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OTÁZKA PRO STAROSTU
Bývá dobrým zvykem vždy na začátku roku
zrekapitulovat minulý rok. Jaké další cíle si
město předsevzalo do roku nového?
Tři léta uplynula, poslední čtvrtina volebního
období překlenula Nový rok. Co se povedlo a
co se nepovedlo?
Shrnuto v malém prostoru: převzaté projekty jsme zdárně dokončili (kanalizace a ČOV,
Panská zahrada I. a II.), nebo dokončujeme,
či budeme realizovat (Třešňůvka, cyklotrasa).
Vznikly projekty nové a realizovaly se (hasičská tatrovka, topný systém v penzionu,
rekonstrukce klubovny, kotle na bytovce 504,
park před KD), převzaté úvěry řádně splácíme a nové dluhy neděláme. Majetek města
udržujeme, opravujeme a rozšiřujeme do té
míry, jak rozpočet dovolí (nová střecha na
MěÚ a garážích a KD Hluboké, okna a dveře
na městských... pokračování na druhé straně

Prosincová návštěva pana kardinála Dominika Duky v kostele sv. Stanislava.

foto: J. Suchomel

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
V měsíci prosinci se Rada města na svém zasedání mimo jiné zabývala:
- soudním sporem mezi městem a Svazkem vodovodů a kanalizací ve věci vzájemného majetkového vypořádání
- stavem ve vymáhání neuhrazených pohledávek města
- výběrovým řízením na zhotovitele projektu
„Malebnou krajinou přírodního parku Halasovo Kunštátsko“, jehož předmětem je rekonstrukce a modernizace cyklistické i pěší trasy
okolím Kunštátu
- výběrovým řízením na zpracování projektové
dokumentace pro společné územní a stavební
řízení a pro výběr zhotovitele na akci „Přístavba bazénu k budově Základní školy“
- přípravou objektu Staré školy na demolici
– odpojení od sítí, zpracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení na provedení
demolice
- návrhem rozpočtu města, včetně vodohospodářského odboru, na rok 2014
- prodejem a pronájmem obecních pozemků
- zkušebním provozem kalové koncovky – odstředivky – na ČOV
Rada města projednala a schválila:
• uzavření dodatku ke smlouvě s Jihomorav-

ským krajem o poskytnutí dotace na opravu Zastupitelstvo města na svém zasedání dne
střechy sportovní haly, kterým se prodlužuje 17. 12. 2013
termín možného čerpání dotace do 31. 7. 2014 - schválilo:
• složení komisí pro otevírání obálek a hodno- • rozpočtové opatření č. 8/2013
cení nabídek pro jednotlivá výběrová řízení
• prodej pozemků ve vlastnictví města
• na základě rozhodnutí Zastupitelstva města • prodloužení ceny pozemků v lokalitě Sadová
uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Re- ul. do 30. 4. 2014
konstrukce lesních cest – Kunštátsko“
• rozpočet (výnosy a náklady) vodohospodář• uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na rea- ského odboru na rok 2014
lizaci akce „Bezpečný přechod I/19 Kunštát“, • rozpočet města Kunštát na rok 2014
kterým se mění doba plnění do 31. 5. 2014 z - vzalo na vědomí:
důvodu nutnosti přepracování projektové do- • informaci o plnění úkolů uložených na minukumentace projektantem dle požadavku od- lém zasedání zastupitelstva města
boru dopravy KÚ JMK
• zprávu o činnosti kontrolního a finančního
• rozpočtové opatření č. 7/2013
výboru
• prodloužení nájemních smluv na pronájem • zprávu o činnosti Rady města
-tajobecních bytů uzavřených na dobu určitou
Plesová sezóna 2014
• podání žádosti o dotace z dotačního titulu
č. 4 Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora
11. ledna - Farní ples
obnovy drobných sakrálních staveb – na opra18. ledna - Hasičský ples SDH Sychotín
vu kaplí v místních částech Sychotín, Touboř
25. ledna - Ples Hotelu Rudka, hotel
a Hluboké
14. února - Hasičský ples SDH Kunštát
• uzavření smluv o poskytnutí dotace z roz15. února - Dětský karneval SDH Kunštát
počtu Jihomoravského kraje na výdaje a za22. února - Retro ples ASV Kunštát
bezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce
1. března - Šibřinky KR Kunštát
ve výši 16.448,- Kč a 79.000,- Kč
2. března – Dětský karneval KR Kunštát

pokračování otázky pro starostu
budovách, Jelínkova chata, chodníky Palackého až k pekárně, poskrovnu vozovek).
Platby poplatků v roce 2014
Kulturní a společenské dění ve městě se udržuje
v rámci tradičních i nově vzniklých akcí
VÝŠE POPLATKŮ
Při platbách poštovní poukázkou, převodem
nejen
z pozice města organizátora, ale i díky
Poplatek za odvoz domovního odpadu z účtu, přes internet nebo přes mobilní telespoustě
báječných lidí ze spolků, sdružení,
(TDO) je v roce 2014 stanoven na 600 korun fon je nutné zadávat tyto symboly:
sportovních
oddílů, SDH i těch neorganizoza osobu a rok. Skutečné náklady jsou přitom
vaných.
vyšší a doplácet je bude město.
Číslo účtu: 1360747399/0800
Dobrou náladu nám kazí soudní spor o maRoční poplatek za psa v Kunštátě činí 200 Variabilní symbol = Vaše rodné číslo
jetkové vyrovnání se Svazkem vodovodů a
korun (důchodci 100 korun), v Touboři, Hlu- Specifické symboly:
kanalizací, nepodařilo se s vedením dohodbokém, Sychotíně, Rudce a Újezdě 100 korun 1111 odvoz TDO
nout
na mimosoudním řešení a jejich neměn(důchodci 50 korun).
1803 nájemné z bytů
ný
postoj,
i přes výrazné ústupky ze strany
NAVÝŠENÍ
1804 inzerce v „Kunštátských informacích“
města,
znemožňuje
jakoukoliv kompromisní
Poplatek za každého dalšího psa se zvyšuje o 1805 nájem nebytových ploch
dohodu.
A
taky
nás
zlobí Ředitelství dálnic a
40 procent. Platí proto, že majitel jednoho psa 1806 poplatek ze psa
silnic,
které
v
rámci
řešení křižovatek u koszaplatí v Kunštátě 200 korun, ale majitel dvou 1807 pronájem pozemku
tela
a
u
školy,
samo
sobě
poněkolikáté zhatilo
už 480 korun a majitel tří 760 korun za rok.
1808 poplatek z místa – jarmark
vlastní
projekty
z
důvodů
financí.
SPLATNOST
1809 poplatek za hrob
V
roce
2014
nás
čeká
realizace
projektů ze
Poplatek za odvoz TDO má být zaplacen do
získaných
dotačních
titulů,
další
údržba a
30. června 2014. Poplatky za psy je třeba Toto upozornění platí pouze pro občany Kunopravy
(hřbitovní
zeď,
místní
komunikace
a
uhradit do 15. února 2014.
štátu a přilehlých obcí.
chodníky
noční
můra
všech
starostů),
čeMožnosti plateb místních poplatků:
Majitelé rekreačních objektů a chat musí
- hotově do pokladny na MěÚ
uvést při platbě své jméno a objekt, za který je kání na schválení podaných žádostí a tvorba
projektů nových (náměstí v Rudce, střecha a
- poštovní poukázkou
poplatek za odvoz TDO placen.
zateplení sportovní haly, rybník u školy, poří- převodem z účtu, přes internet, přes mobilní
telefon
-ten- zení dopravní techniky na bioodpady, opravy
kapliček, kanalizace II. )
Je neustále co opravovat, revitalizovat, budoTermíny svozu komunálního odpadu v roce 2014
vat, udržovat, oslavovat a zkrášlovat. Někdy
to jde pomaleji, někdy rychleji, někdy peníze
ODVOZ POPELNIC
PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
jsou, někdy chybí a hledá se vhodný zdroj.
LEDEN		
8. 1.
22. 1.
Přesto všechno si město Kunštát se svým
ÚNOR
5. 2.
19. 2.
Od 1. 4. 2014 do 31. 10. 2014
přírodním a historickým bohatstvím již po
BŘEZEN
5. 3.
19. 3.
Středa
9.00 - 12.00
13.00 - 18.00
mnoho let stále silněji buduje svou pozici rozDUBEN
2. 4.
16. 4.
30. 4.
Pátek
13.00 - 18.00
víjejícího se kulturního, společenského a moKVĚTEN
14. 5.
28. 5.
Sobota
8.00 - 12.00
derního centra nejen v regionu, ale i v rámci
ČERVEN
11.6.
25. 6.
Jihomoravského kraje.
ČERVENEC
9. 7.
23. 7.
Od 1. 11. 2014 do 31. 3. 2015
SRPEN
6. 8.
20. 8.
Středa
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
ZÁŘÍ
3. 9.
17. 9.
Pátek
12.00 - 17.00
ŘÍJEN
1.1 0.
15. 10. 29. 10. Sobota
8.00 - 12.00
Srdečně blahopřejeme rodičům Soně Greplové
LISTOPAD
12. 11. 26. 11.
PROSINEC
10. 12. 20. 12.
-kon- a Jiřímu Binderovi k narození syna MARKA
dne 18.11.2013.
-mat-

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Přístavba nové sportovní haly je již v provozu
Začátkem prosince byla dokončena nová
přístavba sportovní haly. Celá akce se připravovala již od roku 2009, kdy byl zpracován
projekt a následně vydáno stavební povolení.
Hala byla projektována tak, aby sloužila jako
víceúčelová všem, kteří velký sál celý nevyužijí a zrcadlový je jim naopak příliš malý.
Vnitřní rozměry přístavby jsou 18x10,5x5,5
m. Přístavba je funkčně propojena se stávající
halou, což umožňuje využít hlavního vstupu i
zázemí haly. Zadní schodiště bylo citlivě přemístěno do původní místnosti skladu.
KST žádal o dotaci již v roce 2010, ale neúspěšně. V roce 2012 byla žádost podána znovu a v polovině července letošního roku KST
obdržel oznámení o předběžném schválení
žádosti s tím, že stavba musí být ukončena v
listopadu 2013. Bylo nutné rychle doložit zbý-

vající doklady a provést výběrové řízení na
zhotovitele. Jeho vítězem se stala firma B@J
Holding, a.s. z Prahy a 2. září byly práce zahájeny. Stavbu se přes všechny komplikace a
šibeniční termín v daném termínu podařilo
dokončit. Vzniklé víceméněpráce ve výši 147,Kč jsou při celkovém objemu zanedbatelné.
Parametry stavby pak odpovídají současným
požadavkům. Hala je dokonale zateplena a
její provoz tak bude velmi úsporný. Zvláštní
zmínku zasluhuje skladba podlahy, která je
odpružená bodově i plošně a její povrch je
příjemně měkký a teplý.
Stavba zasáhla do upravené školní zahrady.
Spodní jezírko muselo být přesunuto směrem
ke škole. Finální úpravy spočívající v ohumusování, zatravnění a okrasném nátěru fasády
budou provedeny na jaře. Po dokončení bude
-2-

ZŠ a MŠ
Zápis prvňáčků
Základní škola a Mateřská škola Kunštát
oznamuje rodičům žáků, kteří nastoupí ve
školním roce 2014/2015 do 1. ročníku ZŠ, že
termín zápisu je stanoven na úterý 21. ledna
2013 od 13.00 do 17.00.
Zápis se uskuteční v 1. patře budovy v učebnách 1.A. a 3. tř. 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. -ský-

zahrada jistě opět ozdobou školy. Klub stolního tenisu Kunštát (KST) jako investor stavby
zajistil vyřízení žádosti o dotaci i stavební dozor na stavbě vlastními silami, což nebylo vůbec snadné.
KST tímto děkuje
všem, kteří vzniku
nové haly napomohli. Zvláště pak
zhotoviteli, vedení
ZŠ a MŠ Kunštát a
bývalému i současnému vedení města.
Stavba v hodnotě
4,022 mil. Kč mohla
vzniknout jen díky
účelové dotaci z Ministerstva školství

mládeže a tělovýchovy ve výši 4,0 mil. Kč (téměř 100%). Na vlastní spoluúčast KST přispělo Město Kunštát.
Za KST Kunštát

V roce 2013 Chocholík nabídl rodičům a dětem pravidelné kroužky Barvínci, Tvořílci
a Angličtina pro nejmenší. V dopoledních
hodinách můžete navštívit Rarášky a hernu.
Byly realizovány jednorázové akce (např. návštěva výstavy kamélií v zámeckém skleníku
Lysice, Lesní pěšinou, Den rodiny, Svato-

Foto: L. Dostál

SDRUŽENÍ PRO KUNŠTÁT
Co nového v Kunštátě?
Po návštěvě MZ, kde je minimální účast veřejnosti, nabývá účastník dojmu, že se nic
neděje. Případné akce se jen stále dokola
prodiskutovávají a vedení města se téměř do
ničeho nehrne. Pokud se stane, že je ve výhledu nějaká dosažitelná větší dotace například
na přístavbu menšího bazénu ke škole pro
děti, je problém akci zorganizovat v reálném
čase. To znamená, když zastupitelstvo i rada
vše schválí, pan ředitel, i když to není v jeho
povinnostech, má přislíbenou dotaci ve výši
20 mil.Kč, stane se, že se nestihne podepsat
objednávka na studii za 40 tis. Kč, aby se
mohla dotace čerpat a bazén postavit. Náhodný účastník těchto diskuzí nabývá dojem,
že se především hledají argumenty proč akci
nedělat.
Další příklad hovoří sám za sebe. Zastupitelstvo dvakrát schválilo realizaci opravy lesních cest s dotací od státu. V okamžiku, kdy
dotace je státem schválena a má se přikročit
k realizaci, vedení města předloží zastupitelům otázku, zda do realizace vůbec jít, nebo
ne. Navíc většina radních, včetně starosty se
alibisticky zdrží hlasování!
Oba dva příklady signalizují, že stávající vedení se asi řídí heslem: „kdo nic nedělá, nic
nepokazí“.
Je zde na místě otázka, zda je to dobré i pro
občany, voliče a především pro ty, co přijdou
po nás? Abychom jen nekritizovali, jsou jistě drobné akce, spíš však údržbového charakteru, které byly zorganizovány, ty však s
přihlédnutím na množství personálního obsazení radnice, včetně techniků a dělnických
profesí notně pokulhávají za ostatními městy.
Obdobně jako v předchozích příkladech je dle
našeho názoru postupováno i s problémem
autobusového nádraží, úpravy prostranství
nad kostelem…. V této příležitosti se lze snad
jen pousmát poznámce zastupitelky města,

CHOCHOLÍK

když se po několikráte projednával bod sanace objektu nad kostelem s bývalým obchodem
Oaza, byla ukončena poznámkou, že když se
to bude ještě nějaký čas projednávat, spadne
třeba budova sama!!! Je to smutné, že na objekt, který je v havarijním stavu již delší čas,
ostře kontrastuje s okolními upravenými budovami, je na očích každému, kdo do města
přijede, se nenajde odvaha k rozhodnutí něco
s tím udělat.
Odpověď na úvodní otázku lze též marně
hledat v článcích kunštátských novin. Bylo
například bláhové předpokládat, že vedení
radnice předstoupí před zastupitelstvo a občanskou veřejnost s programovým prohlášením o co se chce pokusit a proč by je měli
voliči v příštích volbách opět zvolit. Rok před
volbami to jistě již ztrácí na významu. Tak
snad se třeba dočteme alespoň něco na rozloučenou.
Tento článek předkládáme za občany, kterým
není lhostejno, jak se v Kunštátě nakládá se
společnými prostředky, jak se organizují
veřejné záležitosti v městě, kde žijeme. Kde
budou žít naší potomci. Není nám jedno, že
jsou města srovnatelná s Kunštátem, kde se
rozvoj nezastavil, kde se pravidelně využívají
dotace od státu a z evropských fondů. Postrádáme hospodaření s finančními prostředky,
hledání úspory v rozpočtu, tak aby se mohly
třeba opravit místní komunikace a chodníky
z vlastních peněz. Nabýváme dojem, že rozpočet hlídá jen paní účetní, z pohledu zákona
o účetnictví, ale hospodaření v tom pravém
smyslu slova snad nikoho z vedení města nezajímá.
Z těchto důvodů bylo založeno občanské
Sdružení pro Kunštát a jménem přípravného
výboru vás chceme o našich názorech na činnost radnice informovat.
Sdružení pro Kunštát
-3-

martinská tvořivá dílna a lampionový průvod
a další). Rodičům jsme nabídli besedy i aktivní tvoření (Domácí ekologie, Velikonoční a
Adventní tvoření, …).
Podařilo se nám napsat, získat, obhájit a realizovat projekt MAS Boskovicko PLUS „Ten
správný prožitek “ financovaný z programu
rozvoje venkova SZIF, který má dětem i rodičům zpříjemnit prostředí klubovny Chocholíku. Což přineslo realizaci nové podlahy,
stoly a židle pro dospělé i pro děti, systém pro
třídění odpadu, jedinečný kryt na radiátor a
polici s interaktivními prvky pro děti.
Díky finanční podpoře z KÚ JMK - příspěvek na činnost a provoz rodinného centra
Chocholík jsme mohli dětem zakoupit nové

hračky, knihy, materiály a pomůcky pro pravidelné tvoření i jednorázové akce.
Rádi bychom poděkovali také městu Kunštát
za finanční dopomoc při realizaci projektu „Ten správný prožitek“ (MAS Boskovicko
PLUS), poskytnutí stávajících prostor a úhradu energií. Zároveň i za možnost presentace a
prodeje na prosincovém jarmarku, což umožní našemu mateřskému centru ukázat naši
činnost, ale i drobný přivýdělek, který opět
obdrží děti v MC ve formě pomůcek, hraček
apod. Maminkám a příznivcům děkujeme za
dobrovolnickou činnost a jakoukoli materiální či finanční podporu Chocholíku.
Všem přejeme šťastný a spokojený rok 2014.
za o.s. Chocholík I. Dlapová

Rozpis stomatologické LSPP - okres Blansko - 1. pololetí 2014
Služba je sloužena od 8.00 - 13.00 hodin
1.1.
4.1.
5.1.
11.1.
12.1.
18.1.
19.1.
25.1.
26.1.

MDDr. Bedáňová
MUDr. Bočková
MUDr. Fenyk
MUDr. Grénarová
MUDr. Hanáková
MUDr. Havlová
MUDr. Hepp
MUDr. Hosová
MUDr. Hošák

1.2.
2.2.
8.2.
9.2.
15.2.
16.2.
22.2.
23.2.

MUDr. Tomášková
MUDr. Chatrná
MUDr. Chatrný
MUDr. Chomátová
MUDr. Jaklová
MUDr. Jílková
MUDr. Klapušová
MUDr. Kopáčková

1.3.
2.3.
8.3.
9.3.
15.3.
16.3.
22.3.
23.3.
29.3.
30.3.

MUDr. Kovandová
MUDr. Kraml
MUDr. Křížová
MUDr. Kubínová
MUDr. Kučerová M.
MDDr. Kučerová P.
MUDr. Kulhánková
MUDr. Kupková
MUDr. Kutlíková
MUDr. Láníková

5.4.
6.4.

MUDr. Loskot
MUDr. Lukeš

12.4.
13.4.
19.4.
20.4.
21.4.
26.4.
27.4.

MUDr. Mikulášková
MUDr. Nečasová
MUDr. Padalík
MUDr. Paděrová
MUDr. Paulíčková
MUDr. Pernicová
MUDr. Pokorná M.

1.5.
3.5.
4.5.
8.5.
10.5.
11.5.
17.5.
18.5.
24.5.
25.5.
31.5.

MUDr. Pokorný M.
MUDr. Řehořek
MUDr. Řehořek (Řehořková)
MUDr. Semrádová
MUDr. Roth
MUDr. Sládek
MUDr. Srpová
MUDr. Staňková
MUDr. Stojanov
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Ševčíková R.

Leden
Boskovice, Lidická 8
Kunštát, nám. ČSČK 38
Letovice, Tyršova 15
Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Pražská 1b
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Šafranice 101
Rájec, Zdrav. středisko
Adamov, U Kostela 4
Únor
Blansko, Pražská 1b
Boskovice, Lidická 10
Boskovice, Lidická 8
Adamov, Smetanovo nám. 327
Boskovice, Smetanova 24
Rájec, Ol. Blažka 145
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Letovice, A. Krejčího 1a
Březen
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Růžové nám. 16
Boskovice, Růžové náměstí 2345/12
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Lysice, Komenského 429
Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Boskovice, Lidická 8
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Duben
Svitávka, Hybešova 197
Boskovice, Smetanova 24
Letovice, Mánesova 468/2
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Šebetov, 117
Černá Hora, Zdrav. středisko
Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Gellhornova 9
Květen
Blansko, A. Dvořáka 4
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Sloup, Zemspol, 221
Ostrov, Zdrav. středisko
Velké Opatovice, nám. Míru 492
Letovice, J. Haška 12
Jedovnice, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Blansko, Svitavská 1A
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 453 998
516 462 203
516 474 310
774 710 550
516 418 788
516 418 786
516 434 055
516 432 138
516 446 428
731 144 155
537 021 289
516 456 109
516 447 606
516 454 046
516 410 786
516 488 452
516 474 369
516 488 450
733 644 499
516 452 808
516 491 263
516 472 460
516 472 460
516 439 190
516 488 457
516 453 997
516 488 456
516 471 210
516 454 046
516 474 488
607 812 963
516 491 263
516 465 452
725 415 615
774 177 804
516 412 422
516 417 621
516 488 453
516 488 453
516 435 203
516 444 326
516 477 319
604 760 665
516 442 726
516 488 451
516 416 386
516 488 454

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111. Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545
538 111 službu zajišťuje ve všední dny od 17.00 hodin do 7.00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.
-4-

HISTORICKÁ RUBRIKA

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Sto let od elektrifikace Kunštátu

Návštěva pana kardinála
Dominika Duky

Technický pokrok v devatenáctém století se bor řešit nabídku firmy Adler a Srba, zabývapozvolna dostával i do míst vzdálenějších jící se stavbou sítě, k provedení elektrifikace.
větším městům. Ještě před rokem 1820 nebyly Projekt byl zadán Elektrotechnické továrně
v kunštátském okrese žádné silnice. Rozvoj Janík a spol. v Brně.
v jejich budování je datován až po roce 1850. K elektrifikaci domácností se přihlásilo po
Tehdejší okres kunštátský měl na svém katas- dlouhém jednání 45 občanů, hned po vypratru 18 mil silnic, téměř 140 km. (1 rakouská cování projektu se započalo s instalací.
míle = 7. 585936 km.)
Primární síť měla být vedena z Perné u Lysic
Cesta ze Sychotína do Kunštátu vedla poto- od mlýna pana Pařízka, který tam zřídil na
kem. V létech 1862-3, za starostování Fr. Du- radu firmy Adler a Srba elektrárnu. Elektricfka (č. p. 100), bylo náměstí upravováno, bylo ké vedení mělo vést z Perné do Lysic, Drnovic
vydlážděno kamenné koryto stoky, kterým a Kunštátu.
byla voda odváděna směrem k Sychotínu.
Mezi tím ale firma upadla do konkurzu a 17.
Na náměstí stály dvě kamenné kašny - jedna října 1912 se konala u zdejšího soudu exev horní části, druhá byla v místech, kde dnes kuční dražba elektrárny na Perné. Hledala se
stojí socha krále Jiřího - a socha p. Marie (Ma- rychlá náhrada a připojení sítě bylo dohodnuriánský sloup).
to s panem Lad. Jarošem, mlynářem ve ZboňV roce 1873 bylo náměstí osvětleno šesti pe- ku, který vlastnil elektrárnu ve Svitávce „Pod
trolejovými lucernami pořízenými za 40 zla- skalkami.“ Odtud si obec postavila vlastním
tých. Poprvé byly lucerny rozsvíceny 2. pro- nákladem síť a koncem prosince 1913 se začasince 1873, v den 25. výročí panování císaře lo v Kunštátě svítit elektřinou.
Františka Josefa I.
Na Jarošovu elekPostupně byly lutrárnu byl Kunštát
cerny na žádost
připojen až do roku
občanů budovány i
1941, kdy byla sjeddo ulic. V r. 1885 na
nána smlouva se
Budíně, v roce 1900
Západomoravskýna rohu domu Karmi elektrárnami v
la Podsedníka na
Oslavanech o doVejpustku. S majitedávce elektrického
lem bylo dojednáno
proudu na 90 let. S
„by sám za náhradu
budováním nových
petrolej obstarával
domů byla síť poa lampu využívati
stupně rozšiřována.
nechal.“
V roce 1928 byla
Koncem roku 1885
elektrifikace rozšíbyl
ustanoven
řena na Vejpustek
obecní pohrabáč,
a od školy směrem
který mimo jiné
ke Zbraslavci (dnes
také obstarával rozul. Brněnská). Na
svěcování lamp na
náměstí byla zbunáměstí. Dostával Petrolejová lampa na Mariánském sloupu
dována dvě světla
od obce roční plat
visutá a tři lampy
40 zl. a k užívání
na kovových sloukousek pole. (Za pohrabáčství 30 zl., za roz- pech (část kovového sloupu se zachovala a ješsvěcování lamp 10 zl.).
tě slouží svému účelu na soukromé zahradě v
V roce 1877 c.k. hejtmanství nabídlo obci Sychotíně).
kunštátské zřízení telegrafní stanice za ob- Dovolím si citovat z dobových materiálů z
nos 300 zlatých. (Telefonní linky byly zařízeny roku 1913: „Při této příležitosti dlužno poznamnohem později, až v roce 1923. Mimo ve- menat, že obec Sebranice odmítla jakoukořejné hovorny na poště, měl telefonní přístroj liv účast při tomto podniku, ba činila nám i
velkostatek v zámku a na pile, nemocenská po- obtíže. Rovněž tak náš velkostatek nechtěl se
kladna, četnictvo, p. Fr. Burian a Petr Brabec). připojiti, ač mu byly nabízeny mnohé výhody.
Na přelomu devatenáctého a dvacátého století Připojili se teprve později za války - a úprava
byla prováděna masivní osvěta šířená vzděla- stála je pak víc jak desetkrát tolik.“
nými a pokrokově smýšlejícími nadšenci o Další citace:
„nové síle“ přetvořené v elektrárnách.
„1936 – ač jde el. síť ze Zboňku přímo obcí
O možnostech tuto sílu rozvádět dráty do do- Újezd, přece nezavedla si tato obec dosud
movů, používat jí ke svícení a pohonu strojů.
el. osvětlení. Teprve letos utvořilo se zde malé
Tak začal v roce 1910 kunštátský obecní vý- družstvo a rozvedla se síť po obci.“
-j.k.-5-

Kunštátští farníci dostali již v adventu vánoční dárek. Byla jím návštěva pana kardinála
Dominika Duky, který vyhověl pozvání Kolpingovy rodiny Kunštát a naší farnosti. Návštěva českého primase a duchovního rádce
Kolpingova díla České republiky byla vyvrcholením oslav 20 let trvání Kolpingovy rodiny v Kunštátě a uskutečnila se v úterý 10. prosince od 17. hodin v kostele sv. Stanislava. Pan
kardinál Duka byl hlavním celebrantem mše
sv., při které ve své promluvě zmínil historii a
současnost Kolpingova díla a důstojné postavení žen v minulosti i dnes, o které se zasloužilo hlavně křesťanství. Po mši sv. odpovídal
na dotazy z publika zcela zaplněného kostela.
Mimo jiné zajímavé dotazy se podle očekávání objevila i problematika církevních restitucí.
Odpovědi pana kardinála byly věcné a stejně
jako celá návštěva se nesly v příjemném a laskavém duchu.
Jako upomínku na návštěvu Kunštátu dostal
pan kardinál sošku Pany Marie od starosty
města MVDr. Zdeňka Wettera a od Kolpingovy rodiny sošku sv. Stanislava.
Tento všední den, ale pro Kunštát slavnostní,
byl zakončen v salonku Panského domu společnou večeří a přátelským posezením pana
kardinála, všech přítomných kněží, jáhnů a
členů předsednictva Kolpingovy rodiny Kunštát.
Alois Havelka

INZERCE
SERVIS ZOUBEK ROZSEČ nabízí opravy
elektroniky všeho druhu. Informace na tel.
731 178 391.
STUDIO VIKTORKA – Petra Loukotová
nabízí na Penzionu kosmetické práce, pedikúru a manikúru. Tel. 605 979 121.
MASÁŽE NA PENZIONU tel. 739 672 757.
AUTODVŮR - opravy motorových vozidel
všech typů. Mechanické opravy, klempířské
opravy, autolaky. Plnění klimatizací, svařování plastů, zasklívání autoskel, diagnostika
řídících jednotek, přípravy a provádění STK,
pracovní doba flexibilní dle potřeb zákazníka, kalkulace cen oprav předem, opravy v
nejnižších cenách a nejkratším možném termínu. Nyní nabídka autobaterií 44Ah-990 Kč,
55Ah-1190 Kč, 62Ah-1400 Kč, nemrznoucí
směsi do chladičů 60-65 Kč/l, do ostřikovačů
18 Kč/l. Kontakt: Prchal Zdeněk, Hliníky 325,
Kunštát. Tel. 603 472 642.
OPRAVY rodinných šicích strojů. Milan
Lepka, Nýrov 76, tel. 723 307 810.

KUNŠTÁTSKÉ PROMĚNY
Vážení čtenáři našich novin. V tomto vydání se poprvé setkáváte s rubrikou nazvanou
Kunštátské proměny. Jejím smyslem je připomenout si taková místa a zákoutí našeho
krásného městečka, jež se v toku času změnila častokrát k nepoznání. Stálý občan Kunštátu si povětšinou měnící se tváře vlastní obce
ani moc nepovšimne, nevnímá ji, zatímco
kunštátský rodák, který u nás delší čas nepobýval, změny zaregistruje zpravidla ihned. Ve

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

zmíněné rubrice nám nejde o žádné celkové
pohledy na pomalu se rozrůstající bytovou
výstavbu, spíš o jednotlivá místa a jejich atmosféru kdysi dávno - a dnes.
Při té příležitosti bychom vás také rádi oslovili s prosbou, abyste případné historické záběry zachycující ulice, uličky i jednotlivé stavby
poskytli pro tuto rubriku, která, jak doufáme,
bude zajímavým zpestřením kunštátských
novin.
-ský-

Dominantou kunštátského náměstí je farní kostel sv. Stanislava. Věž s kostelem byla postavena
r. 1687. V roce 1890 při celkové výměně vazby, zastřešení a pokrytí báně měděným plechem
byla zděná konstrukce věže zvýšena asi o 2,5 metru. Číselník hodin byl namalován na omítku a
byl situován do dvou stran, do náměstí a k Lipce. Asi v jedné třetině výšky věže, směrem do náměstí, byly sluneční hodiny s číselníkem rovněž namalovaným na fasádě. Historická fotografie
je z druhé poloviny 19. stol. (pravděpodobně 1860-70).
-j.k.-

Foto: K. Podsedník st.

(dopis městu o konání sbírky)
V celé České republice bude probíhat
od 1. ledna do 14. ledna 2014, Tříkrálová
sbírka, pod záštitou Charity ČR.
Dovolujeme si Vám oznámit, že i ve Vaší
obci se budete moci v těchto dnech setkávat
s tříkrálovými skupinkami koledníků, které budou chodit po ulicích, budou přicházet
do institucí a domácností a budou vybírat
dobrovolné příspěvky od obyvatel do zapečetěných pokladniček.
Motto tříkrálové sbírky 2014: „Se třemi
králi jděme, potřebným pomáhejme.“
Výtěžek sbírky 2014 bude použit zejména
na individuální potřebu uživatele.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2013 činil 1 502
806 Kč a byl použit na podporu projektů
Oblastní charity Blansko.
Abychom splnili podmínky stanovené zákonem a sbírka probíhala podle regulí, navštíví Vás po předchozím kontaktu námi
pověřený dobrovolník a společně s Vaším
úředníkem zapečetí pokladničku nebo pokladničky a vyhotoví formulář o daném
úkonu.
Po skončení sbírky se pokladnička rozpečeťuje za přítomnosti již uvedených osob
a provede se do formuláře zápis o zajištěné
finanční hotovosti.
Chtěli bychom Vás v souvislosti s touto
Tříkrálovou sbírkou požádat o trpělivost a
vstřícný přístup.
Děkujeme.
Mgr. Jana Sedláková
ředitelka Oblastní charity Blansko

Vážení čtenáři, připomínáme, že máte-li jakýkoli dotaz na vedení radnice, můžete jej
buď zanechat na podatelně městského úřadu,
nebo odeslat na e-mailovou adresu knihovny:
knihovna@kunstat-mesto.cz. Odpověď bude
zajištěna v nejkratším možném termínu, ideálně vždy do následujícího čísla Kunštátského
zpravodaje.
-red-
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