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SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,
přátelé, kamarádi i nekamarádi. Máte v rukou
poslední letošní vydání Kunštátského zpravodaje. Blíží se konec roku 2010, těšíme se na
Ježíška i na oslavy změny letopočtu. Mnozí
budou přehodnocovat prošlý rok. Jsem ve své
nové práci pár dnů, nebudu rekapitulovat ani
vzpomínat. Nutí mě to porovnávat. Osmnáct
let jsem vykonával svoji veterinární praxi. A
za těch osmnáct let jsem se naučil mimo jiné
i jednomu: ne vždy ke mně chovali moji pacienti náklonnost. Byli uzavření, bojácní, či
nepřátelští. Chtěli kopat, kousat, v lepším případě zmizet. Zlobili se na mě, že jim ubližuji,
působím bolest nebo je jen omezuji. A pro
mě bylo hlavní, abych jim pomohl, aby byli
spokojeni.
Pokračování na druhé straně

První svatomartinský lampionový průvod.

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
Dne 11.11.2010 se uskutečnilo ustavující zasedání Zastupitelstva města nově zvoleného
v komunálních volbách. Na tomto zasedání
byl zvolen starosta města, další členové Rady
města, finanční a kontrolní výbor.
Rada města:
- starosta:
MVDr. Zdeněk Wetter
- 1. místostarosta: Karel Konopáč
- 2. místostarosta: Ing. Rudolf Hájek
- členové:		
Mgr. Vladimír Všianský
		
Petr Bednář
Finanční výbor:
- předseda:
Ing. Jiří Šafář
- členové:		
Luboš Chytrý
		
Marie Vlasáková
		
Ing. Petr Sojka
		
Vladimír Bravenec
Kontrolní výbor:
- předseda:
Jindřich Pavlů
- členové:		
Ing. Šárka Neničková
		
Ing. Pavel Sedlák
		
Mgr. Pavel Göpfert
		
Ing. Libor Sedlák
KANALIZACE
V měsíci listopadu bylo pokračováno ve výstavbě kanalizace v ulicích Sokolská, Zahrad-

ní, Za Lidokovem, Pod Hlubnou a v Sychotíně. Do konce měsíce by měla být dokončena
úprava silnice třetí třídy směrem na Makov a
tím i skončit dopravní omezení na této komunikaci. Současně s tím je řešena i stížnost občanů Sychotína na poškození regulace potoka
Petrůvka a poškození povrchu komunikace.
PANSKÁ ZAHRADA
Na této akci je prováděno kácení náletových
dřevin včetně odstraňování pařezů. Dále je
realizováno budování kanálu, pomocí něhož
bude vypuštěna voda z rybníka pro následné
jeho odbahnění a vyčištění v zimních měsících.
KLUBOVNA MLADÝCH HASIČŮ
Město Kunštát získalo dotaci od Jihomoravského kraje ve výši 100.000,- Kč na opravu
nebytových prostor v bývalé mateřské škole,
které jsou využívány jako klubovna pro mladé hasiče a maminky s dětmi. Oprava bude
spočívat ve výměně oken a dveří, vybudování vstupu z klubovny do zahrady mateřské
školy včetně schodiště a opravě sociálního
zařízení.
Rada města Kunštát

Rozsvícení vánočního stromu na nám. Krále Jiřího

Spokojenost mých pacientů znamenala dobře odvedenou práci. Proto je pro mě důležité,
abyste i Vy jednou řekli, byli jsme spokojeni.

Přeji Vám veselé prožití vánočních svátků a
šťastný nový rok 2011.
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta města

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení dis- po d.č. 223 a obě strany ulice od d.č. 229 a 345
tribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údrž- po její konec směr Zbraslavec, ulice Lipka,
bových a revizních prací - bude přerušena ulice Chocholík, ulice Mezi Plůtky, ulice Hlidodávka elektrické energie:
níky, ulice Rudecká, chatová oblast Sychotín,
Dne 13.12.2010 od 07:00 do 15:00
areály firem EUROKOV a pily napájené z
Vypnutá oblast:
odběratelské trafostanice Kunštát - Eurokov
Rudka - bude vypnuta celá obec (obyvatel- (č. 300762). Převaděč mob. signálu Vodafone
stvo i podnikatelská činnost)
napájený z odběratelské trafostanice Kunštát
Újezd u Kunštátu - bude vypnuta celá obec - Ericson (č. 301048). Areál bývalé Hlubny
(obyvatelstvo i podnikatelská činnost)
napájený z odběratelské trafostanice Kunštát
V Kunštátu budou vypnuty:
- Hlubna (č. 301002). Areál AUTOS, areál býulice V Lavkách, ulice Zahradní, ulice Palac- valého Lidokovu a dům č. 21 ulice Palackého
kého od domů č. 211 a 212 po její konec směr napájený z odběratelské trafostanice Kunštát
Újezd u Kunštátu, ulice Pod Hlubnou, ulice - Lidokov (č. 300999). Děkujeme Vám za poNová od ul. Brněnská po domy č. 430 a 40, chopení.
ulice Brněnská jedna strana ulice od d.č. 198
E.ON Česká republika, s.r.o.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Akce pro děti a rodiče v mateřské škole
Broučkiáda
Ve středu 3. listopadu v podvečer se na zahradu mateřské školy slétlo mnoho malých
„broučků“, kteří se přišli rozloučit s podzimem.
Děti si předem ve své třídě vyrobily tykadla
a lucerničky, kterými si na naší pohádkové
cestě svítily. Na uvítanou si všichni zazpívali
písničku a potom na sedmi stanovištích plnily děti úspěšně za doprovodu svých rodičů a
paní učitelek různé úkoly. Za píli a odvahu
dostali broučci od „paní zimy“ sladkou odměnu. Na závěr byl pro zahřátí připraven teplý čaj a cukroví, které napekly maminky.

Dle hojné účasti byla akce zdařilá, líbila se
dětem, rodičům i paním učitelkám.
Bramborové odpoledne
24.11.2010 se v mateřské škole uskutečnilo „Bramborové odpoledne“. Děti se svými
rodiči se sešli ve třídě Motýlků a Sluníček,
kde společně z brambor, mrkve, hrozinek a
přírodních materiálů tvořili čertíky, ptáčky,
kytičky, ježky, tiskátka aj. Jejich fantazie a
šikovné ruce vytvořily skutečně překrásné
výrobky.
-ten-

SRPŠ
Sdružení rodičů a přátel školy opětovně začalo
pracovat při zdejší základní škole před 3 roky.
Jeho činnost se v současné době zaměřuje na
pořádání akcí, které podporují sportovní aktivitu dětí. Jedna z nich se odehrála v sobotu 9.
října na sportovním areálu za základní školou.
Jednalo se o běžecké závody pro děti, které
jsou součástí přespolního běhu „Kunštátská
desítka“. Zúčastnilo se kolem 80 soutěžících
ve věku od 2 do 14 let, kteří absolvovali tratě
o délce 50 až 1000 m. V cíli na každého čekala odměna, a tak i slzičky některých zcela
vyčerpaných závodníků se proměnily ve spokojený úsměv, který signalizoval úspěch této
akce. Podobný charakter má i „Jízda zručnosti“ na kole, která se odehrává každý rok v
červnu v Újezdě na výletišti.
Dalším úkolem SRPŠ je získávání finančních
prostředků, které pak na základě požadavků
jednotlivých třídních učitelů přerozdělujeme

zpět na potřeby žáků. Jedná se například o
finanční podporu výletů, kurzů plavání, lyžařských výcviků nebo nákup uceleného souboru naučných encyklopedií. SRPŠ získává
finanční prostředky z příspěvků od žáků (vybíráme 50,- Kč/rok – platí nejstarší sourozenec), prodejem drobného občerstvení na výše
uvedených akcích, ale především díky sběru
starého papíru, který se koná dvakrát ročně v
jarních a podzimních měsících.
V současné době sdružení čítá kolem 9 aktivních členů. Chtěli bychom pozvat i další rodiče, kteří by rádi pomohli s organizací aktivit
SRPŠ a tím přispěli ke zkvalitnění života našich dětí ve zdejší škole. Kontakt na předsedkyni SRPŠ, výsledkové listiny a fotografie z
dětských běžeckých závodů jsou umístěny na
internetových stránkách Základní a Mateřské
školy Kunštát. Těšíme se na Vaši účast
výbor SRPŠ

SLOUPEK
Jan K ašpar
Dostalo se mi cti. Byl jsem požádán, abych
napsal sloupek do prosincového čísla Kunštátského zpravodaje. Chci tedy vzpomenout
na dva chlapy, které jsem měl rád. Ani v jednom případě to nebyl rovnocenný vztah. Jana
Halase jsem měl nepochybně radši než on
mne, i když jsme si nic zlého neudělali. Vím,
jak se těšil na důchod v Kunštátu – ukazoval
mi s pýchou svůj čtenářský pokoj, kde hodlal
dočíst vše, co v pracovním zátahu nestihnul:
ukazoval mi malé okno v čele pokoje, odkud
se na něj občas díval z vedlejší zahrady kůň.
S Ludvíkem Kunderou to bylo trochu snazší.
Byl zvyklý na mladší básníky, kteří ho obtěžovali blbými dotazy a vkrádali se mu do
domu na náměstí. Znali jsme se 25 let. Dnes,
když už není mezi námi, musím upřímně
říct, že jsem jeho Jiřinu obdivoval ne méně
než jeho. Byla (a je) páteří a srdcem domu.
Hráli jsme spolu (mám už na mysli Ludvíka)
zvláštní jazykovou hru. Odmítli jsme si tykat.
Z principu. Já mu říkal Sire, on mně Pane.
Já mu říkal „kníže moravské poezie“ a jeho
to jaksi rozporuplně těšilo i štvalo. Kníže je
zkrátka míň než král a Morava je „kratší“ než
celé Česko. Věděl, že ho tím nechci snížit a
věděl, že Františka Halase stejně nikdo „nepřečůrá“. Takže slovo kníže (ve vztahu k jeho
milovanému Františkovi H.) nebylo bez logiky (vnímáme-li Františka H. – otce Honzy H.
– jako Krále české poezie). Cítím, že se trochu
zaplétám, místo abych otevřeně řekl, že smrt
Jana Halase a Ludvíka Kundery mě zasáhla
víc, než jsem si byl ochoten zprvu připustit.
Zásadně nechodím na pohřby. Vždy se se
svými blízkými rozloučím doma, v tichu, a
sám se sebou a za sebe. V obou případech
jsem se modlil a plakal. Potichu a pro sebe.
Ludvík nebyl věřící, Honza ano. Já jsem v
tomto punktu bastard, který chápal oba.
Na závěr chci říct: Odpusťte mi, prosím, tu
drzost, že se cpu – jako nekunštátský cizinec
– do prostoru, který je ryze Váš. Na moji obranu lze říct pouze to, že Kunštát miluji, mám v
něm několik velmi dobrých a věrných přátel.
A že byli-li Honza a Ludvík čestnými občany
Vašeho města, já jsem jeho čestný kamarád.
(Pozn. red.: autor je básník a vysokoškolský
učitel, který žije v Úvalech)
Městská knihovna ve spolupráci s MŠ a
ZŠ v Kunštátě vyhlásila
I. ročník literární soutěže
O CENU LUDVÍKA KUNDERY
na téma:
„Kdyby se vrátil čas“
Soutěže se mohou zúčastnit žáci a studenti od 9 do 18 let.
Připomínáme, že termín odevzdání
prací je do 20. prosince 2010.

OZNÁMENÍ

MATRIKA

■ První svatomartinský lampionový průvod
se opravdu vydařil! V úterý 9.11. 2010 si někteří vyrobili ve výtvarné dílničce pestrobarevné lampionky. Ve čtvrtek, v podvečer svátku sv. Martina, jsme se sešli na náměstí Krále
Jiřího. Lampionků, dětí i dospělých bylo plno.
Dozvěděli jsme se, kdo to byl sv. Martin, proč
se od té doby chodí v průvodu s lucerničkami,
proč se jí v tento svátek husa a pečou martinské rohlíčky. Pak za námi přijel Martin na

bílém koni a my jsme ho následovali, aby nás
BLAHOPŘEJEME K NAROZENÍ DÍTĚTE
přivedl k martinskému pokladu. Cestu zvládZdeněk Olšan, Újezd
li a sladký poklad ukrytý na okraji lesa našli
*28.10.2010
i ti nejmenší. Už teď zveme všechny na příští
Nicol Dostálová, Kunštát
lampionový průvod, těšíme se zase za rok!
*29.10.2010
Chutnaly Vám martinské rohlíčky? Podívejte
Sára Stojanová, Kunštát
se na stránky Čertíků na Facebooku, najdete
*23.11.2010
tam recept.
Za organizátory Klub rodičů v Kunštátě
Pohodu a radost, štěstí i zdraví přejeme všem
a Čertíky Ivona Kubíková
jubilantům města Kunštátu a místních částí, kteří své narozeniny (75 a více let) oslaví
KULTURA
v měsíci prosinci:
Konečná Vlasta, Kunštát
PROSINEC 2010
Holíková Maria, Kunštát
Králík
Bohuslav, Kunštát
Město Kunštát a Kruh přátel umění Vás
Město Kunštát, Kruh přátel umění
Michelová
Božena, Rudka
zvou na
ve spolupráci s Kunštátskou dechovkou
Čáslavský
Adolf,
Kunštát
Vás zvou na koncert
Truhlářová
Marie,
Kunštát
VÁNOČNÍ KONCERT
Dobeš
Alois,
Kunštát
Symfonický orchestr ZUŠ Letovice
VÁNOCE
a pěvecký sbor Olešnice se představí
S KUNŠTÁTSKOU DECHOVKOU Svobodová Františka, Hluboké
Ševčíková Ludmila, Sychotín
s vánočními skladbami
PhMr.
Straková Eva, Kunštát
v sobotu 11. prosince v 17.00
v sobotu 18. prosince v 18.00
Lněničková
Růžena, Újezd
v kulturním domě.
v kulturním domě.
Bednář Miroslav, Rudka
Tandler Petr, Kunštát
Vstupné dobrovolné.
Vstupné dobrovolné.
Vítek Antonín, Hluboké
Havlíčková Marie, Touboř
LEDEN 2011
-matMěsto Kunštát a Kruh přátel umění Vás zvou na

NOVOROČNÍ KONCERT S PŘÍPITKEM
v sobotu 8. ledna 2011 v 19.00 v kulturním domě.
„To nejlepší z opery a operety“ v podání Moravského klavírního tria.
Vstupné 100 Kč, důchodci a KPU 50 Kč
Město Kunštát a Kruh přátel umění zvou
na divadelní představení pražského zájezdového divadla

POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
v pondělí 17. ledna 2011 v 19.00 v kulturním domě.
V hlavní roli uvidíte Simonu Stašovou a Petra Nárožného.
Předprodej vstupenek bude od 7.12.2010 v IC.
Vstupné 300 Kč, důchodci a KPU 250 Kč
Nenechte si ujít tento mimořádný kulturní zážitek.
Vhodné, jako vánoční dárek.

INFOCENTRUM

Výstavy:
• až do 10.12. potrvá ve výstavní síni INFOCENTRA výstava obrazů Hany Indrové a
Jitky Korčákové
• od 13.12. až do konce ledna můžete na stejném místě zhlédnout výstavu historických
radiopřijímačů sběratelů p. Podsedníka
a p. Šimona s názvem „Od krystalky k tranzistoru“ .
• „Světy pod Pamírem“ - to je název přednášky cestovatele, horolezce a fotografa Lukáše Hrdličky, která nás zavede do jednoho z
nejvyšších pohoří naší planety. Přednáška se
koná dne 16.12. v 18.00 v salonku restaurace
Kulturní dům
Výzva:
Prosíme o zapůjčení jakýchkoli materiálů
(fotografií, tištěných dokumentů, novinových
článků apod.) vztahujících se k hotelu Rudka
a jeho historii. INFOCENTRUM – tel. 602
662 306. Děkujeme.
Město Kunštát - SPOZ srdečně zve na
tradiční předvánoční besedu s občany,
která se uskuteční ve středu 8. prosince
2010 v 15.00 hodin ve velké zasedací síni
městského úřadu. Těšíme se na setkání
s Vámi.
Za SPOZ Mgr. B. Pelikánová

SPORT
Výsledkový servis listopad

PODĚKOVÁNÍ

■ Čas adventu, čas rozjímání, čas očekávání,
čas poohlédnutí se, čas díků……..
Kunštát - Olomučany
		
7:0
KOPANÁ
Dovolte, abych svým jménem, ale především
Přípravka
jménem seniorů starších 80 let, mohla poděBoskovice „C“ - Kunštát
0 : 12
Muži „A“
kovat kunštátskému rodákovi žijícímu dlouOlešnice „A“ - Kunštát
0:1
hodobě ve Franci, panu Jaroslavu Řehůřkovi,
STOLNÍ
TENIS
Kunštát - Bosonohy
		
3:3
který v průběhu posledních dvou let finančně
Kunštát „A“
Drnovice - Kunštát
0:2
podpořil soukromou cestou mnohé ze svých
Kunštát - Němčice
		
12 : 6
Kunštát - Drnovice
		
0:0
vrstevníků, dřívějších spolužáků a spolužaVeselice - Kunštát
		
11 : 7
Muži „B“
ček, přátel, ale i pro něho neznámých občanů
Kunštát - Vanovice
		
13 : 5
Olešnice „B“ - Kunštát
1:2
žijících v Kunštátě.
Zbraslavec „C“ - Kunštát
7 : 11
Kunštát - Skalice
		
1:3
Finanční podpora se týkala zajištění a dovozu
Kunštát „B“
Kunštát - Lipůvka
		
0:0
obědů, pečovatelských služeb v bytě potřebKunštát - Šošůvka „C“
		
3 : 15
Dorost
ných, příspěvků na léky a finanční dopomoci
Křetín „D“ - Kunštát
10 : 8
Rájec - Kunštát
		
2:4
v době rekonvalescence po lékařských úkoKunštát - Rájec „B“
		
13 : 5
Kunštát - Vyškov
		
1:4
nech. Pan Řehůřek nezapomněl ani na obdaZbraslavec „D“ - Kunštát
5 : 13
Líšeň - Kunštát
		
20 : 0
rování v čase Vánoc.
Kunštát „C“
Kunštát - Líšeň
		
0:2
Velice si vážím, že jsem mohla být společKunštát - Rájec „C“
		
12 : 6
Ženy
ně s paní Ing. Ludmilou Peškovou, vedoucí
Chrudichromy - Kunštát
4 : 14
Kostelec - Kunštát
		
0:2
Penzionu pro důchodce, vykonavatelem jeho
Kunštát „D“
Žáci starší:
„dobré vůle“. „Díky, pane Řehůřku, za důvěru,
Olešnice „B“ - Kunštát
5 : 13
Svitávka - Kunštát
		
0:2
kterou jste nám dal. Snažily jsme se ji nezklaKunštát - Voděrady
		
1:1
mat.“
ŠACHY
Žáci mladší
Vám, vážení spoluobčané, senioři, pane ŘeKunštát - Vanovice
		
4:1
Boskovice C“ - Kunštát
3:6
hůřku, přeji pevné zdraví, pohodové dny a
-kodKunštát - Vysočany
		
7:0
uvědomění, že obdarovat a být obdarován,
dát i přijmout, je činem ušlechtilosti a opravdového lidství.
Další rok LMD
Požehnaný rok 2011 Vám ze srdce přejí
V tomto příspěvku vám lehce nastíníme, jakou terovou a třetí místo za herecký výkon Jiřího
Libuše Pfanty a Ludmila Pešková
činnost, v tomto téměř dobíhajícím kalendář- Kůry.
ním roce Lidové mládežnické divadlo (LMD) LMD během roku vystupovalo při nejrůznějvyvíjelo.
ších příležitostech. Např. zpívání divadelních
ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN!!!
Již někdy na sklonku minulého roku připravila písniček na Ochotnickém plese pořádaném v
Veterinární
ordinace MVDr. Zdeněk
Marika Wetterová na motivy muzikálu Chi- únoru na Touboři (zde se navíc povedlo propít
Wetter
–
ošetřující
lékař MVDr. Marta
cago divadelní hru Koko aneb Kdo zabil Al všechny noty) nebo účinkování při červnové
Halvová,
kontaktní
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Carmen - první místo za režii pro Mariku Wet- zeň!
Za LMD Ondra Daniel & Bára Vichtová

