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OTÁZKA PRO STAROSTU
Ptám se, pane starosto, kdo je odpovědný za
úklid města a je v plánu letos město uklízet i
jinde než před městským úřadem?
Za úklid je zodpovědné město. Provádí je podle
sestaveného harmonogramu po jednotlivých
částech a postupně. Není reálné stihnout celý
úklid najednou, vždy je někde uklizeno dříve.
Postup prací si řídí vedoucí pracovní skupiny zaměstnanců městského úřadu. Letos, při absenci
zimního počasí, se potřeba jarní očisty ulic jeví
výrazně dříve a zasahuje do jiných neodkladných úkolů, které leží na bedrech pracovní čety.
Přesto se snažíme zhostit se této povinnosti co
nejdříve. I za cenu využívání brigádnických sil.
V případě konkrétního problému je možné se
obrátit osobně, telefonicky, či e-mailem na pana
Konopáče na městském úřadě.
pokračování na druhé straně

Sychotínský uzlík. SDH Sychotín uspořádal 15. března 1. kolo Okresní ligy mládeže. Foto: P. Kuchař

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
V měsíci březnu se Rada města
na svém zasedání mimo jiné zabývala:
- závěry z jednání na Ředitelství silnic a dálnic,
závod Brno, ve věci úpravy křižovatky pod kostelem na nám. Krále Jiřího a z jednání se zhotovitelem kalové koncovky – odstředivky – na
ČOV ve věci odstranění nedostatků zjištěných
při zkušebním provozu
- podáním trestního oznámení na neznámého
pachatele, který odcizil 12 ks třešní určených
k ošetření v rámci realizace projektu „Obnova
sadu Třešňůvka“ v Kunštátě
- postupem prací na demolici objektu „Stará škola“ a realizací rekonstrukce lesních cest
- zadávací dokumentací výběrového řízení na
zhotovitele Revitalizaci návsi v Rudce – I.etapa
- návrhem na úpravu užitkového vodovodu pro
zavlažování fotbalového hřiště a tenisového
areálu
- prodejem a pronájmem obecních pozemků
- podáním žádosti o dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rekonstrukci kotelny v budově mateřské školy a na projekt „Rok pánů z
Kunštátu, 550. výročí Mírového projektu krále
Jiřího z Poděbrad“
- informací advokátní kanceláře zastupující v
právních věcech Kongregaci sester Těšitelek

Božského srdce Ježíšova v Rajhradě, o zahájeném soudním řízení u Okresního soudu v
Blansku na základě žaloby o určení vlastnického práva státu k vyjmenovaným pozemkům
zapsaným na LV města v roce 1994
Rada města projednala a schválila:
- uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Malebnou krajinou přírodního parku Halasovo
Kunštátsko“ a smlouvy o dílo na výkon komplexního technického dozoru této akce
- zadání organizace výběrového řízení na realizaci akce „Oprava střechy Městské sportovní
haly v Kunštátě“ společnosti PIONS
- prodloužení dohody o provozu pouťových
atrakcí i na sezonu 2015
- provedení přiložení chrániček a uzemnění
do výkopu, prováděného v rámci zasíťování
pozemků v lokalitě Luka Rudka firmou E.ON,
pro budoucí výstavbu veřejného osvětlení v této
lokalitě
- zadání tisku aktualizovaného propagačního
materiálu „Kunštát průvodce městem“ v nákladu 2.000 ks
- přidělení zlepšeného hospodářského výsledku
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kunštát za rok
2013 do rezervního fondu
- předložený návrh kulturního programu, výše
vstupného a poplatků pro XXII. Hrnčířský jar-

mark ve dnech 20. – 21. 9. 2014, zpracovaný komisí pro přípravu hrnčířského jarmarku
Zastupitelstvo města na svém zasedání
dne 13. 3. 2014 schválilo:
- poskytnutí finančního příspěvku Fotbalovému
klubu Kunštát ve výši 400.000,-Kč na přestavbu
užitkového vodovodu závlahového systému fotbalového a tenisového areálu
- rozpočtové opatření č. 1/2014
- udělení čestného uznání p. Jaroslavu Řehůřkovi, kunštátskému rodáku žijícímu ve Francii, za
„Přínos pro rozvoj vzdělání a aktivit školní mládeže a za podporu kvalitnějšího života seniorů“
- na základě návrhu soudního exekutora zastavení exekuce proti povinnému CEKA ABRASIV, s.r.o., Zbraslavecká 456, Kunštát, jelikož v
průběhu exekuce nebyl dohledán postižitelný
majetek, jehož realizací by došlo k uspokojení
pohledávky
Česká spořitelna, a.s. pobočka Kunštát
mění od 1. dubna 2014 pracovní dobu:
Úterý: 8:30 – 12:30
13:30 - 16:30
Čtvrtek: 8:30 - 12:30
13:30 - 16:30
Kovářová Anna

MĚSTO KUNŠTÁT
Upozornění občanům, kteří dosud neuhradili poplatek za odvoz odpadů za rok 2013 !
Oznamujeme občanům, že byla provedena
kontrola nezaplacení místního poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Upozorňujeme občany, kteří dosud výše uvedený poplatek za rok 2013 neuhradili, aby tak
neprodleně učinili !!! Neuhrazení poplatku
bude pak již bez dalšího upozornění navýšeno. Neuhrazení výše uvedeného místního poplatku může být navýšeno dle zákona
č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích až na
trojnásobek! Věříme, že občané našeho města si proto rychle a svědomitě splní tuto svoji

zákonnou povinnost a nebude nutné přistupovat k vymáhání.
Za rok 2013 bude opět upozornění na nezaplacené poplatky za komunální odpad provedeno hromadným předpisným seznamem,
který nahrazuje „obálky s modrým pruhem“,
ve kterých se posílají platební výměry za nedoplatky za komunální odpad.
Hromadný předpisný seznam bude k nahlédnutí v úřední hodiny na Městském úřadě Kunštát, musí být vyvěšen 30 dní, poté se považuje
za doručený. Po 30-ti dnech od doručení budou všechny nedoplatky exekučně vymahatelné. O vyvěšení výše uvedeného hromadného
předpisného seznamu budete včas informováni. Splatnost poplatku TDO za rok 2014 je do
30. 6. 2014.
-fin-

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zápis dětí do MŠ
Zápis dětí do mateřské školy na nový školní rok 2014/2015 se uskuteční ve čtvrtek 15.
května 2014 od 8.00 do 16.00 hodin ve třídě
Kytiček. U zápisu rodiče předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Škola si sama
ověří místo trvalého pobytu dítěte na místně
příslušné matrice.
Rodiče odevzdají žádost o přijetí do MŠ

(k dispozici bude na webových stránkách
školy – www.zskunstat.cz nebo v den zápisu
v MŠ), která musí být podle nového občanského zákoníku podepsána oběma rodiči.
U zápisu bude všem žádostem přiděleno registrační číslo a o přijetí bude rozhodnuto do
30 dní podle stanovených kritérií. Kritéria
jsou zveřejněna na úřední desce školy.

Oslava výročí
V polovině února jsme oslavili 30. výročí otevření mateřské školy. Den otevřených dveří
se stal příležitostí pro setkání s bývalými zaměstnanci a hosty z řad představitelů města i
veřejnosti.
Návštěvníci měli možnost na vlastní oči vidět
práci s dětmi, ale prohlédnout si též všechny prostory budovy. S největším zájmem se
setkala zrekonstruovaná třída Berušek ve 2.
patře. Modernizace tohoto oddělení představovala nejenom vybourání dveří mezi třídou
a šatnou, zazdění původních dveří a jednoho
z oken, výmalbu, položení kvalitní podlahy a koberce, obložení radiátorů s možností využití jako pracovní plochy pro děti, ale
též vybavení třídy kuchyňkou pro děti. Ta je
uzpůsobena potřebám dětí nikoliv po stránce estetické, ale zejména praktické, díky její

funkčnosti se děti mohou věnovat kuchařskému umění doslova od A až do Z. Doposud
dětmi započatou práci musely vždy dokončovat paní kuchařky v kuchyni, nyní děti sledují
pracovní postupy od začátku až po hotové
jídlo – a není třeba dodávat, že pak mají úplně
jiný přístup k práci a mnohem větší radost z
vlastního „kuchtění.“
Poděkování zaslouží všichni zaměstnanci
školky, kteří byli po určitou dobu nuceni pracovat ve ztížených podmínkách a postavili se
k této situaci velmi vstřícně a s pochopením.
Závěrem je nutno zdůraznit, že na takovou
proměnu čekaly učitelky MŠ řadu let, a že
dílo odvedené v takové kvalitě bude jistě sloužit po dlouhou řadu příštích let a bude velkým
přínosem nejen pro zlepšení prostředí pro
děti, ale i pro jejich výuku.

Vítání jara
Ve čtvrtek 20. března v mateřské škole děti
společně s rodiči přivítaly přicházející jaro.
Této odpolední akci předcházelo povídání o
jarních tradicích, zhlédnutí pohádky Jak se
Andulka bála smrtky, nacvičování básní, písní, říkadel a výroba Mořeny. Tatínek Viktor
Fadrný nám ochotně udělal kostru z dřevěného kříže a ze slámy, děti ze Sluníček ji oblékly
do barevných šatů z krepového papíru a na

krk zavěsily korále z vaječných výfuků.
Účast byla hojná, počasí nám přálo. Po krátkém programu na zahradě u mateřské školy
jsme se za doprovodu hudebních nástrojů, vozembouchu a říkadla „Smrt chodí po vsi“ přesunuli k rybníku, kde byla Mořena zapálena
a vhozena do vody. Tak jsme se rozloučili se
zimou a přejeme všem krásné jaro plné sluníčka.
-ten-2-

pokračování z první strany
V novinách proběhla zpráva, že město opět
jedná s ŘSD o rekonstrukci křižovatky pod
kostelem. Jak to ovlivní autobusové zastávky?
Dlouhodobá jednání s ŘSD vždy narazila ze
strany ředitelství na překročený finanční limit předpokládané investice, ať už v případě
průtahu Kunštátem, kde se řešily obě křižovatky včetně té u rybníka, či při samotné
křižovatce u kostela. Souvisely s tím i náklady na vybudování autobusových zálivů na
silnici 1/19. Na poslední schůzce s pracovníky ŘSD Brno se dohodla možnost rozdělení
investic mezi stát a město, kdy ze státních
peněz dojde k úpravě křižovatky a autobusová stání bude realizovat Kunštát. Současně se naskytla možnost po zbourání „staré
školy“ řešit i související prostor po demolici
s okolím kostela jako s navazující plochou na
křižovatku a náměstí K. Bochořáka.
Před vydáním tohoto článku, ale později,
než jej píši, se sejdou zastupitelé na pracovním zasedání, kde se rozjedná budoucnost
těchto ploch. To znamená - možné varianty
již vytvořeného a velmi pěkného projektu
úpravy okolí kostela a dále varianty autobusových zastávek na Brněnské ulici, ať už
formou dříve plánovaných a projektovaných
zálivů, či autobusového terminálu, na který
současná rada města nechala zhotovit studii
proveditelnosti, což znamená, že je realizovatelný. Obě situace mají svá pro i proti
a částečně ovlivňují i vzhled Bochořákova
náměstí a odpočinkové zóny. Ta bude v každém případě z větší části zachována. Ať už se
tedy zastupitelé rozhodnou pro jakoukoliv
z možností, do budoucna to znamená koncentraci autobusových zastávek do jednoho
místa (konečně) a konec zmatků s přebíháním, nebezpečná objíždění autobusů v nepřehledných místech a blokování průjezdnosti silnic.

OZNÁMENÍ
■ JUDr. KAMILA VRÁNOVÁ, ADVOKÁT,
oznamuje, že bude poskytovat právní služby
v měsíci dubnu v tyto úterky: 1., 15., 29. Vždy
od 13.00 do 15.00 hod. v zasedací místnosti
Městského úřadu Kunštát. Tel. 608 211 469
nebo 727 852 974, e-mail: kamilavranova@
seznam.cz
■ Dne 5. 3. 2014 proběhla valná hromada Kruhu přátel umění města Kunštát, předsedkyní
byla zvolena Martina Hosová Dis. Žádáme
členy, aby zaplatili členské příspěvky za rok
2014 ve výši 100,-Kč do 31. 5. 2014 v městské
knihovně. KPU získal v letošním roce 2014
dotaci z Ministerstva kultury na podporu Literární soutěže Františka Halase. Tato dotace
umožní opětovné setkání mladých básníků
u nás v Kunštátě a jejich konfrontaci s osobnostmi současné poezie.
-boc-

Co se děje v naší škole
V uplynulém období jsme se ve škole nevěnovali jenom matematice a diktátům, ale
pilně také pracujeme na našem mezinárodním projektu Comenius V rámci plnění
plánovaných úkolů jsme si ověřili, jak jsme
schopni domluvit se anglicky s našimi přáteli ze Slovenska, Norska a Polska. Uspořádali
jsme tři skypové konference. V první jsme se
vzájemně seznamovali s významnými osobnostmi, které byly navrženy na Nobelovu
cenu míru. Naše škola připravila prezentaci
o Václavu Havlovi, Poláci hovořili o Lechu
Walesovi. Slováci nás překvapili prezentací
o Ivanu Englerovi a norské děti připomenuly
Fridtjofa Nansena. V minulém týdnu jsme se
společně k prezentacím vrátili a mluvili jsme
o tom, čím nás tyto osobnosti zaujaly. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého, a také jsme
si ověřili, že přímá komunikace v angličtině je náročnější, než jsme si mysleli. Dalším
úkolem bylo najít v našem okolí lidi, kteří

se snaží pomáhat ostatním. Celou akci jsme
nazvali Klobouk dolů. Děti ve třídách psaly
často o svých rodičích (to se nám velmi líbilo), sousedech a známých, kterých si váží pro
jejich činy. Vybrali jsme tři osobnosti, které
zaujaly nejvíce. Jedná se o paní Loukotovou,
která si umí poradit v situacích, kdy je potřeba poskytnout někomu první pomoc, pana
Sýse, jenž je dárcem krve a byl oceněn Zlatou
plaketou Jana Jánského, a pana Řehůřka, který nám pomáhá zaplatit různé školní akce. O
těchto lidech jsme zpracovali prezentace, jež
si můžete prohlédnout na adrese http://aheroineachofus.blogspot.no/. A co se bude dít teď?
Připravujeme se na setkání s našimi přáteli v
polské partnerské škole v městečku Kalbornia, kam se vypravíme společně se Slováky
na konci května. Budeme se snažit, abychom
naše město dobře reprezentovali.
Žákovský parlament ZŠ a MŠ Kunštát

Dárci krve z Kunštátska
Naše třída 6. B se zapojila do Mezinárodního
projektu Comenius, kde jsme hledali člověka
z našeho kraje, před kterým bychom mohli za
jeho činnost pro ostatní občany ,,smeknout
klobouk “. Shodli jsme se na panu Řehůřkovi, který z daleké Francie podporuje finančně
různé naše školní projekty a jak jsme se dozvěděli, tak také podporuje nejstarší generaci
kunštátských občanů. Vedle něj jsme objevili
i tatínka naší spolužačky, pana Radka Sýse z
Petrova, který daroval již 93x krev a je držitelem zlaté plakety Dr. Jánského. To jsme si
teprve uvědomili, že o těchto lidech se moc
nemluví, a přitom jistě již svými činy zachránili mnoho cizích životů.
Náš pan učitel domluvil minulý měsíc na
transfúzní stanici v Boskovicích pro celou
naši třídu exkurzi, abychom si celý proces dokázali lépe představit, sám při naší návštěvě
daroval krev. Zjistili jsme, že dárce musí nejdříve vyplnit dotazník, odevzdá moč a nechá
si vzít kapku krve z prstu, aby se vědělo, že
je zdravý. Pak dostane malou snídani a po
ní ho ještě vyšetří lékař. Na závěr odejde do
speciální místnosti, kde mu je asi během čtvrt
hodiny odebráno 450 ml krve. Paní primářka MUDr. Meluzínová nám umožnila být v
průběhu celého odběru krve s naším třídním.
Než se naplnil speciální sáček učitelovou krví,
stihla nám navíc popsat průběh odběru a řekla mnoho zajímavostí o krvi a jejím využití.
Také už víme, že ženy mohou darovat krev

4x a muži 5x do roka. Univerzálním dárcem
je člověk s krevní skupinou 0-, univerzálním
příjemcem je pak člověk s krevní skupinou
AB. Jako poděkování a současně oslavou
všech dárců byl v roce 2003 Mezinárodní federací Červeného kříže a Červeného půlměsíce vyhlášen 14. červenec Světovým dnem
dárců krve. Paní primářka nám navíc dala seznam 217 snad všech dárců krve z Kunštátska,
kteří za posledních 10 let darovali alespoň 1x
svou krev. Z něj jsme vyčetli, že paní Jančová z
Kunštátu darovala již 169x, paní Konopáčová
z Rudky 165x a pan Slezák ze Sebranic 103x. V
seznamu jsme našli i další rodiče našich žáků,
ale také bývalé žáky kunštátské školy, kteří už
mají 18 let, od kdy se může krev darovat. Ve
škole jsme pak našli mezi našimi učiteli 6 dárců krve, kde paní učitelka J. Dostálová a náš
třídní učitel L. Dostál jsou dokonce držiteli
stříbrné medaile Dr. Jánského.
Tento náš článek má být poděkováním a
smeknutím klobouku před všemi, kteří svými činy zachraňují jiné lidské životy. Chceme
také upozornit, jak je krev důležitá pro život.
Hraje v současné medicíně nezastupitelnou
a stále rostoucí roli, protože ji nelze uměle
vyrobit. Nikdy nevíte, kdy Vy nebo Vaši nejbližší budou třeba už zítra krev bezplatných
dárců potřebovat. Proto před těmito lidmi
pomyslně smekáme náš školní klobouk. Krev
je dar pro život. Děkujeme.
Dominika Sýsová a spolužáci z 6.B

Obrazová kniha Kunštátska
Před pěti lety jsem vyzýval a prosil na stránkách
KZ spoluobčany o zapůjčení starých fotografií
Kunštátu a okolí. Bohužel se zapojili jen moji
žáci a jejich rodiny. Ale díky dalším sběratelům
a přátelům se přece jen podařilo zkompletovat

KULTURA
Místní organizace Svazu tělesně postižených Kunštát za podpory Města Kunštát
pořádá představení

ŽIVOT JE KABARET
15. dubna 2014 v 17.00 hod
v Kulturním domě Kunštát
Pořad je plný veselých historek, vtipů a
vzácných hostů v podání známého baviče,
imitátora a zpěváka Libora Pantůčka, který pobaví a rozesměje nejen ty dříve narozené, ale i mladší posluchače. Milovníky
muzikálových melodií potěší zpěvačka
Dana Chytilová, která zazpívá písně ze
známých muzikálů My Fair Lady, Helo
Doly, Divotvorný hrnec, Starci na chmelu
a mnoho dalších… Přijďte se s námi pobavit, zasmát a třeba i zazpívat.
Předprodej vstupenek v prodejně
Noviny, tabák, papír nám. Krále Jiřího 23.
Vstupné 60,- Kč.
za MO STP Marie Vlasáková
Město Kunštát
zve nejen všechny JIŘÍKY,
ale celé jejich rodiny, na

GRATULACI JIŘÍKŮM
neděle 27. 4. od 14.30
na náměstí Krále Jiřího.
Akce se koná v rámci oslav 550. výročí
mírového projektu Jiřího z Kunštátu a
Poděbrad a můžete se těšit na program
určený dětem i dospělým:
od 14:30 - dětská dílna výroby historického šperku a štítu se znakem rodu Kunštátů
v 15 hod. - Slavnostní přípitek s gratulací
Jiříkům
od 15 hod. - kouzelnické vystoupení
MAGIC - R Radka Vylíčila
se soutěží pro děti
Během celého programu je pro všechny
Jiříky připraven pamětní dárek.
Akci spolupořádá Kruh přátel umění města Kunštát a Chocholík - Klub rodičů
v Kunštátě.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

22. 4. 2014 to budou tři roky co nás navždy
stovky historických záběrů našeho kraje. K nim opustil můj syn, bratr a strýc Michal HUJDIČ.
jsem v průběhu posledních dvou let vytvořil ty „.... těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez Tebe
samé současné záběry a vytvořil dvojice staré žít, láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále
– nové (podobné, jak jsou nyní zveřejňovány v budeme mít.“
Jana Hujdičová
KZ v rubrice Kunštátské proměny).
-3-

Vydání naší samostatné obrazové knihy v následujících letech zase ztroskotalo na finančním zajištění. Zhruba sto šedesát až dvou
set stránková barevná obrazová kniha i se
stručným textem při nákladu asi 400 – 500 ks
přijde přibližně na 180 tisíc Kč. K dnešnímu
dni se nám podařilo zajistit takřka polovinu
peněz. Mít či nemít v Kunštátě zachycenou
obrazovou historii a současnost města a okolí, která se však za pár let stane opět historií,
kterou budou naši potomci porovnávat s tou
jejich současností, bude v těchto dnech rozhodovat městské zastupitelstvo. Věřme, že se její
členové rozhodnou správně. Podle zkušeností
odborníků zachování historie na papíře pro
další generace je stále nejefektivnější. Publikace může i sloužit jako reprezentativní záležitost, vhodný dárek nebo při výuce vlastivědy nebo zeměpisu v naší škole. Nedávno se
mi do rukou dostala skvělá velká kniha s půl
tisícovkou velkých fotografií z celé československé oblasti v tehdejším Rakousku – Uhersku. Kniha Letem českým světem z roku 1898

mimo jiné zachycuje i pohled na kunštátský
zámek a je jistě velmi zajímavé záběr porovnávat s dnešním pohledem. V roce 1998 nafotili
a vydali čtyři autoři vedeni vedoucím katedry
fotografie z pražského FAMU unikátní novou
knihu s původními fotkami a vedle s nově nafocenými po sto letech. Dnes již nebylo možné
pořídit 127 snímků, ale těch zbývajících 373
foto dvojčat zachycuje výmluvné svědectví
proměn doby a ducha krajů, měst, ulic a domů
v čase. Kniha nese stejný název jako před sto
lety Letem českým světem 1898 – 1998 a její
náklad byl hned rozebrán.
Věřím, že i vy budete mít již brzy možnost
si novou kunštátskou knihou obohatit svou
knihovničku, zavzpomínat a oživit si staré
časy. Ta mladší generace bude jistě některými
obrázky velmi překvapena. Pokud ještě někdo
máte doma v albu nebo někde v krabici starou fotku zachycující život v Kunštátě nebo na
Kunštátsku, zapůjčete ji, prosím. Třeba nám
zrovna chybí a mohla by doplnit ty naše připravené k tisku. Děkujeme.
L. Dostál

KULTURA
Město Kunštát a Kruh přátel umění města
Kunštát zvou všechny zájemce o vědu na

XI. SETKÁNÍ SKEPTIKON
2014
Setkání klubu skeptiků s přednáškami
pro veřejnost.
Sobota 24. května 2014 od 14.00 do 19.00
v Kulturním domě v Kunštátě
Od 14:00 - Od krásné Sapiencie
k prodavačům naděje
Prof. PhDr. ThDr. MUDr. et Dr. Jaroslav
Max Kašparů, PhD., Dr.h.c.
Lékařská přednáška, která bude pojednávat
nejen o vážném tématu léčby ještě vážnějších
chorob, ale i o vážných nebezpečích laického
léčitelství.
Od 15:40 - Milion euro za prokázání
paranormálních jevů
Bc. Leoš Kyša
Jak to dopadne, když vědci nabídnou milion
euro pro každého, kdo prokáže existenci
paranormálních jevů?
Od 17:20 - Od Tunguského meteoritu
k Čeljabinsku
aneb
Země pod údery meteoritické artilerie
RNDr. Jiří Grygar, CSc.
O nebezpečnosti meteoritů nás poučil pád
Tunguského meteoritu, objev planetky Apollo křižující dráhu Země nebo důkazy, že
krátery na Měsíci vznikly dopady meteoritů.
Přednáška o pokroku pozorovací techniky a
rozvoji kosmonautiky.
Přednášky budou vedeny srozumitelnou, populárně vědeckou formou. Po každé přednášce následuje krátká diskuze s pauzou na
občerstvení.
Vstupné: 60,- / členové KPU 40,-

CHOCHOLÍK
Chocholík připravuje:

DEN ZEMĚ
7. května 2014 v 15.00 hod.
U příležitosti oslavy DNE ZEMĚ připravujeme procházku od koupaliště Kunštát lesem
do Rudky Pro děti budou cestou připraveny
úkoly a hry.
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KOLA PRO AFRIKU

KNIHOVNA

Dostat se do školy v Africe, v malé zemi Gam- - možnost předání kola je v otevírací době
bii, je mnohdy velmi nesnadné. Pomoci se sběrného dvora v Kunštátě během měsíců
rozhodlo občanské sdružení Kola pro Afriku, února, března a dubna 2014. Poté budou kola
převezena k repasi a předána dětem do Gambie.
charitativní sbírkou použitých jízdních kol.
Na jejich výzvu reagovala Kolpingova rodina Podobná výzva v loňském roce nezůstala bez
společně s Městským úřadem v Kunštátě vý- odezvy. V Kunštátě se sesbíralo 45 kol. Byly
odvezeny do sběrného místa, opraveny a v
zvou spoluobčanům
- darujte své nepotřebné jízdní kolo, nejlépe kontejnerech převezeny do Afriky. Ve dvou
širokoplášťové, náhradní díly na kola, nebo zásilkách bylo dětem předáno 1600 kol. V
několika školách v Gambii byli vyškoleni mekolařské nářadí.
- můžete-li, podpořte projekt Kola pro Afriku chanici pro opravu poškozených kol.
přispěním na účet 9595959595/2700. Finanč- Další informace se dozvíte od pořadatelů
ní prostředky budou použity na dopravu kol sbírky nebo na: www.kolaproafriku.cz
Alois Havelka
do Afriky

Setkání se spisovatelem
Jiřím Šanderou
Děti ze 3. třídy kunštátské základní školy byly
v pátek 14. 3. na návštěvě v městské knihovně. Čekal je zde vzácný host - spisovatel Jiří
Šandera. Je to autor několika knih pro děti
a mimo jiné i knihy Naše třídní je mimozemšťan, kterou si děti společně četly ve třídě. A nyní poznaly samotného spisovatele a
dozvěděly se něco o tom, jak se píše a tvoří
taková kniha pro děti. Všechny knihy tohoto
regionálního autora si můžet půjčit v městské
knihovně.

Donášková služba
z knihovny
Městská knihovna Kunštát zavedla od měsíce
března novou službu. Starší občané si mohou
po dohodě s knihovnicí jednou měsíčně nechat přinést až domů knihy, časopisy, audioknihy (mluvené slovo na CD).
Je to služba pro občany, pro které je už docházení do knihovny ze zdravotních důvodů
obtížné.
Domluvit se můžete přímo v knihovně, na
tel. čísle 515 534 312 a na e-mailové adrese:
knihovna@kunstat-mesto.cz. Služba je
zdarma.
-ba-

TANEČNÍ SOUTĚŽ
Sportovní hala v Kunštátě se v sobotu
8. března otřásala v základech. Na pátý ročník soutěže O pohár města Kunštátu se sjelo
více než 1200 tanečníků a tanečnic z České
republiky a ze Slovenska. Asi 800 diváků
vidělo 48 tanečních souborů ve 147 choreografiích, nejrůznější taneční styly, nápadité
kostýmy a bláznivá líčení, ale také radost a
slzy. Tanečníci soutěžili v disciplínách street
dance, show dance, disco dance, aerobic, plesové tance, parketové taneční kompozice a
mažoretky, ve čtyřech věkových kategoriích.
Od předškoláků, až po dospělé. Velké díky
zaslouží hlavní organizátorky soutěže Hana
Bartošová a Michaela Bartošová - vedoucí
taneční skupiny BAMI KR Kunštát, která se
představila jako pořadatelka, trenérka a v několika choreografiích i jako soutěžící.
Alois Havelka

26. dubna 2014 v 19.00 Kulturní dům Kunštát
Cena vstupenky: 250 Kč / členové KPU 200 Kč
Předprodej od 1. dubna v informačním centru
Zve Město Kunštát a Kruh přátel umění
-5-

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-

SDH SYCHOTÍN
Sbor dobrovolných hasičů v Sychotíně se
zhostil pořádání 1. kola Okresní ligy mládeže (dále OLM). Pro svoji soutěž "Sychotínský
uzlík" využili prostor Městské sportovní haly
v Kunštátě dne 15. 3. 2014.
Soutěže se zúčastnilo celkem 16 hlídek starších žáků a 20 hlídek mladších. Výsledky
základního kola se započítávaly do hodnocení OLM. Po základním kole pak soutěž
zatraktivnil finálový rozstřel, kde proti sobě
nastupovaly hlídky do klasického pavouka. V
kategorii starších nejpevnější nervy a jistou
ruku prokázali hasiči ze Senetářova - hlídka A.
Druhé místo ukořistili domácí a bronz putoval
opět do Senetářova tektokrát pro hlídku B. Bez
medaile z rozstřelu zůstali hasiči z Březiny.
V mladší kategorii si zlato z rozstřelu odvezli
také hasiči ze Senetářova. Stříbro putovalo do
Velkých Opatovic a bronz do Březiny. Nepopulární bramborová příčka zůstala pro sychotínské hasiče.
Doplňkovou soutěží pak byla soutěž jednotlivců. Celkem se prezentoval 49 starších a 44
mladších závodníků.

4. Lucie Bělehrádková - Sychotín

INFOCENTRUM
Informační centrum Kunštát:
Navštivte výstavu historických hraček
v naší minigalerii
výstava potrvá do 31. 4. 2014.

Výsledky sychotínských a kunštátských reprezentantů:
Starší žáci hlídky - základní kolo:
2. Sychotín A
Expediční kamera – nejlepší film
7. Sychotín B
Zveme Vás na promítání všech čtyř dílů dobroStarší žáci hlídky - finálový rozstřel:
družného putování Tima Copea filmů V kůži
2. Sychotín A
vlka po stopách Džingischána. Tyto filmy byly
5. - 8. Sychotín B
vždy hodnoceny jako nejúspěšnější v rámci filStarší žáci jednotlivci - základní kolo:
mového festivalu Expediční kamera. Posled5. Milena Válková
ní film z tohoto cyklu ještě nebyl promítán!
13. Iva Bednářová
Termín: úterý 15. 4. 2014 Hotel Rudka
18. Jan Vach
v 18:00 hod. Vstupné 50,- Kč/30,- Kč.
20. Matěj Válek
24. Petr Budiš
INZERCE
27. Klára Pařízková
Starší žáci jednotlivci - finálový rozstřel:
PŘEDSTAVUJEME nový název našich
4. Milena Válková
služeb Selfnet – internet, televize, telefon.
9. - 16. Iva Bednářová
Opouštíme tak dosud používaný název Vaší
Mladší žáci hlídky - základní kolo:
kabelovky MORAVIANET. Současně před3. Sychotín A
stavujeme i nové barvy, do kterých jsme
7. Sychotín B
se převlékli, se kterými se setkáte i na no18. Kunštát B
vých webových stránkách www.selfnet.cz.
20. Kunštát A
Ty jsou nyní modernější, přehlednější a poU výkonu sychotínských starších žáků mu- Mladší žáci hlídky - finálový rozstřel:
třebné informace v nich najdete mnohem
síme vyzvednout také absolutně nejrychlejší 4. Sychotín A
snadněji. Vaše smlouva, služby a platby za ně
čas, který zaběhli ve čtvrtfinále postupového 5.- 8. Sychotín B
zůstávají beze změny.
pavouka. Jako jediní se dostali pod hranici 20 Mladší žáci jednotlivci - základní kolo:
4. Lucie Bělehrádková
vteřin časem 19,59s.
ADVOKÁT JUDr. Vilém Fránek, Masary7. Natálie Marečková
kova 12, Blansko, nabízí právní služby, pora11. Lukáš Vach
Výsledky rozstřelu starší žáci
denství, zastupování u soudu a sepis listin ve
17. Jiří Pařízek
1. Lukáš Neužil - Březina
věcech občanskoprávních a trestních. Přijedu
18. Ondřej Pavliš
2. Andrea Přichystalová - Velké Opatovice
řešit Vaše problémy i do místa Vašeho bydli24. Lukáš Sladký
3. Michael Varga - Senetářov
ště. Tel. 602 712 423, e-mail: vfranek@iol.cz.
25. Vít Olšan
4. Milena Válková - Sychotín
Mladší žáci jednotlivci - finálový rozstřel:
Výsledky rozstřelu mladší žáci:
AUTOSERVIS a Pneuservis JUSTCAR nabí4. Lucie Bělehrádková
1. Matyáš Hanák - Březina
zíme mechanické opravy veškerých motoro9. - 16. Lukáš Vach, Natálie Marečková
2. Jůlie Němečková - Březina
vých vozidel od drobných mechanických oprav
Ing. Aleš Havelka
3. Denisa Neužilová - Březina
až po nejnáročnější, kompletní pneuservisní
služby, montáže tažných zařízení, přípravu
TVORBA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ
vozu na ME a STK, přestavby na palivo etanol.
Poskytujeme i možnost vyzvednutí Vašeho
Financováno z projektu č. CZ.1.07/3.2.04/ vozu na Vámi určeném místě a po opravě přiPilotní ověřování vytvořených
04.0074 GG OP VK Jihomoravského kraje
vzdělávacích programů
stavení zpět. Najdete nás na adrese Rudka č. 48
V rámci projektu “Tvorba vzdělávacích pro- Více informací: www.ceskachuva.cz
(na konci Rudky směr Letovice). Tel. 608 626
gramů pro chůvy ve vazbě na Národní sousta- Nabízené programy:
071, 775 185 998
vu kvalifikací“ (firma King style s.r.o.) probí- 1. Chůva pro děti do zahájení povinné školní
há ověřování vytvořených programů v oblasti docházky
HLEDÁM obchodní prostory na náměstí v
péče o děti. Ověřování dvou základních a 2. Chůva pro dětské koutky
Kunštátě. Tel. 776 261 855
jednoho navazujícího programu je téměř u 3. Základy podnikání pro chůvy
konce. V další fázi si budou účastníci rozšiřo- 4. Péče o dítě s lehkým zdravotním znevý- HLEDÁME ke koupi menší rodinný dům na
vat svoje znalosti v navazujících programech, hodněním
chalupu v Kunštátě, nebo v okolí Kunštátu.
které se týkají například péče o dítě s lehkým 5. Péče o dítě s poruchami chování, řeči a ri- Dům by měl mít zahradu minimálně 200 m2.
zdravotním znevýhodněním, péče o dítě s zikem dyslexie
Tel. 774 193 566
poruchami chování, řeči a rizikem dyslexie, 6. Péče o dítě s odlišným životním způsobem
King style, s.r.o. STUDIO VIKTORKA – Petra Loukotová
péče o dítě s odlišným životním způsobem.
nabízí na Penzionu kosmetické práce, pedikúru, manikúru. Tel. 605 979 121
MASÁŽE na Penzionu, tel.739 672 757
-6Pilotní ověřování vytvořených vzdělávacích programů
V rámci projektu “Tvorba vzdělávacích programů pro chůvy ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací“
(firma King style s.r.o.) probíhá ověřování vytvořených programů v oblasti péče o děti. Ověřování

HISTORICKÁ RUBRIKA

VARIANTY A ŘEŠENÍ

Ohlédnutní za starou školou
Zprávy o budovách, které v Kunštátě sloužily školy byla v průběhu několika let škola čtyřtřídní. Místní školní rada rozhodla v roce 1878 o
svému účelu sahají do počátku 18. století.
Z roku 1701 jsou zprávy o školní budově, která zakoupení dalšího domu č. 38 (dnes zdravotní
stála za kostelem při silnici k Rudce, ale již se v středisko) za 2700 zl. Dům byl přízemní, ještě
ní neučilo. Užívána byla tzv. nová škola pod kos- však v témže roce přes prázdniny bylo postaveno
telem vedle domu č. 35 s výhledem do náměstí. poschodí. V přízemí byly byty pro učitele, v poByla dřevěná, pouze s jednou místností pro uči- schodí dvě velké třídy a uprostřed poschodí malý
byt pro svobodného učitele. Úprava budovy stála
tele i žáky.
Tehdejší majitel panství Ignát, svobodný pán 3275 zl. (Ve školním roce 1878 navštěvovalo školu
Honrichs, nechal v roce 1785 na místě staré dře- 474 dětí, z toho 226 chlapců a 248 dívek.)
věné školy vystavět patrovou budovu. V přízemí K tomuto domu patřila i poměrně velká zahrada.
byla třída, v patře byt pro učitele. Tato škola slou- V roce 1879 byla oplocena a postupně obdělána.
Výpěstky sloužily pro potřebu školy. Na zahradě
žila až do roku 1845.
Patronem školy s prezentačním právem byla bylo pěstováno až 140 různých druhů rostlin:
kunštátská vrchnost až do roku 1864, kdy patro- ovocné rostliny, zelenina, koření, obiloviny, pícnát nad školou převzala obec. Chod školy měla niny, luštěniny, rostliny k průmyslovému zpracoza povinnost financovat vrchnost, s příspěvkem vání. K názorné ukázce i poučení dětí byl zakoupřiškolených obcí Zbraslavec, Rudka, Sychotín, pen z odměn od c.a k. Zemského výboru i malý
Hluboké, Touboř, od roku 1807 také Nýrov, od včelín a osazen několika včelstvy darovanými
roku 1869 Újezd. (Od roku 1881 byla zřízena v kunštátskými včelaři.
obci Hluboké jednotřídka, prvním učitelem tam V této době tvořili školskou radu: předseda Jan
byl Jan Bažant. Obce Nýrov a Zbraslavec zřídily Novotný, místopředseda Petr Brablec, členové
– správce velkostatku Raimund Šafránek, Franvlastní školy s vyučováním až od r. 1911.)
Stávající školní budova nestačila stále se zvyšu- tišek Tenora, důst. pán Antonín Halla, nadučitel
jícímu počtu žáků, i když bylo zavedeno i odpo- Jan Belatka, za Zbraslavec František Hamerský,
lední vyučování. Patron školy Josef, svobodný za Újezd Josef Lepka, za Sychotín Josef Fadrný.
pán Honrisch, nechal v roce 1845 postavit novou, Při příležitosti sňatku korunního prince Rudolfa
zděnou, patrovou budovu hned nad kostelem. a princezny Štěpánky (1881) byly mezi budovami
Začalo se v ní učit od roku 1846. Vrchnost zajiš- škol vysazeny dvě lípy. Při slavnosti byly pojmeťovala materiál na stavbu a financovala řemesl- novány Rudolf a Štěpánka.
níky, potažní a ruční nádenické práce obstaraly V obou školních budovách (č. 36 a 38) se vyučobezplatně přiškolené obce. V přízemí byly byty valo až do roku 1906, kdy byla dokončena výstavpro učitele, v poschodí dvě třídy. (V roce 1846 ba měšťanky a školy obecné.
bylo 298 školou povinných dětí, 151 chlapců a 147 Obě budovy byly využívány školní radou, pozdívek). Jak bylo již zmíněno, od 1. července 1864 ději obcí podle momentálních potřeb. Ve „staré
přechází prezentace učitelů na obec. Prvními škole“ č. 36 byla na počátku 1. světové války…
zvolenými „výborníky“ školní rady za Kunštát „zřízena útulna pro drobné dítky i kojence, aby
a přiškolené obce byli: Hynek Šamšula, Antonín matky mohly jíti za svou prací, popř. za výdělkem.
Šamšula, Benedikt Hamerský, Hynek Chmel, Paní a dívky z Kunštátu z ochoty vykonávaly tam
František Skála, náhradníkem byl zvolen Jan Ja- dohled k dětem střídavě, stálé dozorkyni byla po-j.k.roš. Počet dětí se neustále zvyšoval, z dvojtřídní skytnuta mzda 2 K denně“…

Nadučitel Jan Belatka se svými žáky v roce 1896
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Vyřeší Kunštát autobusové zastávky?
Na březnovém mimořádném zastupitelstvu
obdrželi zastupitelé několik návrhů a variant
řešení zastávek autobusů v okolí náměstí v
Kunštátě.
Zastupitelé tak stojí opět před zásadním rozhodnutím, které se odkládá již delší dobu.
Také si myslím, že by o tom všem měla být
informována veřejnost a měla by mít právo se
k tomu vyjádřit.
Než bylo v devadesátých letech zpevněno
horní i dolní náměstí, byli řízené zastávky
jen u Jiříka, naproti před bývalou poštou a u
kostela. Autobusy od a do Letovic, tak jako
všechny, které v Kunštátě končily nebo začínaly, využívaly škvárové plochy náměstí
Krále Jiřího v prostoru, kde dnes stojí kašna.
Když se cestující, který neměl přehled, odkud
který autobus vyjíždí, postavil doprostřed
náměstí, měl velkou šanci spoj chytit. Ale co
dnes, když autobusy zastavují i nad kostelem?
Důležitým momentem však bylo, že autobusy
vracející se na trasu, z které přijeli, se měli bez
problémů kde otočit. I když provizorně zpevněná plocha škvárou se musela, většinou před
1.májem , opět doplnit tímto nijak zdravým
produktem.
Při zpracování prvního územního plánu po
revoluci a při řešení úpravy náměstí navrhla
arch. Golešová, jako zpracovatelka ÚP, vyřešit problém autobusového nádraží na dnešním Bochořákově náměstí. Za tímto účelem
bylo přistoupeno k vykoupení a demolici nemovitostí. Místo autobusů se však doprostřed
na Bochořákovo náměstí umístila přebytečná
kašna a původní záměr se již nerealizoval. Od
návrhu Urbanistického střediska Brno bylo
též ustoupeno, když byly prodány pozemky
vlastníkům přilehlých nemovitostí v prostoru před novou lékárnou. Tím byl znemožněn
i záměr přímého pokračování chodníku od
Sedlákových směrem ke školce. Navíc uprostřed nového náměstí po zbourání Oázy je
prostora v soukromém vlastnictví, která je
tolik potřebná pro veřejné účely.
Další zastupitelé promýšleli řešit s náladovými pracovníky ŘSD zastávky autobusů
formou zálivů po obou stranách silnice mezi
Bochořákovým náměstím a domem Sedlákových. Tato varianta, která zdánlivě šetří
pozemky, však neumožňuje současnému
zastavení 3+3 autobusů, které se na náměstí potkávají. Navíc je problém s přebíháním
cestujících přes komunikaci, otáčením vratných spojů a parkování turistických autobusů. Částečně problém otáčení autobusů měla
řešit kruhová křižovatka před školou. Avšak
minimální zábor pozemků na Bochořákově
náměstí nahradil velký zábor pozemků před
školou na kruhovou křižovatku. Nikdo také
nedokázal odpovědět, kde se budou točit

autobusy, které se vracejí ve směru na Brno a
Boskovice.
Při výše zmíněném březnovém jednání obdrželi zastupitelé i nový návrh ing. Bajera,
pod pořadovým číslem III.A., který posunul
oboustranné zastávky 3+3 autobusů současně
do prostoru na části Bochořákova náměstí s
tím, že silnice bude od domu Sedlákových oddálena, čímž zde vznikne pohodlný chodník.
Kromě linkových autobusů je vytvořena možnost zastávek pro turistické spoje a zůstane i
část náměstí pro další využití.
Budou mít tedy zastupitelé odvahu oprostit
se od prosazování jednotlivých variant podle toho, které politické uskupení co navrhlo? Vždyť pokud je záměr pouze na papíře,
vše se dá napravit. Myslím, že ti co necestují vlastními auty si zaslouží řešení, které by
bylo přehledné, důstojné, bezpečné, s určitou
perspektivou dalšího rozvoje a které by navazovalo i na nejbližší okolí. V našem městě,
kde není vlakové spojení a odkud vzhledem
k malým pracovním příležitostem se musí za
prací dojíždět, je to zásadní problém! Bylo by
konečně dobré po všech zkratkovitých jednáních v zbývajícím čase tohoto volebního období alespoň učinit snahu po dohodě, která by
byla respektována i po podzimních volbách.
Za Sdružení občanů pro Kunštát
ing. Alois Dobeš

KUNŠTÁTSKÉ PROMĚNY
5. 3 2014

13. 3 2014

Sdružení složek Rudka pořádá

KUŽELKÁŘSKÝ TURNAJ
v sobotu 12. dubna 2014 v 19.00
v Rudecké hospodě.
Přihlášky můžete hlásit v místě konání.

SYCHOTÍNSKÝ SLIVKOŠT

20. 3 2014

Na svátek našich žen se sešli sychotínští občané k příjemnému posezení na Prádle v
rámci pátého ročníku ochutnávky domácích
pálenek. Pro všechny bylo připraveno bohaté
občerstvení a hlavně spousta vzorků rozmanitých chutí a vůní.
Mezi klasickými slivovicemi nejvíce zachutnal vzorek manželů Budišových.

Fota K. Podsedník st.

Vítězové dalších kategorií:
Kalvádos: Bednářovi
Třešňovice: Pařízkovi
Hruškovice: David Sedlák
Meruňkovice: Libor Sedlák
Směs ovoce: Josef Poláček
Absolutním šampiónem letošního ročníku se
stala hruškovice Davida Sedláka.
Ing. A.Havelka
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