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OTÁZKA PRO STAROSTU
Bydlím v místě, kde se realizuje nová splašková kanalizace. Co se bude dále požadovat po
občanovi v souvislosti s kanalizací? Chci provést revitalizaci své zahrady - s čím je tedy nutné počítat, může něco moji práci omezovat?
Patříte k řadě občanů, kteří dochází na městský
úřad s dotazy, jakým způsobem a kdy se budou
moci na novou splaškovou kanalizaci v Kunštátě a Sychotíně napojit. Pro ně i pro ostatní občany v částech Kunštátu a Sychotíně, kde jsou již
kanalizační řady dokončeny, můžeme potvrdit
původní informace, že napojování bude možné,
ale až po obdržení výzvy z města, jako investora
stavby. Této výzvě musí předcházet kompletní
dokončení ucelené části kanalizační stoky, podepsání Zápisu o předání a převzetí dokončené
části stavby mezi zhotovitelem a městem a v neposlední řadě vydání souhlasu vodoprávního
úřadu k uvedení kanalizačních stok do trvalého
provozu.
pokračování na druhé straně

Mladí spisovatelé - vyhlášení výsledků I. ročníku literární soutěže O cenu Ludvíka Kundery.

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
ÚNOROVÁ JEDNÁNÍ
Zastupitelstvo města (dále ZM) se během
měsíce února sešlo na dvou mimořádných
jednáních.
V prvním případě bylo ZM svoláno na
15.února, a to na žádost šesti zastupitelů,
kteří jako důvod této své žádosti uvedli údajné poškozování dobrého jména a zájmů Města Kunštátu, které spatřují v některých vyjádřeních starosty uvedených v tisku. Jejich
požadavek, aby na program jednání ZM byl
zařazen bod týkající se předčasného splacení úvěrů Města Kunštát na spoluúčasti města na investiční akce a zasíťování pozemků v
Zahradní ulici a bod týkající se informací o
vývoji sporu se Svazkem VAK, byl v konečném programu jednání ZM rozšířen o schválení dodatku ke smlouvě o spolupráci mezi
městem Kunštát a obcí Zbraslavec (týkající
se společného postupu ve věci provozování
infrastruktury vodovodu a kanalizace ve
vlastnictví obou zmíněných obcí s ohledem
na převzetí provozování městem Kunštát
od stávajícího provozovatele VF Elektro od
1.7.t.r.) a dále o bod týkající se kupní smlou-

vy na stavební pozemky.
V záležitosti sporu města se Svazkem VAK
byly zastupitelům v písemné formě předány informace mapující vývoj kauzy od jejího počátku včetně přehledu pohledávek
a závazků města, dále pak výčet jednání a
kroků vedených od minulého zasedání ZM
(22.12.2010). Ústně o celé věci informoval
zastupitele a přítomné občany místostarosta
Ing. Hájek. Přes veškerou snahu představitelů města Svazek VAK nadále odmítá dohodu
o vzájemném vypořádání a nadále vede s
městem spor o uhrazení částky ve výši bezmála 10 mil. Kč. Na délku trvání sporu bude
mít vliv také to, jaké stanovisko zaujme ZM
ve věci odvolání se proti rozsudku Okresního soudu v Blansku, který v těchto dnech
rozhodl ve věci vlastnictví vodojemu Touboř
ve prospěch Svazku VAK. Jelikož rozsudek
byl v písemné formě doručen až k 18. únoru, bylo svoláno k tomuto bodu další jednání ZM, a to na 28. února t.r. Jeho výsledek
nebyl v době uzávěrky našich novin znám.
Nutno dodat, že v případě vodojemu Touboř
nejde ani tak o hodnotu majetku, jako spíše
o princip, který město a jeho právní zástupce

uplatňují stejně tak pokud se jedná o vztah
ke Svazku VAK jako celku, či v případě názoru na neoprávněné provozování části naší
infrastruktury vodovodů a kanalizací.
Dalším důležitým bodem jednání ZM dne
15. února bylo stanovisko zastupitelů k případnému předčasnému splacení úvěrů města
na jeho spoluúčasti na investiční akce a zasíťování pozemků v Zahradní ulici. Starosta
města v úvodu k diskuzi na toto téma hovořil o současné finanční situaci a seznámil
přítomné s nejdůležitějšími akcemi, jež si v
tomto roce vyžádají nemalé výdaje z rozpočtu města, přednesl v této souvislosti také doporučení Rady města Kunštátu na zastavení
termínovaného vkladu a záměrem k dalšímu
jednání s Českou spořitelnou. Oproti tomuto názoru vystoupili v diskuzi zastupitelé
upřednostňující předčasné splacení úvěru s
odkazem na přísné podmínky banky v případě zástavy finančních prostředků a doporučili vyřadit z plánu akcí pro tento rok např.
opravy místních komunikací, revitalizaci
Panské zahrady apod. Při hlasování nakonec
většina zastupitelů předčasné splacení úvěrů
neodsouhlasila. pokračování na druhé straně

pokračování otázky pro starostu
Město má zájem převzít po dokončení několika
nedodělků v první etapě stoky v částech Sychotín, Kunštát – Palackého, Zahradní, Sokolská,
Pod Hlubnou.
Po převzetí uvedených stok a vydání souhlasu s
užíváním rozešle MěÚ vlastníkům nemovitostí
v uvedených ulicích písemnou výzvu s informací o možnosti zahájení prací na napojení kanalizačních přípojek splaškových vod do připravených napojovacích šachtiček.
Nutno zdůraznit, že do nové kanalizace je
možné svádět pouze splaškové vody z kuchyní,

koupelen a WC a to přímo, bez průchody přes
septiky. V rámci vedení nových přípojek budou
zrušeny stávající septiky, podle místních poměrů je možné septiky přeměnit na nádrže dešťových vod a ty využívat jako užitkovou vodu k
zalévání zahrádek. Plánované úpravy zahrady
proto doporučujeme rozdělit na dvě etapy, přičemž zatravnění plochy v místě kanalizační
přípojky naplánujte až na konec léta až po dokončení přípojky.

pokračováni RM
V měsící únoru se Rada města na svých zasedáních mimo jiné zabývala:
- výstavbou a rekonstrukcí kanalizace, zahájením zkušebního provozu na ČOV, vyhlášením výběrového řízení na opravu komunikací dotčených výstavbou kanalizace
- řešením sporu města se Svazkem VaK a VAS, zajištěním materiálů a dokladů pro správní řízení

- harmonogramem přechodu provozování vodovodů a kanalizací na město
- předloženými podněty ke zpracovávanému
novému územnímu plánu
- podmínkami prodeje stavebních pozemků
- výší příspěvků od okolních obcí na dojíždějící žáky v ZŠ a děti v MŠ
-přípravou rozpočtu města na rok 2011
Rada města Kunštát

(odpověď na tuto odbornou problematiku zpracoval referent investiční výstavby Ing. Boček)

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Vyhláška
Upozornění majitelům a držitelům psů na
vybraná ustanovení z Obecně závazné vyhlášky města č. 1/2009, o čistotě, pořádku a
zajištění klidu ve městě Kunštát
Čl. 1. Udržování čistoty a užívání veřejného
prostranství, odst. 4. a 5.:
4. V zájmu soustavné péče o čistotu města je
na veřejném prostranství zakázáno:
a. odhazovat smetí, papíry, obaly, zbytky jídel a jiné odpadky mimo odpadové nádoby a
místa k tomuto účelu určená
b. jakýmkoliv způsobem znečišťovat chodníky, cesty a další komunikace
c. vylepovat plakáty, soukromá oznámení,
inzeráty apod. mimo místa, která jsou k tomu
určena vlastníkem místa (plakátovací plochy)
a vytvářet grafita, kresby či jiné písemné projevy mimo ploch k tomu určených
d. znečišťování výkaly chovaných zvířat
5. Povinnosti k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství:
a. každá fyzická a právnická osoba je povinna jednat tak, aby nezpůsobila znečištění veřejných prostranství; pokud takové znečištění
způsobí, je povinna ho neprodleně sama nebo
na vlastní náklady odstranit.
b. v případě znečištění veřejného prostranství chovanými zvířaty má povinnost neprodleně hygienicky odstranit znečištění osoba,
která v té době zvíře doprovází.
c. při znečištění veřejného prostranství má

povinnost neprodleně odstranit znečištění
jeho původce.
Čl. 2. Pobyt chovaných zvířat na veřejných
prostranstvích
1. Pobyt psů a jiných chovaných zvířat je
na veřejných prostranstvích možný vyjma
dětských hřišť, pískovišť, koupaliště a všech
veřejných prostranství označených zákazem
vstupu zvířat.
2. Při pobytu psů a jiných chovaných zvířat
na veřejných prostranstvích je povinna osoba,
která v té době zvíře doprovází, zajistit vhodnými prostředky (např. vodítky a náhubky)
kontrolu nad doprovázeným zvířetem tak,
aby nemohlo dojít k újmě na zdraví osob a k
poškození cizího majetku.
3. Volný pobyt psů a jiných chovaných zvířat je na veřejných prostranstvích zakázán
s výjimkou k tomu určených veřejných prostranství (např. cvičiště, předváděcí plochy
při přehlídkách), kde je volný pohyb psů a
jiných chovaných zvířat povolen příslušným
provozním řádem.
4. Psy a jiná chovaná zvířata je zakázáno koupat v kašnách a koupalištích.
Čl. 5. Sankce
1. Porušení této obecně závazné vyhlášky lze
postihovat podle zvláštních předpisů (zákon č.
128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/ ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).

XIX. hrnčířský jarmark se bude konat ve dnech
17. a 18. září 2011. Přípravy k této tradiční a vyhlášené akci započaly. Přihláška k účasti pro
výrobce keramiky a prodejce občerstvení bude

od 10. března ke stažení na webových stránkách
města Kunštát (www.kunstat.eu) spolu s informačním dopisem. Uzávěrka přihlášek bude 15.
května 2011.
-ba-

Při příležitosti nedožitých 91. narozenin
světoznámého kunštátského básníka, překladatele a výtvarníka Ludvíka Kundery
pořádá město Kunštát výstavu s názvem
LUDVÍK KUNDERA S PŘÁTELI
VE FOTOGRAFIÍCH JIŘÍHO KUPKY
2009 – 2010
Litoměřice - Kunštát – Praha

9. – 30. března 2011

ve výstavní síni Infocentra v Kunštátě
Vernisáž 9. března v 16 hodin
Výstavu zahájí litoměřický historik
Oldřich Doskočil

KNIHOVNA
Vyhlášení výsledků I. ročníku literární soutěže O cenu Ludvíka Kundery se konalo ve
středu 9. února v městské knihovně. Téma
prvního ročníku znělo „Kdyby se vrátil čas“ a
zúčastnit se mohli žáci a studenti od 9 do 18
let, kteří byli rozděleni do věkových kategorií.
Jako soutěžní text museli zpracovat volný literární útvar na zadané téma.
Vítězi prvního ročníku v mladší kategorii se
stali Anna Horáková (5.ročník) z Kunštátu a
Matyáš Bernard (6. ročník) z Rudky, ve starší
kategorii Natalie Kulina (8. ročník) z Kunštátu.
II. ročník soutěže bude opět vyhlášen v rámci
Týdne knihoven v měsíci říjnu 2011.
Český rozhlas Brno ve spolupráci s knihovnami v Jihomoravském a Zlínském kraji připravil na březen už tradiční soutěž s názvem
Řekni mi co čteš. I letos bude možné podle
ukázky z knihy poznávat dílo a autora, a to
ve vysílání a na webu brno.rozhlas.cz, každý
všední den od 28. února do 1. dubna. I vy
můžete vybrat své oblíbené dílo, z něj (pokud možno) charakteristickou ukázku a tu
zkusit nabídnout přímo do vysílání. Ukázku
lze poslat v mp3 na mail souteze@bo.rozhlas.
cz nebo načíst kdykoli od 14. 2. na rozhlasový záznamník 542523278. Pro výherce jsou
připraveny pěkné knižní ceny, CD a DVD a
speciální ceny navíc. Více o principu soutěže
najdete zakrátko na letáku v naší knihovně či
na brno.rozhlas.cz.
V rámci akce BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ bude v Městské knihovně Kunštát po celý
měsíc probíhat „amnestie“ čtenářských poplatků (na registrační poplatek za přihlášení a
na poplatek za upomínku). Využijte této příležitosti k registraci do městské knihovny.
Uskuteční se také besedy pro dětského čtenáře ve spolupráci s MŠ a v rámci programu Celé
Česko čte dětem.
-ba-

HISTORICKÁ RUBRIKA
Fotograf Robert Brinda I.
Dvacáté století vstoupilo do Kunštátu s dy- tyto migrační procesy přispěly k tomu, že až z
namikou a rozporností sobě vlastní. V roce jihoitalského Brindisi dospěl na Moravu pra1913 nechala „elektrická komise“ obecní rady předek jejich rodu, který následně vstoupil do
přitáhnout ze soukromé elektrárny
ve Svitávce první elektrické vedení, v
rozmezí dalších deseti let bylo možné z Kunštátu poprvé telefonovat či
jezdit na první pravidelné autobusové lince Skalice–Olešnice. Ve stejné
době však bylo nuceno několik desítek kunštátských mužů absolvovat
bezprostřední zkušenost s bojišti
první světové války, z nichž se 27
domů již nevrátilo.
V houfu šťastných navrátilců se
však nacházel i někdejší nižší úředník kunštátského okresního soudu,
Robert Brinda, který si po návratu
zvolil novou živnost: stal se prvním
kunštátským profesionálním fotografem. Jeho tvorba nás bude v Historické rubrice velmi často provázet,
jistě tedy nebude na škodu otevřít
rubriku právě připomenutím osudů
této nevšední postavy kunštátské
minulosti. Ačkoli se on sám mohl
již právem považovat za místního
rodáka a starousedlíka, Brindův rod
portrét RB s fotoaparátem
měl původ dosti cizokrajný. K jeho
vystopování se musíme na časové
ose posunout o bezmála tři století do
služeb kunštátské vrchnosti. Ovšem opusťme
minulosti, do období třicetileté války. Jedním vzdálené sedmnácté století a vraťme se k osuz jejích nepřehlédnutelných rysů byla skuteč- dům fotografa, jenž o svém exotickém půvonost, že se po relativně dlouhou dobu ocitlo v du patrně ani nic netušil.
Narodil se 20. února 1875 do
rodiny kancelářského úředníka místního okresního soudu (soud v Kunštátě sídlil od
poloviny 19. století až do r.
1949, snad na něj v Historické rubrice také jednou dojde
řada). Není bez zajímavosti, že
u soudu pracoval i Robertův
děd, Brindové tedy ani po dvou
stoletích od svého příchodu
nebyli usedlými hospodáři s
vlastním gruntem a museli
volit úřednické zaměstnání
či řemeslo. O předválečných
osudech samotného Roberta
toho neznáme mnoho. Víme
pouze tolik, že odešel do Vídně, kde strávil přibližně osm
Dům na dnešní Palackého ulici, v jehož suterénu měl
let, působil zde jako bankovní
Robert Brinda svůj ateliér
úředník a oženil se s Rakušankou Isabelou Feigelovou, s
pohybu velké množství lidí. Spolu s armádaníž měl tři dcery. Ještě před válkou se však
mi cestovaly po Evropě početné zástupy osob
mladá rodina vrátila do Kunštátu, kde se jim
nejrůznějšího sociálního původu. Můžeme-li
r. 1909 narodil syn Robert a později poslední
věřit brindovské rodinné hypotéze, pak právě

SLOUPEK
Pamětní zápis

(III. část)

Ludvík Kundera
Sepsaný v měsíci srpnu 2005 u příležitosti obšírné
úpravy kunštátského chrámu sv. Stanislava:
Dosti otázek. Nechť nás trvale zneklidňují,
nutno však odpovídat. To jest probírat a kupit
fakta.
Především: rok 1890 je předěl jen zdánlivý.
Události předznamenávající novou epochu
začínají o řádku let dříve, totiž roku 1868.
Tehdy vznikla myšlenka postavit králi Jiřímu
v Kunštátě pomník! Je až dojemné sledovat
úsilí chudých sběratelů, kteří po sedmnáct
let obětavě na pomník skládali…Když družstvo pro postavení pomníku sebralo již 500
zlatých, bylo to v roce 1881, vydalo provolání
(podepsané Janem Novotným, Antonínem
Šamšulou a Petrem Čáslavským), v němž se
jmenovitě obrací na „vůdce národa“, „muže
vlastence“, „družstva a spolky“, „rolnictvo
naše“ i „studentstvo jaré“, aby podpořili dobrou myšlenku. Za necelých pět roků jsou věci
tak daleko, že družstvo zve na 15. a 16. srpen
1885 „ctěné spolky čtenářské, pěvecké, sokolské, průmyslové i politické jednoty, spolky záloženské, hasičské a vůbec vlastenecké, jakož
i vlastence zemí koruny svatováclavské vůbec,
aby ony přítomností svou poctily odhalení pomníku tomuto velikánu“. Nikdy dosud Kunštát neviděl takovéto spousty lidu jako v tyto
dva dny. Sjelo a sešlo se 10 000 – 12 000 lidí
(podle jedné zprávy dokonce 14 000!). „Starožitné, útulné městečko Kunštát“, jak se praví
v jedněch novinách, stalo se dějištěm nezapomenutelné vlastenecké slavnosti. Zprávy, které o této události zůstaly zachovány, se ustalují na těchto charakteristikách: velikolepé,
povznášející, velebné, krásné, vzácné…Nebyla to zdaleka jen místní kunštátská záležitost,
nýbrž celonárodní manifestace, která všem
trvale utkvěla. „Již v předvečer slavností odělo se město kunštátské rouchem slavnostním,“
píše se v novinách. Při odhalení pomníku
promluvili na přeplněném kunštátském náměstí zemský poslanec dr. Dvořák z Ivančic,
předseda družstva pro postavení pomníku
Jan Novotný a tehdejší starosta Petr Čáslavský. Projevy byly zhusta přerušovány výkřiky
jako: Výborně! Sláva! Tak jest! Za zaznamenání ještě stojí, že „tři členové Sokola přijeli
až z Brna na bicyklech a jedouce Kunštátem,
byli předmětem všeobecného podivu mezi lidem, jenž něco podobného viděti neměl příležitosti“, a že spolků, které na odhalení přijely,
„bylo tolik, že to trvalo skoro půldruhé hodiny,
než se průvod seřadil“.
Postavení pomníku králi Jiřímu je čin obrozenský; ve srovnání s jinými kraji, zvláště nížinnými, možná trochu opožděný.
pokračování na další straně

syn Felix. Po vzoru svých předků nastoupil
Brinda ke službě v okresním soudu, z níž jej
záhy vytrhla první světová válka. Těžko říci,
kdy a jak se dostal k fotografii, je ale třeba mít
na paměti, že fotografování bylo ve 20. letech
již velmi frekventovanou zálibou i obživou. I
Brinda musel počítat s přítomností konkurence – profesionální fotografové byli ve stejné
době také v Olešnici a v Boskovicích. Brindova klientela se tedy omezovala především na
samotný Kunštát a okolní obce. Ačkoli jeho
tvorba v zásadě kopírovala dobově obvyklou
produkci, v níž převažovala portrétní a doku-

mentární fotografie, případně focení krajiny
a architektury, dodnes představuje díky své
solidní dochovanosti mimořádně cenný soubor obrazových dokumentů k meziválečným
dějinám Kunštátska. I v tomto případě však
platí, že veškeré tvorbě učinily přítrž události ze sklonku 30. let. Následky druhé světové
války se Brindových citelně dotkly. Národnostně smíšený manželský pár čekalo nejprve
stěhování z Kunštátu do Brna a později po r.
1945 sdílení osudu vysídlovaného německého
obyvatelstva – to už je však jiný příběh, který
si ponechme do příštího čísla.
-jd-

LITERÁRNÍ RUBRIKA
Knihy knihovny kunštátské
Vít Ondráček
Čte ještě dnes někdo verše? Rýmy? To nevím...
Určitě je ale hodně těch, kteří je píší. Redakce
literárních časopisů úpí pod zásilkami veršíků... Internet se stal
v tomto směru odpadkovým košem.
Přiznávám,
že
mám verše rád od
dětství. V prvním
náporu puberty
padla mi do ruky
knížka s lákavým
titulem RADOSTI
ŽIVOTA. A zapůsobila na nevinnou
duši adolescentovu jako zjevení:
Drobky pod stůl
hází nám osud,
ostatní vše je nicota.
Alkohol ještě je!
Holky jsou posud!
Jsou ještě radosti
života!
RADOSTI ŽIVOTA byly druhou sbírkou českého židovského
básníka Františka Gellnera. Vyšly v roce 1903
a předcházela je už prvotina s dekadentním
názvem PO NÁS AŤ PŘIJDE POTOPA!
(1901) Gellner byl duše nezkrotná, „bouřlivý
debatér anarchistických schůzí“, ale hlavně
mimořádný talent své generace. Psal povídky,
román ve verších i v próze, maloval obrazy,
kreslil skvělé karikatury, s nimiž se uplatnil
i za svých pobytů v Paříži v časopisech, patřících k tehdejší špičce. (Rire, Cri de Paris)
Procestoval jako tulák Francii, Německo, Rakousko. Studoval malířství v Drážďanech a
Berlíně. Třicetiletý Gellner se po bouřlivém
životě usadil v Brně. Na přímluvu bílovického anarchistického druha S. K. Neumanna
začal pracovat v redakci Lidových novin na
České ulici. Z mnohotvárné činnosti umě-

lecké, redakční i veřejné, vytrhla Gellnera
světová válka. Jako nepohodlný, podvratný
živel byl poslán brzy na haličskou frontu. Od
13. září 1914 je veden u svého pluku jako nezvěstný. Dožil se tedy
pouhých 33 let.
Verše „rouhavého
cynika“ osvědčily
však neobyčejnou
životaschopnost.
Byly mnohokrát
zhudebňovány,
znovu a znovu vydávány. Kdo sáhne
po Františku Gellnerovi, jehož jazyk
byl kdysi soudobou kritikou nazván
„češtinou
zablácené ulice“,
bude stržen. Vydání polistopadové je
ovšem plné chyb
(CARPE DIEM).
Doporučuji proto
spíš vydání starší. A nejsou snad dodnes platné tyto Gellnerovy sloky?
Kdo peníze má, vše koupit si může,		
vína se napije, nají se masa,			
jsou na prodej písně, jsou na prodej růže,
jsou na prodej polibky, láska i krása.		
Viděl jsem kraje bohaté, chudé,
leckde jsem v světě se potuloval.
Tuhletu pitomou pravdu jsem všude,
zrovna jak v Pařízi konstatoval.
GELLNER: Z díla F. Gellnera, ČS 1952
GELLNER: Radosti života, ČS 1974
GELLNER: Teplo zhaslého plamene, MF 1989
GELLNER: Básně, Carpe diem 2005

SLOUPEK
pokračování
Nutno si však uvědomit, že národní obrození pronikalo do odlehlých končin Českomoravské vysočiny, do míst méně zalidněných a
bez železnice izolovaných, poněkud později,
ohlas je však netušeně intenzivní. Od té doby
se dá mluvit o kunštátské jiříkovské tradici.
Kromě několika drobných tisků, i jednoho
básnického, vyšla k odhalení Jiříkova pomníku roku 1885 také skutečná kniha o 132
stránkách: Dějiny městečka Kunštátu, prvý a
zatím jediný soustavný spisek tohoto druhu.
Autorem je budoucí kněz Jan Tenora (18631936) a je to dílo dodnes vyjímečné; opírající
se o důkladné bádání a jdoucí „ad fontes“ čili
k původním listinným pramenům.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE
Ze všeho nejdřív je třeba vyjádřit upřímné
uznání všem čtenářům, kteří projevili soutěživého ducha a poslali nám své tipy. Vesměs
všichni soutěžící správně odhadovali 30. léta
20. století, nejvíce výmluvný patrně nebyl ani
tak samotný Kunštát, jako spíše design zachyceného automobilu.
Už vás ale nebudu napínat: správná odpověď
je rok 1938. Soudě dle letního oblečení dvou
vyfocených postav se tedy patrně jedná o
dobu těsně předmnichovskou – dobu plnou
napětí, ale stále ještě postrádající tragiku let
následujících.
A výherce? Nejblíže se svou odpovědí (1939)
byl pan Adolf Macháček, jemuž také po zásluze patří slíbená knižní odměna.
Příjemné chvíle strávené s Kunštátským zpravodajem Vám přeje
-jd-

Kunštátský zpravodaj
Vydává a zdarma rozšiřuje
MěÚ Kunštát, tel.: 515 534 312,
www.kunstat.eu, e-mail:
podatelna@kunstat-mesto.cz,
knihovna@kunstat-mesto.cz,
Uzávěrka příspěvků je vždy
do 20. dne v měsíci.
Tisk: KB Tisk Letovice,
Masarykovo nám. 18, tel.: 608 869 331
Redakční rada: V. Všianský, J. David,
V. Ondráček, J. Nejedlý, R. Banyaová
Město Kunštát jako vydavatel odpovídá
pouze za příspěvky, které přinášejí informace z MěÚ a jsou autorizovány redakční radou. Za obsahovou a stylistickou
stránku jiných příspěvků, včetně inzerce,
vydavatel neodpovídá. Redakční rada si
vyhrazuje právo tyto příspěvky krátit
vzhledem k limitovanému rozsahu KZ.

Stavební parcely Kunštát - Zahradní

MATRIKA

Město Kunštát nabízí k prodeji stavební
pozemky určené pro výstavbu rodinných
domů v Kunštátu v lokalitě mezi ulicemi
Zahradní a Sokolská. Na každý z rozměřených pozemků je vytažena přípojka pitné
vody, přípojka splaškové a dešťové kanalizace, na hranicích pozemků jsou umístěny
připojovací skříně rozvodů nízkého napětí
a kabelové televize. Dokončeny jsou rovněž
rozvody zemního plynu, u obslužných ko-

munikací jsou dokončeny podkladní vrstvy,
asfaltové vrstvy a obrubníky budou položeny
BLAHOPŘEJEME K NAROZENÍ DÍTĚTE
po rozestavění alespoň několika domů.
Lukáš Barták, Kunštát
Zastupitelstvo města Kunštát odsouhlasilo na
*6.2.2011
prodej pozemků dočasnou slevu ve výši 20%.
Cena stavebních pozemků s touto slevou je
Pohodu, zdraví a radost přejeme všem jubiuvedena v přiložené tabulce. Další informace
lantům města Kunštátu a místních částí, kteří
týkající se prodeje pozemků je možné získat
své narozeniny (75 a více let) oslaví v měsíci
na telefonním čísle 515 534 313 nebo na webřeznu:
bových stránkách města.
Trampotová Jaroslava, Kunštát
Šmerdová Marie, Kunštát
Prodejní cena s dočasnou slevou 20% dle rozhodnutí zastupitelstva města do 30.6.2011
Fialová Františka, Kunštát
číslo cenová zona výměra m2 Kč/m2
cena
p.č.
poznámka
Vlasáková Ludmila, Hluboké
Vlasáková Jiřina, Hluboké
1
A
857
800
685 600
413/35
odsouhlasen prodej
Uher Zdeněk, Kunštát
2
A
938
800
750 400
413/34
Sojková Kristina, Kunštát
3
A
895
800
716 000
413/33
Fikrová Marie, Kunštát
4
B
812
640
519 680
413/38
odsouhlasen prodej
Adam Miroslav, Kunštát
5
B
532
640
340 480
413/36
MUDr. Tejkalová Naděžda, Kunštát
Vichtová Vlasta, Kunštát
6
B
464
640
296 960
413/37
rezervováno
Válková Stanislava, Sychotín
7
B
575
640
368 000
489/3
Lněnička František, Újezd
8
B
627
640
401 280
489/1
OZNAMUJEME ÚMRTÍ
9
C
101
400
40 400
495/9
Blažena Švecová, Újezd
+29.01.2011, *1919
Ludmila Janoušková, Kunštát
+1.2.2011, *1933

10

C

1038

400

415 200

495/7

11

B

687

640

439 680

496/4,497

12

B

464

640

296 960

498

13

B

402

640

257 280

496/3

14

B

500

640

320 000

499/1

15

B

957

640

612 480

496/2

16

B

591

640

378 240

519

odsouhlasen prodej

17

B

634

640

405 760

516/1

rezervováno

18

B

662

640

423 680

496/1

Jednotkové ceny stavebních pozemků bez
slevy:			
cenová zona A (Kč/m2)		
1000
cenová zona B (Kč/m2)		
800
cenová zona C (Kč/m2)		
500

Výměry pozemků upřesněny podle geometrického plánu č.881-2290/2009 z 27.10.2009
a evidence katastru nemovitostí (u poz.p.
č.496/1, 496/2, 497 a 516/2)
-boc-

Chocholík
Klub rodičů v Kunštátě zve na následující
březnové akce:
Bazárek
V sobotu 5. března od 10 do 12 hod. v prostorách bývalých jeslí, Lipka 43. Přijďte prodat
a nakoupit jarní a letní především dětské
oblečení a obuv. Prodávat zboží si bude každý sám, prodávající mají vstup od 9, 30 hod.
Můžete si dát čaj nebo kávu. Vstup volný.
Batikování – tvořivá dílna
Ve středu 9. března 2011 od 17 do 19,30 v
prostorách bývalých jeslí, Lipka 43.
Přineste si starší bílé nebo světlé tričko nejlépe z bavlny, bílý povlak na polštářek nebo

podobný vhodný kus na barvení. Seznámíte
se se třemi způsoby batiky (batika za studena, batika šitá, batika vosková) jeden z nich
si vyberete a ozdobíte si tak přinesený textil.
K dispozici budou i bílé textilní tašky a bílá
trička za poplatek. Vstupné: 30Kč.
Na akci je nutné se přihlásit nejpozději 7.3.
2011 na tel. 775608865 nebo na chocholik.
kunstat@gmail.com.

PLESOVÁ SEZONA 2011
5. 3. - Šibřinky, KR Kunštát

6. 3. - Dětský karneval, KR Kunštát

15. března 1911 se narodil pan Josef Hladil.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcera a syn s rodinami
Vážení občané, sdělte nám prosím, pokud
si nepřejete, aby Vaše jméno bylo uvedeno
v KZ.
-matNa telefonním čísle 723 779 827 si můžete přehrát aktuální hlášení místního
rozhlasu.
Ochotnický divadelní soubor LMD
Vás zve na své představení
BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT
26. března v 19.00, 27. března v 17.00
a 9. dubna v 19.00
Kulturní dům Kunštát

INZERCE
■ Prodejna e-zoo, Zverimex nad prodejnou Coop oznamuje od 1. 3. 2011 rozšíření
sortimentu o mražené maso pro krmné účely. Mražené kuře celé 29,90/kg, kuřecí křídla 19,90/kg, dršťky 24,90/kg, mořská ryba
23,30/kg. Dále maso mleté, hovězí, vnitřnosti
a mražené krmivo pro ryby.
■ Jiří Kalas – voda, plyn, topení. Drnovice
358, tel.: 723 975 182

SPORT

INZERCE

Výsledkový servis únor

■ JUDr. KAMILA VRÁNOVÁ, ADVOKÁT,
oznamuje, že od 1. března 2011 každé úterý od
13:00 do 16:00 hod v zasedací místnosti Městského úřadu Kunštát poskytuje veškeré právní
služby a poradenství pro občany i podnikatele.
Mimo uvedenou dobu lze telefonicky dojednat
individuální termín pro schůzku v kanceláři
na adrese Masarykovo nám. 1065, Letovice
(budova bývalého finančního úřadu). Tel. 608
211 469, email: kamilavranova@seznam.cz

FOTBAL - FK KUNŠTÁT
Turnajová utkání:
Boskovice „B“ - Kunštát
Boskovice „A“ - Kunštát
Svitavy - Kunštát
		
Březová - Kunštát
		

3:2
1:5
0:5
3:3

STOLNÍ TENIS
Kunštát „A“
Kunštát - Jestřebí
		
Bořitov „A“ - Kunštát
Kunštát - Žďárná „B“ 		
Kunštát - Veselice
		

17 : 1
5 : 13
13 : 5
12 : 6

5. ročník šachového turnaje mládeže do 16-ti
let memoriál Jana Jílka se konal 12. 2. 2011 v
ZŠ Kunštát:
1. Jiří Klinkovský (Rudice)
2. David Bednář (Kunštát)
3. Mikuláš Žédek (Boskovice)

Kunštát „B“:
Rohozec - Kunštát
		
Kunštát - Svitávka
		
Němčice „B“ - Kunštát
Kunštát „C“
Šošůvka „D“ - Kunštát
Kunštát - Vísky „A“
		
Kunštát „D“
Kunštát - Olešnice „B“ 		
Kunštát - Okrouhlá „B“ 		

8 : 10
6 : 12
5 : 13
10 : 8
16 : 2
6 : 12
5 : 13

ŠACHY
Babylon Němčice – Kunštát
ŠK Lipůvka – Kunštát		
Sokol Vanovice – Kunštát

1:4
2:3
1,5 : 3,5

Podruhé současně jako otevřený okresní přebor mládeže. Umístění kunštátských šachistů:
H – 10 let: 3. František Prchal
H – 14 let: 2. David Bednář, 3. Martin Král,
4. Vít Líkař, 5. Pavel Pařízek
H – 16 let: 1. Igor Kuruc, 2. Vojtěch Líkař

V sobotu 12. března 2011 pořádá Sdružení složek Rudka KUŽELKÁŘSKÝ TURNAJ
v Rudecké hospodě. Začátek v 19.00 hodin. Čtyřčlenná družstva se mohou hlásit v Rudecké hospodě u vedoucího osobně nebo na tel.: 721 997 673

Rozpis stomatologické LSPP - boskovická část 1. pololetí 2011
Služba je sloužena od 8.00 - 12.00 hodin
Březen
5.3.

MUDr. Adamová

Letovice, Masarykovo náměstí 18

516 474 018

6.3.

MUDr. Bočková

Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

12.3.

MUDr. Bedáňová

Boskovice, Lidická 8

516 456 109

13.3.

MUDr. Fenyk

Letovice, Tyršova 15

516 474 310

19.3.

MUDr. Grénarová

Boskovice, Vodní 95 (Minerva)

516 494 204

20.3.

MUDr. Chatrná

Boskovice, Lidická 8

516 453 998

26.3.

MUDr. Chatrný

Boskovice, Lidická 8

516 456 109

27.3.

MUDr. Jaklová

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

Duben
2.4.

MUDr. Kopáčková

Letovice, A. Krejčího 1a

516 474 369

3.4.

MUDr. Kraml

Boskovice, Vodní 95 (Minerva)

516 494 380

9.4.

MUDr. Kubínová

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

10.4.

MUDr. Kučerová M.

Lysice, Komenského 429

516 472 460

16.4.

MDDr. Kučerová P.

Lysice, Komenského 429

516 472 460

17.4.

MUDr. Kutlíková

Boskovice, Lidická 8

516 453 997

23.4.

MUDr. Loskot

Svitávka, Hybešova 197

516 471 210

24.4.

MUDr. Lukeš

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

25.4.

MUDr. Mikulášková

Letovice, Mánesova 468/2

516 474 488

30.4.

MUDr. Padalík

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

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.

■ Nabízím výuku, doučování angličtiny (ZŠ, SŠ). Kontakt:London.1@seznam.cz,
tel. 723 091 682
■ Smíšené zboží Sychotín nabízí dlouhodobé slevy 5% pro majitele Rodinných pasů
a Senior pasů. Slevy se vztahují na celkový nákup v hodnotě nad 200,- Kč a dárkové balíčky
(nevztahují se na cigarety a tvrdý alkohol).
■ Kompletní kadeřnické služby
do domu – levně, kvalitně. Kunštát a okolí.
Tel.: 773 477 211
■ Navštivte „KOSMETICKÉ STUDIO BLANKA“ v Kunštátě, na Palackého 523. Objednat
se můžete telefonicky.: 733 313 699, nebo emailem: studio@kosmetikaBlanka.cz. Více informací najdete na www.kosmetikaBlanka.cz
■ OPRAVY a PRODEJ rodinných šicích strojů a obnitkovaček. Milan Lepka, Nýrov 76, tel.
723 307 810
■ Kosmetické služby, prof. make up,
manikúru i pedikúru Vám nabízí na penzionu Petra Loukotová – Studio Viktorka. Objednávky na tel.: 605 979 121
■ Prodám plechové sudy lakované 200 litrů
a kanystry PVC 18 litrů na vodu od nezávadných kapalin. Rozvoz po městě zdarma. Tel.:
602 933 068
■ Společnost ING hledá kandidáty na pozici obchodního zástupce. Nabízíme:
vysoké finanční ohodnocení, zajímavou práci
s lidmi, dále kompletní zaškolení a možnost
profesního růstu. Požadujeme: SŠ vzdělání,
dobré komunikační schopnosti a samostatnost, zkušenost s obchodem vítána. V případě
zájmu nás kontaktujte: Tatiana Oklešťková,
tel.: +420 608 826 197, e-mail: tatiana.oklestkova@poradce.ing.cz
■ Hledám obchodní prostory k pronájmu s
celkovou plochou od 80 m2 v Kunštátě (nejlépe náměstí). Pouze solidní jednání. Volejte po
17 hodině. Tel.: 777 86 97 72

