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Farnost Kunštát opět připravila živý betlém. Na Štědrý den v poledne bylo náměs Krále Jiřího zcela zaplněno.

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,
nové vedení města má za sebou od podzimních voleb dva měsíce intenzivní práce
a před sebou mnoho úkolů a povinností. Jistě jste zaznamenali, že zastupitelé se téměř
ze dvou třetin obměnili a také v průměru
omládli. Při jednáních probíhá daleko širší diskuze, je cítit zájem a chuť pracovat.
A to je moc dobře, protože práce zvolených
zástupců není o čtyřech či pěti „lídrech“,
ale o kolektivu patnácti občanů a občanek
a o jejich osobním zaujetí pro věc.
Přeji jim výdrž a sílu zvládat úkoly po celé
čtyři roky, odhodlání a nadšení, se kterým
do toho šli, a stejně jako Vám všem hodně
zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.
Zdeněk We er, starosta

PŘEDBĚŽNÉ TERMÍNY
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA KUNŠTÁT
V ROCE 2015
19. 2. 2015 – čtvrtek
23. 4. 2015 – čtvrtek
25. 6. 2015 – čtvrtek
24. 9. 2015 – čtvrtek
5. 11. 2015 – čtvrtek
17. 12. 2015 – čtvrtek

Foto: k.p.

Z ČINNOSTI RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V měsíci prosinci se Rada města na svém
zasedání mimo jiné zabývala:
• technickou studií na akci „I/19 Kunštát,
křižovatka“ na řešení autobusových zastávek a křižovatky pod kostelem zpracovanou projekční kanceláří Linio Plan,
s.r.o., Brno
• dořešením proplacení faktur ze strany
SFŽP na akci „Revitalizace Panské zahrady I.“
• čerpáním ﬁ nančních prostředků od poskytovatelů dotací na zrealizované akce
„Obnova sadu Třešňůvka“, „Malebnou
krajinou Halasovo Kunštátsko“, „Rekonstrukce kotelny mateřské školy“
• přípravou žádostí o dotace na přístavbu
mateřské školy a rekonstrukci chodníku
do Sychotína
• přípravou rozpočtu města na rok 2015
• jmenováním členů Školské rady a Nadačního fondu
• výběrovým řízením na správce budovy
Kulturního domu v Kunštátě

• prodejem a pronájmem obecních pozemků, pronájmem bytů
• závěry z výjezdních zasedání Rady města do místních částí
Rada města schválila:
• uzavření smlouvy o dílo na:
• vypracování studie na vybudování dešťové kanalizace v místní části Touboř
• na provádění záručního servisu a pozáručních oprav na kalové koncovce ČOV
• uzavření dodatku ke smlouvě na poskytování veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací se společností TOPNET Services, s.r.o.
• objednání tisku knihy o Kunštátě v počtu 1.000 ks
• provedení rekonstrukce (modernizace)
webových stránek města
• plán inventur na rok 2014
• objednání 182 ks měřičů tepla pro zajištění rozúčtování tepla v objektech penzion pro důchodce, Lipka 43 a zdravotní
středisko
pokračování na straně 2

MÍSTOSTAROSTŮV ZÁPISNÍK
Vážení občané města Kunštát, velice rád bych Vás touto cestou „Místostarostův zápisník“
pravidelně informoval o dění, problematice a rozvoji našeho města.
Dovolte, abych Vás za RM informoval, že na prosincovém Zastupitelstvu města Kunštát byl
schválen rozpočet města pro rok 2015. Schválení rozpočtu města je vždy důležitým prvním krokem v zahájení realizace investičních akcí a samotného fungování města.
V dnešním Zápisníku bych Vás rád seznámil s běžícími investičními, neinvestičními projekty, s plánovanými projekty a s dotacemi, o které budeme v roce 2015 usilovat.
pokračování na straně 3

Z ČINNOSTI RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
pokračování ze strany 1

Rada města ustanovila následující komise
rady:
• pro prevenci, bezpečnost a životní prostředí
• sociální
• pro přípravu Hrnčířského jarmarku
• stavební
• sportovní
• sbor pro občanské záležitosti (SPOZ)
• kulturní
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne
16. 12. 2014:
schválilo:
• rozpočtové opatření č. 9/2014
• rozpočtový výhled na období 2015–2018
• rozpočet (výnosy a náklady) vodohospodářského odboru na rok 2015
• přehled plnění Fondu ﬁ nancování a obnovy vodohospodářského majetku města Kunštát na rok 2015
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování charitní pečovatelské služby
ze dne 26. 3. 2014, uzavřené mezi městem
Kunštát a Diecézní charitou Brno, Oblastní charita Blansko, na základě kterého bude poskytnut ﬁ nanční příspěvek
v roce 2015 ve výši 267.200 Kč
• rozpočet města Kunštát na rok 2015 se
zapracováním schválených změn a jako
vyrovnaný
• uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, mezi městem Kunštát, jako oprávněným a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4 – Nusle, zastoupenou Ing.
Věrou Hoderovou, pověřenou řízením
Závodu Brno, jako povinným. Věcné břemeno spočívá v umístění kanalizačních
stok splaškové kanalizace v rámci stavby Kanalizace a ČOV Kunštát-Sychotín
ve vlastnictví oprávněného a zahrnuje
v sobě rovněž právo přístupu k této stavbě a právo vstupu na části pozemků par.
č. 729 a par. č. 553/1 v katastrálním území Kunštát na Moravě a na části pozemků par. č. 14/1 a par. č. 188 v katastrálním
území Sychotín, v rozsahu stanoveným
v geometrických plánech. Věcné břemeno se zřizuje na dobu neurčitou a za
úplatu ve výši 974.190 Kč bez DPH
• formou opatření obecné povahy Změnu
č. 1 územního plánu Kunštát, vydaného
formou opatření obecné povahy dne 13. 12.
2012 pod číslem jednacím ZMK15/15/2012,
který nabyl účinnosti dne 29. 12. 2012
• vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové pořizovací ceně 606.500,78 Kč a dlouhodobého hmotného majetku v celkové pořizovací ceně
776.970,95 Kč dle předložených seznamů
• odpis rozpracovaných nedokončených
investic vedených v účetnictví na účtu
042 dle předloženého návrhu
• poskytnutí ﬁ nančního příspěvku z rozpočtu města organizační složce státu –
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Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno,
ve výši 100.000 Kč pro účely požární stanice Kunštát
• slevu na prodej pozemků na ulici Sadová
ve výši 15 % do konce dubna 2015
• prodej, směnu a výkup pozemků
• vyplacení odměn předsedům Osadních
výborů za rok 2014
zvolilo:
Osadní výbory místních částí Újezd, Rudka, Sychotín, Hluboké a Touboř
uložilo:
• Radě města zveřejnit v nejbližším čísle
Kunštátského zpravodaje následující informace: výši neproplacených dotací
SFŽP, důvody jejich neproplacení a popsat způsob náhrady chybějící částky
v rozpočtu města
• Kontrolnímu výboru prověřit ztrátu 12 stromů třešní při realizaci akce Třešňůvka
-taj-

TERMÍNY SVOZU
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
V ROCE 2015

PLATBY POPLATKŮ
V ROCE 2015 ZA ODVOZ
ODPADŮ A ZA PSY
VÝŠE POPLATKŮ
Poplatek za odvoz domovního odpadu
(TDO) je v roce 2015 stanoven na 600 korun
za osobu a rok. Skutečné náklady jsou přitom vyšší a doplácet je bude město.
Roční poplatek za psa v Kunštátě činí 200
korun (důchodci 100 korun), v Touboři, Hlubokém, Sychotíně, Rudce a Újezdě 100 korun (důchodci 50 korun).
NAVÝŠENÍ
Poplatek za každého dalšího psa se zvyšuje
o 40 procent. Platí proto, že majitel jednoho
psa zaplatí v Kunštátě 200 korun, ale majitel
dvou psů už 480 korun a majitel tří psů 760
korun za rok.
SPLATNOST
Poplatek za odvoz TDO má být zaplacen do
30. června 2015. Poplatky za psy je třeba
uhradit do 15. února 2015.
Možnosti plateb místních poplatků:
– hotově do pokladny na MěÚ
– poštovní poukázkou
– převodem z účtu, přes internet,
přes mobilní telefon

ODVOZ POPELNIC
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

7.1.
4.2.
4.3.
1.4.
13.5.
10.6.
8.7.
5.8.
2.9.
14.10.
11.11.
9.12.

21.1.
18.2.
18.3.
15.4.
27.5.
24.6.
22.7.
19.8.
16.9.
28.10.
25.11.
23.12.

Při platbách poštovní poukázkou, převodem
z účtu, přes internet nebo přes mobilní
telefon je nutné zadávat tyto symboly:
29.4.

Číslo účtu: 1360747399/0800
Variabilní symbol = Vaše rodné číslo

30.9.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
Od 1. 4. 2015 do 31. 10. 2015
Středa
09.00–12.00 13.00–18.00
Pátek
13.00–18.00
Sobota
08.00–12.00

Speciﬁcké symboly:
1111 odvoz TDO
1803 nájemné z bytů
1804 inzerce v „Kunštátských informacích“
1805 nájem nebytových ploch
1806 poplatek ze psa
1807 pronájem pozemku
1808 poplatek z místa – jarmark
1809 poplatek za hrob
Toto upozornění platí pouze pro občany
Kunštátu a přilehlých obcí.
Majitelé rekreačních objektů a chat musí
uvést při platbě své jméno a objekt, za který je poplatek za odvoz TDO placen.

Od 1. 11. 2015 do 31. 3. 2016
Středa
08.00–12.00 13.00–17.00
Pátek
12.00–17.00
Sobota
08.00–12.00
-kon-

-ten-

INFOROČENKA 2015 2016
Město Kunštát připravuje vydání Inforočenky na další dva roky. Upozorňujeme zájemce na možnost plošné reklamy v tomto připravovaném tisku. Podrobné informace,
včetně poplatku, Vám budou poskytnuty v městské knihovně, kde si také můžete
ověřit, zda je Vaše ﬁ rma zařazena do rejstříku ﬁ rem (bez poplatku), který je součástí
Inforočenky nebo aktualizovat stávající údaje.
Termín dokončení všech změn a oprav je 20. 2. 2015.
Městská knihovna, tel. 515 534 312, e-mail: knihovna@kunstat-mesto.cz

MÍSTOSTAROSTŮV ZÁPISNÍK
pokračování ze strany 1

PROBÍHAJÍCÍ DOTOVANÉ PROJEKTY
A NOVĚ UZAVŘENÉ PROJEKTY:
1. Panská zahrada
Celý projekt dokončen, nyní MK usiluje
o proplacení zadržených dotací na realizaci tohoto projektu.
Celkové výdaje projektu
7.772.825,5 Kč s DPH
Celkové příjmy (již získané dotace)
4.145.061,96 Kč s DPH
Dosud neproplacené dotace
2.220.431,5 Kč s DPH
(detailněji se budu tomuto bodu věnovat
v únorovém vydání)
2. Revitalizace vodní nádrže u školy v Kunštátě
Realizace neinvestičního projektu odstartovala v prosinci 2014 probírkou stávajících
dřevin a odstraňováním sedimentů ze dna
nádrže, tyto činnosti budou probíhat až do
března 2015. Během měsíce dubna 2015
bude zřízen „mokřad“ a bude provedena
úprava břehů a litorálu. Následně během
měsíce května 2015 dojde k předání díla.
Celkové výdaje projektu
666.440,59 Kč s DPH
Plánované příjmy (dotace)
430.497,17 Kč s DPH
3. Revitalizace návsi Rudka (I. etapa)
Realizace celé investiční akce dokončena,
podklady k proplacení dotace připraveny
a koncem ledna 2015 budou doručeny na
SZIF (Státní zemědělský intervenční fond)
ke schválení.
Celkové výdaje projektu 488.742 Kč s DPH
Plánované příjmy (dotace)
277.693 Kč s DPH
4. Obnova sadu Ťřešňůvka
Obnova sadu kompletně dokončena a následně i proﬁ nancována na konci roku 2014.
Celkové výdaje projektu
451.842,50 Kč s DPH
Celkové příjmy (již získané dotace)
357.776,39 Kč s DPH
5. Cyklotrasy kolem Kunštátu
Realizace celého projektu dokončena a následně i proﬁ nancována na konci roku 2014.
Celkové výdaje projektu
2.324.296 Kč s DPH
Celkové příjmy (již získané dotace)
1.960.646 Kč s DPH
6. Oprava komunikace v ulici Nová v místní části Újezd
Oprava komunikace dokončena ve 4/Q 2014.
Celkové výdaje projektu
1.264.214 Kč s DPH
(jednalo se o nedotovaný projekt)
7. Oprava místních komunikací v místní části Rudka
Oprava komunikace dokončena ve 4/Q 2014.
Celkové výdaje projektu
277.912 Kč s DPH
(jednalo se o nedotovaný projekt)

ZPRACOVANÉ DOTAČNÍ ŽÁDOSTI
NA NOVÉ PROJEKTY:
1. Zavedení separace a svozu bioodpadů ve
městě Kunštát
MK provedlo výběrové řízení na pořízení
komunálního multifunkčního nosiče – BOKIMOBIL a šesti kusů kontejnerů. Tyto kontejnery budou rozmístěny v různých částech
města Kunštát a podrobeny pravidelnému
svozu.
Žádost o dotaci zpracována a předložena
na OPŽP (Operační program životního prostřední) koncem roku 2014.
Celkové plánované výdaje
2.401.598 Kč s DPH
Plánované příjmy (dotace 90%)
2.161.438 Kč s DPH
2. Oprava chodníků Kunštát-Sychotín
Žádost o dotaci byla zpracována a následně
k 6. 1. 2015 předložena na SFDI (Státní fond
dopravní infrastruktury) ke schválení.
Celkové plánované výdaje (projektová cena)
1.815.460 Kč s DPH
Teoretické příjmy (dotace max. 85%)
1,5 mil Kč s DPH
3. Přístavba Mateřské školy
V roce 2014 město Kunštát zpracovalo projektovou dokumentaci a žádost o poskytnutí dotace na přístavbu MŠ. V prvním kole
výzev MŠMT ČR město Kunštát neuspělo,
v roce 2015 bude usilovat o úspěch ve druhém kole výzev.
Celkové plánované výdaje
(projektová cena)
4.597.481 Kč s DPH
Teoretické příjmy (dotace 85%)
3,9 mil Kč s DPH
BUDOUCÍ PŘIPRAVOVANÉ NOVÉ
PROJEKTY A DOTAČNÍ ŽÁDOSTI:
1. Vybudování komunikace v ulici Sadová
Předpokládané výdaje v r. 2015 2.250.000 Kč.
2. Chodník před školou (vyřešení stání a zastavování automobilů)
RM bude usilovat o získání dotace od SFDI
(budeme aplikovat stejný postup, jako
u chodníku do Sychotína).

3. Oprava komunikací a chodníků
Na konci měsíce ledna 2015 bude zpracován
pasport chodníků a komunikací (pasportevidence stavu majetku města, pro provoz,
údržbu a modernizaci). V rozpočtu města
Kunštát pro rok 2015 vyčleněno 1.500.000 Kč.
4. Dětská hřiště
Ve spolupráci s MMR (Ministerstvo pro
místní rozvoj) budeme usilovat o dotaci na
doplnění herních prvků na stávající dětská
hřiště. Předpokládané výdaje v roce 2015
400.00 Kč.
5. Zateplení schodiště a střechy sportovní
haly
RM bude v průběhu roku 2015 usilovat o získání dotačního titulu.
6. Lokalita Luka Rudka – kanalizace, komunikace
Předpokládané výdaje v roce 2015 1.000.000
Kč, RM bude usilovat o získání dotace
u MMR na výstavbu dopravní a technické
infrastruktury.
7. Sdružená přípojka Sychotín
RM bude pokračovat s rozšiřováním kanalizačního připojení. Předpokládané výdaje v roce 2015 300.000 Kč.
8. Rekonstrukce plynové přípojky a topení
KD
Předpokládané výdaje v roce 2015 800.000
Kč. RM bude usilovat o získání dotace na
MMR.
V průběhu roku 2015 budou vypisovány
další dotační tituly, které budeme bedlivě
sledovat, včasně připravovat potřebné žádosti a následně maximálně využívat. Rada
města a také v neposlední řadě zaměstnanci města, kteří se podílejí na přípravě a realizaci výše uvedených projektů, májí před
sebou pro rok 2015 velký úkol, který se díky
trpělivé a důsledné práci pokusí pro naše
občany města Kunštát splnit.
Dovolte, abych na závěr svého prvního Zápisníku popřál všem spoluobčanům našeho
města úspěšný start do nového roku 2015,
hodně zdraví, lásky a vzájemného porozumění.
Ing. Libor Sedlák
místostarosta města Kunštát

KNIHA KUNŠTÁTSKO… JAK ŠEL ČAS
Vážení čtenáři, chci jménem svým a věřím, že i jménem všech spoluautorů poděkovat
za Váš velký zájem o naši práci. Snažili jsme se vše udělat co nejlépe, přesto už teď
vím, že něco mohlo být trochu jinak. Prodaných 200 knih za první den a rozebraná
větší polovina nákladu za první týden prodeje je opravdu šokující. Chodí mi mnoho
ohlasů a to především na poměrně nízkou cenu. Tady je na místě zdůraznit, že náklady na výrobu knihy byly dvounásobné než je pro Vás prodejní cena a to z důvodu,
že necelou polovinu výroby publikace zaplatil Jaroslav Řehůřek, rodák z Lipky žijící
v Paříži. Jemu patří největší dík, že jsme měli pod stromečkem takový dárek.
Chtěl bych touto cestou znovu požádat všechny občany, aby prošli půdy, sklepy, alba,
své domácí archívy, zda nenajdou ještě nějakou zapomenutou neznámou starou
fotku nebo nějaké materiály, které by mohly obohatit případný druhý díl této knihy
o Kunštátsku. Jistě by to byl zase krásný dárek k některým dalším Vánocům… čas se
nezastavil.
L. Dostál
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Preambule

3.4. Udržíme a dále budeme rozvíjet tradiční kulturní akci Halasův Kunštát.

Rada města Kunštát zvolená na ustavujícím
zasedání Zastupitelstva města dne 6. listopadu 2014 a navazující na výsledky práce
samosprávy z předchozích volebních období tímto stanovuje své cíle:
„Hlavním cílem Rady je, aby město Kunštát
bylo pro jeho obyvatele místem spokojeného života, ve kterém chtějí nejen bydlet, ale
i dobře žít.“

3.5. Udržíme a dále budeme rozvíjet řemeslnou a kulturní tradici Hrnčířského jarmarku z pohledu „Kunštát město hrnčířů“.
3.6. Dokončíme opravy a odstraníme vady
přechozích projektů na kunštátském kulturním domě (topení, přístup do patra budovy, elektrorozvody, odvlhčení).

7.2. Budeme iniciovat a také podporovat
vznik nových parkovacích ploch, především
v bytové zástavbě (ul. Nová – dům č.p. 504)
7.3. Chceme pokračovat v opravách a rekonstrukcích komunikací a chodníků. Tyto
opravy budou probíhat na základě zpracování pasportu.
7.4. Najdeme ﬁ nální řešení pro optimalizaci situace autobusových zastávek v Kunštátě.

4. SPORT, VOLNÝ ČAS
Detailní rozbor zaměření
1. VEŘEJNÁ SPRÁVA,
KOMUNIKACE A OTEVŘENOST
1.1. Od všech pracovníků městského úřadu
bude vyžadována odborná profesionalita,
ochota a vstřícnost.
1.2. Zaměříme se na pravidelnou kontrolu
práce technických služeb, která bude cílena
především na upravenost a čistotu města.
1.3. Zavedeme novou a přesnější koncepci
zimní a letní údržby komunikací města
včetně jeho místních částí.
1.4. Zavedeme pravidelné schůzky s předsedy OV místních částí a budeme úzce spolupracovat při rozhodování o záležitostech
místních částí. Finanční požadavky OV, které budou určeny ke zlepšení kultury života,
podpoříme a zahrneme do rozpočtu města.
1.5. Zlepšíme komunikaci s veřejností,
kterou občané města dlouhodobě požadují.
Ke zlepšení chceme také přispět změnou
webových stránek města s rozšířením
a zpřehledněním informačních titulů pro
občany a návštěvníky.
1.6. Zefektivníme finanční hospodaření
města a seznamování občanů s tím, na jaké
účely jsou prostředky města využívány.
2. ŠKOLSTVÍ
2.1. Naší prioritou je podpora vzdělanosti
v Kunštátě.
2.2. Budeme pokračovat v modernizaci školských zařízení, a to i s přihlédnutím na snížení jejich energetické náročnosti.
2.3. Zaměříme se na udržení a rozšíření kapacity mateřské školy.
2.4. Zaměříme se na zvýšení bezpečnosti pohybu dětí v okolí a areálu školy.
3. KULTURA
3.1. Budeme podporovat kulturní aktivity
a kulturní akce pro občany.
3.2. Budeme podporovat zájmová kulturní
sdružení.
3.3. Budeme i nadále podporovat a rozšiřovat kulturní osvětu města Kunštát v oblasti
práce s dětmi prostřednictvím městské
knihovny a místních spolků.
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4.1. Budeme podporovat sportovní aktivity
spolků a neziskových organizací formou
příspěvků a grantů.
4.2. Společně s Fotbalovým klubem dokončíme doplňování vody do zavlažovacího systému fotbalového hřiště.
4.3. Zaměříme se na výkup pozemků v lokalitě škvárového hřiště.
4.4. Prosadíme spravedlivé přerozdělení
příspěvků na sportovní a obecně prospěšné
aktivity.
4.5. Budeme podporovat vybudování multifunkčního hřiště v místní části Újezd.
5. CESTOVNÍ RUCH
5.1. Zlepšíme propagaci města tak, aby se
Kunštát zviditelnil jak v ČR, tak i ve světě
a aby se stal turistickým cílem.
5.2. Budeme nadále pokračovat v dokončení a dalším rozvoji informačního systému
pro návštěvníky a občany města.
5.3. Budeme podporovat aktivity, které využijí efektivně prostory Panské zahrady
(svátky řemesel a další)
5.4. Budeme aktivně iniciovat bližší spolupráci kunštátského zámku a města.
6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
6.1. Zajistíme rozvoj, pravidelnou péči
a údržbu veřejné zeleně.
6.2. Podpoříme řešení problematiky bioodpadů pořízením kontejnerů.
6.3. Zavedeme motivační systém občanů pro
zvýšení podílu tříděného odpadu.
6.4. Budeme co nejefektivněji postupovat
proti vandalismu, sprejerství a znečišťování města.
6.5. Revitalizujeme rybník u školy včetně
jeho okolí a zaměříme se na pravidelnou
údržbu vodních toků.
7. DOPRAVA
7.1. Zasadíme se o rozšíření dalších technických opatření ke zvýšení bezpečnosti
v dopravě, např. rychlostní radary, informační cedule.

8. BEZPEČNOST A PREVENCE
KRIMINALITY
8.1. Podpoříme programy prevence kriminality.
8.2. Zavedením kamerového systému v problematických lokalitách budeme bojovat
proti vandalismu ve městě.
8.3. Spoluprací občanů a městské policie
chceme přispět ke zlepšení pořádku a bezpečnosti města.
9. SOCIÁLNÍ OBLAST
9.1. Efektivně zapojíme do pracovní činnosti občany, kteří jsou závislí na dávkách
hmotné nouze.
9.2. Budeme podporovat sociálně prospěšné
organizace, např. Charita, Lamoterapie,
Ozdravovna Křetín, SONS, …
10. ROZVOJ MĚSTA
10.1. Prosazujeme vyrovnaný rozpočet zaměřený na snižování provozních nákladů.
10.2. Budeme pokračovat a aktivně pracovat
v oblasti získávání dotací na zateplování
městských budov (sportovní hala, penzion…)
10.3. Vyřešíme součinnost HZS a JSDH Kunštát.
10.4. Zaměříme se i na průběžné opravy
a údržby majetku města.
10.5. Zaměříme se na modernizaci pouličního osvětlení a rozhlasu.
10.6. Dokončíme realizaci projektu Panská
zahrada I.
10.6. Připravíme možnosti pro využití prostoru „Jelínkova chata“.

PLESOVÁ SEZÓNA 2015
10. ledna – Farní ples
17. ledna – Hasičský ples SDH Sychotín
31. ledna – Retroples ASV Kunštát
31. ledna – 3. ples Hotelu Rudka, hotel
1. února – Dětský karneval KR Kunštát
13. února – Hasičský ples SDH Kunštát
14. února – Šibřinky KR Kunštát

INZERCE

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLA
PROJEKT COMENIUS
NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V KUNŠTÁTĚ
Na konci roku jsme stejně jako všichni ostatní hodnotili, co všechno jsme zvládli. Pro
žáky kunštátské základní školy to není jen
o učení, ale také zamyšlení se nad úkoly
v projektu Comenius, do kterého se vloni
velmi úspěšně zapojili.
Na uplynulý projektový rok mohou být opravdu pyšní, velice se vydařil.
Díky aktivitě, tvořivosti a chuti učit se novému se našim žákům podařilo splnit všechny plánované činnosti. A že jich bylo opravdu mnoho. Společně se svými přáteli z Norska, Polska a Slovenska psali příběhy na
téma „Můj hrdina“, vytvořili videoprezentaci o Václavu Havlovi, komunikovali se svými vrstevníky během skypových videokonferencí, navrhli českou část loga projektu,
v rámci ankety „Klobouk dolů“ hledali osoby ze svého okolí, které vykonaly nějaký
hrdinský čin nebo trvale pomáhají ostatním, vytvořili hudební video k písničce
„Happy“ a nakreslili společně obraz míru.
Většina aktivit probíhala v anglickém jazyce, což je jedna z hlavní předností celého
projektu. Další činnosti jsou ale stejně důležité, v dnešním světě je nezbytné,
abychom se zabývali pojmy hrdinství, přátelství či pomoc druhým. Je nutné hledat
jejich konkrétní obsah v každodenní realitě.
Velmi nás těšil zájem a ochota žáků podílet
se na zmíněných aktivitách. Nejdůležitější
však je, že vše vytvořili ve spolupráci se svými partnery a že si uvědomili, že bez zapojení všech by žádný výstup nemohl vzniknout.
Vyvrcholením prvního roku projektu bylo
květnové setkání v Polsku, kterého se zúčastnilo dvacet dětí z druhého stupně.
Přátelská atmosféra, aktivní přístup všech
žáků a výborně připravený program – to
je charakteristika tohoto týdne, na který
rádi vzpomínají nejen žáci, ale i učitelé.
Nový školní rok byl zahájen návštěvou polských přátel na naší škole a následným
setkáním všech partnerů na Slovensku.
Reprezentovalo nás opět dvacet žáků druhého stupně. Pestrý program v sobě rovnoměrně spojoval práci, poznávání i zábavu.
Dopoledne jsme se seznamovali s partnerskou školou a společně pracovali na projektu. Hlavním úkolem žáků bylo, aby se
naučili od svých přátel vyrábět nejrůznější
vánoční ozdoby, které potom na svých školách společně se spolužáky vyráběli.
Odpoledne patřila výletům do okolí. Žáci
navštívili hrad v Trenčíně, zámek v Bojnicích či slovenskou vesnici nedaleko Martina. Příjemným překvapením byl program
národopisného soubor u trenčínských
gymnazistů, kteří nám přiblížili slovenské
lidové písně a tance. Završením pobytu byla
páteční, bohužel deštivá, prohlídka Bratislavy. Výlet se ale i přes nepříznivé počasí
nadmíru vydařil.

Po návratu jsme se pustili do výroby vánočních dekorací. Naše výrobky jsme prodávali na vánočních jarmarcích v Kunštátě
a ve Zbraslavci. Stejných akcí se zúčastnily
i ostatní partnerské školy, výtěžek všechny
čtyři školy věnují společně na jednu charitativní akci. Komu pomůžeme, o tom žáci
rozhodnou internetovým hlasováním.
Zatím jsme se rozhodli, že za Kunštát navrhneme pomoc malému Kubíčkovi, který
potřebuje peníze na zaplacení rehabilitace,
kterou nutně potřebuje, aby mohl chodit.
Už jsme pro něj začali sbírat víčka, uspořádali jsme burzu hraček. Tyto prostředky
jsme mu už předali při jeho návštěvě ve škole. Věříme, že jeho příběh všechny zaujme
a budou pro něj hlasovat.
Právě příprava prezentace o Kubíkovi, vánoční videokonference, hledání dětí, které
si zaslouží za své přátelské chování náš obdiv, a další zajímavé úkoly nás ještě v projektu Comenius čekají. Věříme, že i tato práce se nám bude dařit a bude všechny těšit.
Průběh celého projektu můžete sledovat na
webových stránkách školy nebo na adrese
http://aheroineachofus.blogspot.no/.

PRONAJMU BYT 2+1 v Kunštátě v ulici Nová
po celkové rekonstrukci. Cena 7 200 Kč včetně inkasa. Kontakt: 604 929 497

ZŠ a MŠ Kunštát

NAVŠTIVTE OČNÍ OPTIKU (ve dvoře zdrav.
střediska) otevřeno každou středu od 9.30
do 16.00 hod.

Základní škola a Mateřská škola Kunštát
oznamuje rodičům žáků, kteří
nastoupí ve školním roce 2015/2016
do 1. ročníku ZŠ, že termín zápisu
je stanoven na úterý 20. ledna 2015
od 13.00 do 17.00 hod.
Zápis se uskuteční v 1. patře budovy
v učebnách 2.A a 3. třída. Žádost o přijetí do ZŠ bude k dispozici v mateřské
škole i v základní škole, spolu s vyplněnou žádostí je nutno vzít s sebou rodný
list dítěte.
Upozorňujeme, že k zápisu se musí dostavit i rodiče, kteří již loňského roku
získali pro svoje dítě odklad školní docházky, stejně tak i rodiče, kteří o odkladu školní docházky pro svoje dítě
pro příští školní rok uvažují.

KLÁRA LUKEŠOVÁ ARCHITEKT Vás zve
do nově otevřeného ateliéru na ul. Fr. Halase 427, Kunštát (u dětské ambulance). Projekty staveb, návrhy a realizace interiérů,
prodej uměleckých předmětů a bytových
doplňků. www.klaralukesova.cz
VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE, zpracování
daňových přiznání. Tel. 728 116 562, e-mail:
petra.svecova@centrum.cz
STUDIO VIKTORKA – Petra Loukotová
nabízí na Penzionu kosmetické práce,
pedikúru, manikúru. Dárkové poukazy.
Tel. 605 979 121
MASÁŽE šité na míru na Penzionu v Kunštátě. Masáž lávovými kameny, dárkové poukazy. Tel. 739 672 757

OPRAVY rodinných šicích strojů. Milan
Lepka, Nýrov 76, tel. 723 307 810
ZVEME NA POZNÁVACÍ ZÁJEZD do Českého ráje, který pořádáme 15.–17. května
2015. Podíváte se do nádherného kraje se
skalními městy a zachovalou lidovou
architekturou. Můžeme navštívit hrad
Bezděz a jiné zajímavosti. Ubytování hotelového typu na Malé Skále v srdci tohoto
kraje. Doprava zájezdovým autobusem.
Program zájezdu je naplánován tak, aby
byl vhodný pro všechny věkové kategorie
a seznámím Vás s ním na požádání. Cena
2000 Kč pro dospělé, 800 Kč děti zahrnuje
ubytování a dopravu. Termín přihlášek do
31. ledna na tel. 603 272 365.
Milan Jakubů, Auto Němec

SPOLEK MLADÝCH A NEVYBOUŘENÝCH SPOLEK M & N
Možná jste o nás již slyšeli v souvislosti
s benátskou zábavou v Rudce a říkali jste si,
co to vůbec je ten Spolek mladých a nevybouřených. Pokud jste o nás vůbec neslyšeli, rádi bychom se Vám touto cestou představili. Tento spolek jsme založili minulý
rok na jaře s hlavním účelem pořádat více
kulturních akcí v Kunštátě a jeho okolí.
Minulý rok jsme uspořádali naši první
benátskou zábavu, která se nám vydařila,
a ze zisku, který jsme utržili, jsme uspořá-

dali pro děti v Rudce mikulášskou nadílku
a vánoční besídku a část zisku jsme darovali malým újezdským hasičům Drakům.
V příštím roce bychom chtěli uspořádat
větší množství akcí. Plánujeme například:
vánoční besídku v kulturním domě, halloweenskou zábavu, benátskou zábavu a další.
Přejeme Vám tedy jménem našeho spolku
úspěšný rok 2015 a doufáme, že se s Vámi
na nějaké plánované akci setkáme.
Za Spolek mladých a nevybouřených
Kateřina Heilerová a Mar na Pařízková
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HISTORICKÁ RUBRIKA
OBYVATELSTVO
SYCHOTÍN VE STARÝCH
MATRIKÁCH A DALŠÍCH
ARCHIVNÍCH DOKUMENTECH
Kapitoly z knihy
Historie Sychotína do roku 1960
Autorka: Jiřina Švancarová,
rok vydání 2007
Zřejmě největším zdrojem informací o obyvatelstvu jsou matriky. Matriky kunštátské
farnosti (knihy narozených, oddaných a zemřelých) se začaly vést roku 1682. Ke kunštátskému kostelu byla na konci 17. století
přifařena následující městečka a vesnice:
Kunštát, Sychotín, Sulíkov, Petrov, Rozseč,
Makov, Rudka, Zbraslavec, Hluboké, Kunice
a Touboř. Mimo to patřil pod Kunštát i kostel v Sebranicích, ke kterému příslušely
obce: Voděrady, Nýrov, Nýrovec, Újezd, Sasina a Klevetov. V průběhu 18. století byly
z kunštátské farnosti oděleny lokálie Sebranice a Sulíkov, takže počet vesnic spadajících pod kunštátskou farnost se snížil.
Naši předkové byli zbožní a bránili se
myšlence, že by jejich dítě nemělo jméno
a umřelo jako nekřtěňátko, protože by nedošlo věčného spasení. Proto, i když se dítě

SDH Sycho n
Vás srdečně zve na

TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES,
který se koná v sobotu 17. ledna 2015
ve 20.00 v Kulturním domě v Kunštátě.
K tanci a poslechu hraje J-Band.
Doprovodný program: Světové muzikály
v podání Alžběta Boucníková
Taneční skupina Bez dechu
Občanské sdružení ASV Kunštát
Vás zve na

Nejstarší matriční zápis dítěte, které přišlo roku 1682 na svět v Sycho ně (zápis se jménem „Veronyka“
se nachází v matrice na prvním řádku)

narodilo zdravé, se křtilo nejčastěji hned
druhý den. Ve starých matrikách se nejdříve vyskytovalo pouze datum křtu, protože ten byl pro církev důležitější než samotné narození. Kmotry při křtu bývali většinou manželé z přízně podle sociálního postavení rodičů. Služebným ve dvoře býval
kmotrem jejich dítěte šafář se svou manželkou. Kmotr měl za úkol postarat se o své
kmotřence v případě ztráty rodičů.
Nejstarší matriční zápis pro obec Sychotín
říká, že 8. ledna roku 1682 byla pokřtěna
„Veronyka“, dcera Matouše Zikmundů
a Doroty. Celkem se v rozmezí let 1682–1700
ve vesnici narodilo 82 dětí, což je průměr
4,3 dítěte ročně. Toto číslo však mohlo být
ještě o něco vyšší, protože staré matriky
nejsou ani úplné, ani bezchybné, takže se
občas nějaký zápis nemusel v matrice vůbec objevit. Ve vesnici se také v posledních
18 letech 17. století narodila třikrát dvojčata. V 1. polovině 18. století se v Sychotíně
průměrně rodily 4 děti ročně. Ve 2. polovině
téhož století však začala porodnost rychle

stoupat a průměr narozených dětí se zvýšil
na více než 7 za rok. V 17. a 18. století žena
rodila průměrně 9 dětí za život – pokud se
vdávala ve věku 20–24 let (ve městech byl
počet dětí nižší) a její průměrný věk při posledním porodu byl 40 let.
Interval mezi jednotlivými porody byl
v průměru něco přes 26 měsíců. Časový
odstup mezi prvním a druhým dítětem
byl zpravidla kratší a pak se prodlužoval.
Nejvíce dětí se rodilo v prvních měsících
roku, nejméně koncem léta a na podzim.
Mnoho dětí se rodilo 7–8 měsíců po svatbě;
jejich podíl činil 13 i více procent.
V 1. pol. 19. stol. se stále v Sychotíně rodilo
v průměru přes 7 dětí ročně. Od druhé poloviny tohoto století však porodnost v obci
nadále prudce stoupala. Bylo tomu tak zřejmě díky rozvoji řemesel, hlavně hrnčířství,
kdy do vesnice přicházelo nové obyvatelstvo
– hrnčířští pomocníci, tovaryši, mistři, ale
i obchodníci, jejichž manželky nezřídka přivedly děti na svět také v Sychotíně. Vůbec
nejvíce dětí (22) se narodilo roku 1890.
pokračování příště

RETROPLES
VE STYLU HAWAI,

který se uskuteční v KD Kunštát
dne 31. ledna 2015. Začátek ve 20 hod.
K tanci a poslechu hraje DJ Kamil Pecha,
hlavním hostem večera kapela
Ukulele Troublemakers.
HOTEL RUDKA
dne 31. ledna 2015 ve 20.00 hod.
Vás srdečně zve na

3. PLES HOTELU RUDKA
zvěřinové speciality
bohatá tombola

Novoroční koncerty již získávají ve městě svoji tradici. Moravské klavírní trio, sóloví zpěváci a starosta
města při slavnostním přípitku.
Foto: k.p.
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