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SLOVO STAROSTY
Máme začátek února a zima se chová dost
neslušně. Nasněží, zamrzne, za pár dnů
přijde obleva a teplota vystoupá i na sedm
nad nulou. A pak zase mrazy a sníh. A noci
jsou ještě dlouhé. Stejně jako trvání nouzového stavu. Někdy je těžké nepodlehnout
skleslé náladě. Ale vydržíme. Dočkáme
se určitě alespoň chvíli pořádné „ladovské
zimy“, která rozveselí krajinu kolem i nás
samotné třpytivou nadílkou bělostné pokrývky křupající pod nohama, mrazivě pročišťující vdechovaný vzduch a rozveselující
oči dětí i nás dospělých. Alespoň většiny
dospělých. A pak se budeme těšit na jaro.
A to těšení nám dává naději, že zas bude líp
a bude dobře. I když… I přes ta četná opatření a omezení se stále ještě máme dobře.
Moc jsme si zvykli na to, kde žijeme, a zchoulostivěli jsme. To, v čem žijeme, považujeme
za standard, za naše právo. Ale prosím,
porozhlédněme se po světě a porovnejme,
jak se žije v jiných částech naší planety.
A buďme rádi, že ač omezováni a regulování, máme brzkou a reálnou naději, že se
vše vrátí k námi uznávanému normálu.
Ne všude to mohou říct.

Dost o počasí. Jak si užíváme začátek roku
na úřadě? Standardně. Jako by se nechumelilo. Městský úřad se, ač v nařízeně omezeném čase, věnuje občanům, provádí udržovací práce a opravy, zpracovává povinnou
agendu, financuje investice, administruje
projekty a připravuje se na další dotační
výzvy. Každý odbor má své práce stále dost,
ale zvládá s přehledem i příkazy, nápady
a přání svého vedení a volených zástupců
lidu. Tedy zastupitelů. Ani ti v tomto období
nezahálejí a snaží se pro zvelebení svého
města udělat co nejvíce. Proto i my, samospráva, se nemůžeme dočkat období, kdy
nám počasí dovolí realizovat další opravy
silnic, řádně dokončovat na podzim zahájené stavby a pustit se do dalšího budování.
A samozřejmě s pomocí dotací, když už tu
možnost máme. Jak jsem říkal, na úřadě
běží život standardně a děkuji všem, že
tomu tak je.
Ale nemyslete si. Všichni se tu těšíme na
jaro.
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

INFORMACE O ČINNOSTI
RADY MĚSTA
A ZASTUPITELSTVA
• V Nové ulici vrcholí přípravy na spuštění
stavby tří nových bytových domů s celkem
pětačtyřiceti byty. Společnost Prefa Brno
a.s. informovala město, že již získala stavební povolení a počítá se zahájením stavby na
začátku května. Doporučujeme sledovat
webové stránky www.kunstat.eu, kde se
postupně zveřejní informace o velikosti,
umístění, členění a ceně jednotlivých bytů
včetně návodu, jak si případný zájemce
může některý z bytů rezervovat. Připomínáme, že investorem akce není město Kunštát, ale akciová společnost Prefa Brno,
která má stavbu bytů a jejich následný prodej ve své kompetenci.
• Město Kunštát pokračuje v přípravě stavebních pozemků pro dvacet tři řadových
rodinných domů v Nové ulici. V současné
době je podaná žádost o dotaci na inženýrské sítě, které město pro všechny pozemky
zajistí a které budou součástí konečné ceny
parcel. Rada města mimo to zvažuje i zajištění výstavby základových pasů pod všemi

INFORMACE O ČINNOSTI
RADY MĚSTA
A ZASTUPITELSTVA
budoucími domy, a to kvůli zabezpečení
jejich správného polohopisného a výškopisného osazení.
• Nový vodovod v Touboři bude hotový do
konce září. Tento termín je součástí zadávací dokumentace, kterou v lednu schválila
Rada města a podle které bude vybrána zhotovitelská firma. Ve snaze, aby stavba vodovodu omezila život v Touboři na co nejkratší
dobu, bude pro výběr firmy rozhodující nejenom výše nabídnuté ceny, ale i délka doby
od předání staveniště po kolaudaci stavby.
• I v tomto roce chce město pokračovat
v opravách drobných sakrálních staveb na
území místních částí města. Po dohodě
s předsedy osadních výborů bude do žádosti
o dotaci z programu Ministerstva zemědělství zahrnuta oprava křížku u kapličky
v Újezdě a oprava křížku, vstupních dveří,
případně i oken u kapličky v Touboři.
• Jakmile počasí dovolí, dojde ve starší
části místního hřbitova na výstavbu druhého dlážděného chodníku, jehož realizace
je zařazena do letošního rozpočtu. Rada
města mimo to zadala zpracování projektové dokumentace, která by řešila chodníky mezi hrobovými řadami i v novější části
hřbitova. S jejich postupnou realizací by se
mohlo začít v příštím roce.
• Dětské hřiště v zahradě mateřské školy
už nebude volně přístupné veřejnosti. Vzhledem k tomu, že v různých částech města
byla vloni obnovena nebo nově zřízena menší dětská hřiště s novými herními prvky,
Rada města rozhodla, že hřiště u školky
bude sloužit výhradně potřebám mateřské
školy. 				
				

-ml-

TERMÍNY SVOZU
KOMUNÁLNÍHO ODPADU

10. 2. a 24. 2. 2021

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE V UL. POD HLUBNOU
A NOVOSTAVBA CHODNÍKU V SYCHOTÍNĚ
V měsíci březnu budou zahájeny dvě větší
stavební akce. Jednou je kompletní rekonstrukce komunikace v ul. Pod Hlubnou.
Jedná se o úsek od křižovatky s ul. Brněnskou po ul. V Lávkách. V průběhu prací bude omezen provoz na této komunikaci,
občané bydlící v této lokalitě budou o omezeních průběžně informováni.
Další větší stavební akcí, která se dotkne některých občanů města, je novostavba chod-

-niz-

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LETOVICE
Vážení přátelé, příznivci naší školy,
v prosinci jsme se na naší škole radovali
z návratu k normální výuce. Bohužel, ne
na dlouho. Ani ne po měsíci jsme z důvodu
negativního vývoje situace byli nuceni přejít opět do režimu distanční výuky.
Věřte mi, že naši učitelé, stejně tak jako Vy,
rodiče, nesou tuto situaci velmi těžce.
Učitelé se ptají, kdy už budou moci zase
normálně učit a někteří rodiče se na nás
obracejí s dotazy, zda se bude snižovat školné. Někteří odhlašují svoje děti, protože
už ztrácejí trpělivost nebo protože některým dětem distanční výuka „nevyhovuje.“
Škola však za vzniklou situaci nemůže.
Dovolte mi, abych vám krátce objasnil některá pro veřejnost málo známá fakta.
Tak předně – musíme se řídit platnými nařízeními z ministerstva. I my bychom strašně rádi zase normálně fungovali, ale nejde
to. Naši učitelé se snaží udržet zájem žáků
i na dálku, absolvují různé školící online
semináře a zkouší nabízet různé alternativy výuky. Často ale narážejí na různé potíže. Někde zlobí technika a jinde zase vázne
komunikace s rodiči.
Co má dělat učitel, který je zavřený doma či
ve škole ve třídě a rodiče nereagují na telefony a emaily? Moc toho nezmůže.
Co se týká školného, tak ani tady není příliš
prostoru k manévrování. Jak říkají plat-

DO POKLADNIČEK V KUNŠTÁTĚ LIDÉ PŘISPĚLI
V TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE NA POTŘEBNÉ ČÁSTKOU 38 947 KORUN.
Z výtěžku sbírky se plánuje podpora Mobilního hospice sv. Martina, dále pomoc seniorům, zdravotně postiženým a rodinám s
dětmi v nouzi v okrese Blansko a část výtěžku půjde také na Charitní záchrannou síť,
což je pomoc těm nejpotřebnějším v regionu

níku podél silnice I/19 v místní části Sychotín. Nový chodník bude realizován v rozsahu přibližně od hasičské zbrojnice přes
náves a bude pokračovat dále mezi silnicí
a potokem k lávce, kde bude ukončen.
Žádáme vás o zvýšenou opatrnost při průchodu staveništěm, prováděcí firma se bude
snažit provést stavbu v co nejkratším možném termínu. Děkujeme za pochopení
a trpělivost během realizace akcí.

ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi.
Pokud jste nestihli přispět do tříkrálové
kasičky přímo, můžete tak ještě učinit přes
bankovní účet na www.blansko.charita.cz/
trikralovasbirka2021.
Děkujeme za vaši důvěru a podporu!

né předpisy: „Za dobu, kdy škola umožňuje
vzdělávání distančním způsobem, se úplata
nevrací…“ (§8, odst. 3, věta druhá vyhlášky
č. 71/2005 Sb.) a dále: „Ředitel školy podle
§8, odst. 4, vyhlášky č. 71/2005 Sb. stanoví
výši úplaty na období školního roku, přičemž ji v průběhu školního roku nemůže
snižovat nebo zvyšovat.“
Rád bych také vyvrátil dlouholetý mýtus, že
rodiče si platí hodiny výuky. Úplata za vzdělávání totiž není určena na vzdělávání a na
platy pedagogů, ale na neinvestiční výdaje
(např. provoz nemovitého majetku, nájem,
opravy, revize, pojistky, dopravu, vybavení
školy, energie a další provozní výdaje).
Je-li ze strany rodičů namítáno, že např.
za nevyčerpané kurzovné, tréninky ve sportovních oddílech apod., se poměrná část
záloh vrací nebo se převádí jako záloha
do nového období, je k tomu třeba uvést, že
v tomto případě jde o vztah mezi soukromými subjekty, tedy soukromoprávní, na rozdíl
od výuky v ZUŠ, kde jde o vztah založený na
základě správních předpisů, tedy jistým
způsobem o vztah „veřejnoprávní“ (předpokládající, že jedna ze stran jedná z „moci
úřední“ – např. rozhodnutí o přijetí nebo
o ukončení studia). Výuka na ZUŠ nejsou
žádné kroužky, ale standardní výuka na
úrovní základního vzdělávání na ZŠ se
všemi pravidly a povinnostmi výuky (konkrétní vzdělávací program, učební osnovy,
školní řád, pracovní řád atd.)
Jak vidíte, není to jednoduché. Přesto chápu
veškeré obavy či námitky rodičů. Ale prosím zkuste si uvědomit, že odhlašování žáků
může přinést naší škole velmi vážné problémy do budoucna. Úbytek žáků většinou
znamená úbytek vyučovacích hodin pedagogů a navazuje na snižování úvazků potažmo počtu pedagogů.
Zkuste se, prosím, nad těmito věcmi zamyslet, než nám pošlete strohou odhlášku
vašeho dítěte, a já se zase pokusím zamyslet, zda bych nemohl alespoň částečně nějak
vykompenzovat nestandardní školní rok,
ve smyslu snížení školného na rok příští.
Děkuji předem za pochopení a za případnou
podporu. Hlavně buďte zdraví!
Za všechny zaměstnance, kteří se těší na
vaše děti
Petr Křivinka, ředitel školy
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA – AKTUÁLNÍ PROVOZ
Vážení čtenáři, knihovna je stále uzavřena,
ale můžete si půjčit knihy po telefonické domluvě. Svoje požadavky můžete také zaslat
emailem. Knihy vám připravím a dohodneme si čas předání.
– Na webu knihovny www.knihovnakunstat.cz v sekci on-line katalog si vyberte
knihy, které vás zajímají a chtěli byste si
je vypůjčit.

INFORMACE
Z ODBORU MATRIKA
VYŘÍZENÍ NOVÉHO
OBČANSKÉHO PRŮKAZU
O nový občanský průkaz můžete zažádat
nejdříve 60 dní před koncem jeho platnosti
na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností (např. Boskovice, Blansko, Tišnov,
Kuřim, Brno, …).
Kontakt k vyřízení nového OP na MěÚ Boskovice je: 516 488 726 nebo 516 488 727.
Občanský průkaz je nutné vyměnit z důvodů:
• konec platnosti stávajícího dokladu
• při jeho ztrátě, odcizení, poškození nebo
zničení
• při ohlášení nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu
• při změně jména nebo příjmení
• při změně adresy trvalého pobytu
• při nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
• při změně jiných údajů, zapsaných v občanském průkazu (např. při změně rodinného stavu)

– Zavolejte do knihovny, nebo napište e-mail
a domluvíme si čas předání vybraných
knih.
– Výběr knih můžete nechat na mě, jen
zavoláte, nebo napíšete ohledně předání.
Volejte ve dnech: út, st, čt od 9.00 do 13.00.
Tel. 515 534 312 nebo 778 702 576
e-mail: knihovna@kunstat-mesto.cz -ba-

VZHLEDEM K VLÁDNÍMU
NAŘÍZENÍ MŮŽE KNIHOVNA
VE STUPNI PES 5 PŮJČOVAT
POUZE BEZKONTAKTNĚ.

KUNŠTÁTSKÝ ZÁMEK PŘES ZIMU NESPÍ
Na počátku ledna byly na zámku zahájeny
dvě velké investiční akce, a to oprava střech
objektu Dolního zámku a kompletní obnova
elektroinstalace v objektu Horního zámku. Obě akce jsou hrazeny z dotace ve výši
5,5 mil. Kč, přidělené Ministerstvem kultury ČR. Dolní zámek se dočká obnovy krovu,
výměny střešní krytiny, oprav oplechování
a komínů, Horní zámek obnovy zastaralé

elektroinstalace z 50. let 20. století, navíc
nové elektrické rozvody budou instalovány
i do prostor, kde doposud elektroinstalace chyběla. Prozatím práce probíhají dle
schváleného harmonogramu a věříme, že
i díky zodpovědnému přístupu zhotovitelských firem budou veškeré práce dokončeny do konce října tohoto roku.
Radim Štěpán, kastelán kunštátský

INFORMACE O ZALOŽENÍ
NOVÉHO SPOLKU
FAN CLUB SPARTA PRAHA
předseda: Jan Sojka, Nová 504,
679 72 Kunštát, tel. 724 593 722
e-mail: honzasojka@post.cz
Noví zájemci o členství jsou vítáni.
Veškeré informace podá předseda.

INZERCE
NOVĚ OTEVŘENÁ VINOTÉKA na ul. Fr.
Halase 440. Otevřeno: po–pá 13.00–18.00, so
9.00–12.00. Mimo tuto dobu zvoňte, budeme-li doma, rádi vás obsloužíme. Nabízíme moravská vína lahvová i stáčená. Doplňkový
sortiment dárkové balení, sklenice na víno.
TVRDÉ DŘEVO! Prodám palivové dřevo štípané měkké/tvrdé rovnané 50/100 cm, sypané 25 cm–50 cm, smrkovou kulatinu 2 m.
Hájenka Šebetov tel. 606 893 919, zouharhonza@email.cz
PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA z lesů Města Kunštát. Kontakt pro zájemce: p. Švancara, 728 666 364

Foto: archiv zámku
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OKÉNKO SDH KUNŠTÁT
Rád bych vás v této rubrice seznámil se
zásahovou činností naší výjezdové jednotky
za uplynulý měsíc a postupně se všemi etapami výstavby nové hasičské zbrojnice.
V prosinci měla naše jednotka dva výjezdy. Ten první, a zároveň první výjezd z nové
zbrojnice, se uskutečnil 19. 12. 2020 ve 13.19
hod. a jednalo se o požár kontejneru pod
přístřeškem v obci Makov, kde jsme zasahovali společně s jednotkou HZS HS Kunštát.
Druhý výjezd se uskutečnil 27. 12. 2020 ve
23.32 hod. a jednalo se o technickou pomoc
při odstraňování stromů ze silnice č. 19 mezi
obcemi Kunštát a Rozseč nad Kunštátem.
I při tomto zásahu jednotka spolupracovala
s jednotkou HZS HS Kunštát.
První etapa nové hasičské zbrojnice spočívala v získání garáží s pozemkem od ČSAD
Brno holding, a.s. na ulici Palackého. Vyjednávání s firmou vedl starosta MVDr. Zdeněk Wetter, kterému se dohoda podařila.
Po provedení nezbytných náležitostí byl
předložen zastupitelstvu města návrh na
odkoupení za cenu 1.450.000 Kč. Na zasedání zastupitelstva dne 14. 12. 2017, které
bylo ve složení MVDr. Zdeněk Wetter, Július
Banya, MUDr. Eva Bočková, Mgr. Pavel
Göpfert, Ing. Aleš Havelka, Lukáš Hrdlička,
Mgr. Marek Lepka, Miroslava Líkařová,
Vojtěch Neudert, Jindřich Pavlů, Milan Podsedník, Iva Uhrová, Marie Vlasáková, Ing.
Petr Sojka a Ing. Libor Sedlák, byl tento
návrh jednohlasně schválen. Všem zúčastněným chci za tento přístup velice poděkovat. Největší dík ovšem patří starostovi
MVDr. Zdeňku Wetterovi, který absolvoval
všechna jednání s prodávajícím.

PŘÍMĚSTSKÝ
JARNÍ TÁBOR S DOBRODRUŽINOU

22. - 26. 2. 2021

EXPEDICE HIMALÁJE

Jsme expediční tým, který se připravuje na zdolání
h imalájské osmitisícovky. Pojď s námi absolvovat
výcvik a vysokohorkou aklimatizaci!

PRO K OH O: P r o d ě t i 1 . - 5 . t ř í d a Z Š
CENA: D o t o v a n á c e n a 8 0 0 , D A TUM : 2 2 . - 2 6 . 2 . 2 0 2 1
H OD INY: 8 - 1 7 h
PŘIH L ÁŠK Y: i n a l i s k o v a @ n a s l u n c i . o r g
776 043 571
www.naslunci.org
do 7.2. | tábor proběhne jen při PES 3

Ohni zmar
Pavel Peterka, velitel JSDH Kunštát

První výjezd z nové zbrojnice.

Foto: archiv SDH
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