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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi na závěr čtyřletého mandátu poděkovat všem zastupitelům a občanům města za
skvělou spolupráci.
Vzhledem k výborné spolupráci zastupitelů a
občanů se podařilo získat pro město spoustu
dotací, ať už z EU, státu, nebo JMK a je to v
Kunštátě a jeho městských částech vidět.
Přeji novému zastupitelstvu také širokou občanskou podporu a rozum při řešení nových
problémů, které se určitě objeví.
Rád bych také poděkoval zaměstnancům města pod vedením tajemníka Ing. Stanislava Koláře za nelehkou a skvěle vykonávanou práci,
kterou v tomto volebním období v rozšířené
míře odváděli. Věřte, že zúřadovat, většinou
v šibeničních termínech, všechny podklady a
dokumenty... pokračování na druhé straně

Na XVIII. hrnčířský jarmark zavítalo přes sedmnáct tisíc návštěvníků.

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
PRŮBĚH INVESTIČNÍCH AKCÍ
KANALIZACE
Víc než třetina nově budované kanalizace v
Kunštátě a Sychotíně je v současné době dokončená. K poslednímu říjnu by dělníci měli
dovršit veškeré práce v ulici Palackého, včetně uvedení státní silnice I/19 do plně provozuschopného stavu, a přesunout se do dalších
lokalit ve městě.
Už během září začaly práce Za Lidokovem a
v nejbližší době začnou také v ulicích Zahradní a Sokolská. S tím, jaká omezení stavba přinese, byli občané příslušných ulic seznámeni
na schůzi se zástupci města a stavební firmy
v kulturním domě. Pro jistotu však opět připomínáme, že město mimo hlavní řady hradí
uložení kanalizačních odboček včetně šachet
před jednotlivými domy, zatímco na účet
nově připojovaných jdou náklady spojené s
oddělením dešťových a splaškových vod v jejich nemovitostech a s napojením splaškové
kanalizace do šachty.
Zhotovitel stavby měl na konci září položeno
necelých osmnáct set metrů stokových trub,
což je pětatřicet procent z celkového projektovaného množství. Podle zástupce staveb-

ního dozoru – Ing. Pátíka stavba pokračuje
podle harmogramu a nemělo by dojít k časové prodlevě.
V areálu čistírny odpadních vod je už dokončena i odzkoušena stavba uskladňovací nádrže a vrcholí práce na nádrži dosazovací.
ZATEPLENÍ MŠ A ZŠ
Zateplovací práce na objektech mateřské a
základní školy skončí s řádově týdenním
zpožděním. Zatímco na budově mateřinky je
hotové všechno kromě vstupních přístřešků,
přístavba devítiletky jde pomaleji. Řemeslníci zatím stále obkládají plášť polystyrenem
a připravují podklady pro natažení finálních
probarvených omítek.
STAVEBNÍ POZEMKY
Na louce mezi ulicemi Zahradní a Sokolská
končí práce na přípravě (budování inženýrských sítí) 19 stavebních pozemků. Ty jsou
nově vybaveny vodovodem, plynovodem,
kanalizací a zpevněnou komunikací a co
nevidět budou doplněny o rozvody nízkého
napětí, veřejného osvětlení a kabelové televize. Parcely jsou prodejné, informace o nich
poskytuje městský úřad nebo webové stránky
kunstat.eu.

VÁNOČNÍ STROM
Před lety zavedená tradice rozsvěcování vánočního stromu uprostřed města vstoupí letos
do nové etapy. Poprvé v historii totiž vztyčíme symbol Vánoc přímo na náměstí Krále Jiřího a ozdobíme ho novým důstojným osvětlením. Vzrostlý smrk u kostela bude podle
všeho skácen.
CHYSTANÉ PROJEKTY
Město Kunštát hodlá ještě v tomto roce požádat o dotace na další investiční akce. Napodruhé se pokusí uspět s projektem cyklotrasy
pro rodiny s dětmi, spočívajícím ve vyznačení asi 17kilometrového okruhu ve městě a
místních částech a v umístění několika odpočinkových přístřešků. Součástí akce by mělo
být také vydláždění cesty k zámku.
Další opakovaná žádost se bude týkat oprav
čtyř lesních cest v Kunštátě, Rudce, Hlubokém a Touboři, a do třetice pak oslovíme Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, a
to s žádostí o dotaci na přístavbu sportovní
haly a na pořízení mobilní ledové plochy vesportovním areálu za školou.
Rada města Kunštát

nutné k úspěšné akceptaci dotačního titulu,
je nadlidská práce. Vím, že pracovníci města,
ať už ze stavebního nebo finančního odboru,
neměli s námi chvíli klidu. Proto ještě jednou
děkuji. Také je potřeba vyzvednout výbornou
úroveň práce naší městské pracovní čety.

Věřím, že za pomoci nových strojů a zařízení, které se letos podařilo získat, se výsledek
práce dále zkvalitní. Již teď všichni pozorujeme, že náš Kunštát je stále lépe udržovaný a
krásnější. Děkuji Vám za všechno.
Váš Pavel Göpfert

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Oznámení o zahájení prací na ÚP s výzvou
k předkládání požadavků
Město Kunštát oznamuje formou veřejné
vyhlášky, že podpisem smlouvy o dílo s
vítězem výběrového řízení na zpracovatele
územního plánu ze dne 3.9.2010 s firmou :
DHV CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94,
186 00 Praha 8, Regionální kancelář :
Černopolní 39, 613 00 Brno, byly zahájeny práce na novém územním plánu Kunštátu, včetně částí Újezd u Kunštátu, Sychotín,
Rudka, Hluboké u Kunštátu a Touboř.
O pořízení nového územního plánu rozhodlo zastupitelstvo města Kunštátu na
své schůzi dne 29.4.2010, na další schůzi
dne 27.5.2010, v souladu s §47 odst.4 a §53
odst.1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, byl pro
spolupráci s pořizovatelem při přípravě ÚP
zvolen člen zastupitelstva:
Ing. Alois Dobeš, bytem Kunštát, Hliníky 155.
Současně sdělujeme, že funkci pořizovatele územně plánovací dokumentace dle
zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění
a jeho prováděcích předpisů, vykonává na
základě žádosti Města Kunštát
Městský úřad Boskovice, odbor výstavby
územního plánování, který mimo jiné ve
spolupráci s objednatelem bude provádět
projednání územně plánovací dokumentace, vyhodnocování stanovisek, připomínek
a námitek a přípravu dokumentů pro projednávání v orgánech města.

Upravený návrh pro veřejné projednání – 2
měsíce
(Předpokládaná lhůta pro veřejné projednání Návrhu ÚP – 3 měsíce)
Zpracování čistopisu Územního plánu pro
schválení zastupitelstvem města – 2 měsíce
Tímto O Z N Á M E N Í M se stanovuje
lhůta do pátku 15. října 2010,
do kterého mají orgány města, členové zastupitelstva, občané a organizace možnost
vznést své požadavky k zapracování do Zadání ÚP Kunštát dle Přílohy č.6 k vyhlášce
č.500/2006 Sb., zejména požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude
uloženo prověření možnosti změn jejich
využití apod.

Navrhovatelé své návrhy a požadavky budou podávat písemně, místem podání bude
podatelna Městského úřadu Kunštát, náměstí Krále Jiřího 106, 679 72 Kunštát.
Požadavek nebo návrh bude obsahovat:
- jméno, příjmení, bydliště navrhovatele, telefonní kontakt
- vztah navrhovatele k pozemkům změny
- identifikace území navrhované změny –
parcelní číslo, katastrální území
- zákres rozsahu navrhované změny do katastrální mapy
- dosavadní využívání území (pozemku)
- navrhované užívání území (pozemku) pro
projednání v rámci zpracování ÚP
- odůvodnění
Podle podmínek výběrového řízení na - podpis navrhovatele
zpracovatele ÚP a podmínek smlouvy Požadavek změny využívání území pro
o dílo s projektantem bude územní plán projednání při zpracování ÚP Kunštát
zpracováván a projednáván dvoustupňově bude na podatelnu předložen ve dvou vyve lhůtách:
hotoveních, přičemž na jedno vyhotovení
- Návrh zadání ÚP
bude navrhovateli potvrzeno převzetí s přiDoplňující průzkumy a rozbory územně dělením čísla jednacího.
analytických podkladů – 2 měsíce
Toto oznámení je po celou dobu vyhlášené
Vlastní návrh Zadání územního plánu – 1 lhůty pro podávání podnětů k zapracování
měsíc
do nového územního plánu Kunštátu, včet(Předpokládaná lhůta pro projednání a od- ně částí Újezd u Kunštátu, Sychotín, Rudsouhlasení Zadání ÚP – 3 měsíce)
ka, Hluboké u Kunštátu a Touboř vyvěšeno
- Územní plán
na úřední desce MěÚ Kunštát a na elektroNávrh územního plánu pro společné pro- nické úřední desce Města Kunštátu.
jednání – 6 měsíců
Mgr. Pavel Göpfert, starosta města

SLOUPEK JANA HALASE
Pražská zima – díl V.
O tom, že začátky nebyly lehké, svědčí
skandál, který se strhl kolem debutu Josefa
Škvoreckého - románu Zbabělci. Tato kniha
totiž zcela realistickým způsobem a bez přikrašlování líčila život nejmladší generace v
malém českém městě v období nacistické okupace a ve dnech jejího pádu. Skalní zastánci
tzv. socialistického realismu (který samozřejmě nikdy neměl s realismem nic společného)
považovali vydání této knihy za svatokrádežné a tak již distribuovaný román byl policejně
zabavován přímo v knihkupectvích. Tehdejší
praxe české literární kritiky vypadala následovně: všichni recenzenti ukázněně čekali,
jak se k tomu kterému dílu, představení, filmu nebo výstavě postaví recenzenti ústředního orgánu komunistické strany Rudé právo. V
jeho intencích pak přežvýkávali a rozmělňovali tento nezpochybnitelný „nejvyšší soud“.
Ve Škvoreckého kauze recenzent Večerní Prahy (tedy ne příliš významného regionálního
deníku) nečekal na soud Rudého práva, knihu
pochválil, a to se mu stalo osudným. Byl na
hodinu vyhozen z práce. To bylo v roce 1958.
Ladislav Fuks a Bohumil Hrabal debutovali
až o pět let později, tedy v daleko příznivější
době a jejich knihy se setkaly s podstatně příznivějším osudem. Také okamžitě zmizely z
knihkupeckých pultů, výtisky však rozebrali
nadšení čtenáři a ne policejní úředníci, jako v
případě Josefa Škvoreckého.
Až do této chvíle jsem v podstatě hovořil
pouze o literatuře, přelom padesátých a šedesátých let však přinesl i další fenomén, který
podstatně ovlivnil českou kulturní atmosféru, mám na mysli vznik malých divadel, ve
kterých zněla mladá hudba, chytrý humor a
poezie. Prvním takovým divadlem, jak se
tehdy říkalo „malých forem“, bylo pražské
Divadlo na zábradlí. Zahajovalo premiérou
hry Ivana Vyskočila a Jiřího Suchého Kdyby
tisíc klarinetů. Nešlo o hru v klasickém slova
smyslu. Byl to sled scének a písniček, vědomě
navazující na tradici meziválečného avantgardního Osvobozeného divadla autorské a
herecké dvojice Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Představení mělo protiválečný charakter, což bylo zcela v intencích doby, kulturní
veřejnost však okamžitě pochopila, že ona
„protiválečnost“ v sobě skrývá chytrý útok na
vládnoucí tupost a autoritativnost. Sehnat v té
době lístky do malého divadélka se rovnalo
téměř zázraku. Následovalo několik dalších
her obdobného charakteru a Jiří Suchý, který
tendoval více k hudebnímu divadlu, odešel
a založil spolu s hudebníkem Jiřím Šlitrem
divadlo Semafor. V této době se začal v Divadle na zábradlí stále více projevovat nový
dramatický autor, do té doby divadelní kulisák,
Václav Havel.
pokračování příště

Silniční obchvat Kunštátu
Jednou s hlavních otázek, která se bude muset řešit při přípravě nového územního plánu
Kunštátu, je případná stavební uzávěra na
pozemcích plánovaného obchvatu Kunštátu,
silnice I/19.
ŘSD Brně mi k této problematice sdělilo:
- Do povědomí vybudovat obchvat Kunštátu
se toto dostalo po diplomové práci studenta,
kterou si ŘSD postupem času přisvojilo
- V roce 2005 byl dále proveden dopravní
průzkum, z kterého vyplývá, že přes Kunštát
za 1 den projede 3689 jednotkových vozidel.
Výhledově za 20 let by počet vozidel mohl
narůst o cca 40% na 5300. Nikdo však neví,
jak se situace změní v případě výstavby rychlostní komunikace I/43.
- ŘSD dále investovala v roce 2005 do tzv.
Vyhledávací studie, která určila pouze jednu
variantu možného obchvatu jihovýchodním
směrem s odbočením pod benzinou v Sychotíně, okolo kunštátského zámku, napříč stávajícím, jediným územím určeném pro podnikatelské účely a dále napojením na stávající
I/19. Upustilo se tedy definitivně od varianty
napojení na I/43 okolo Zbraslavce a Lysic.
- Tento koridor blokující jakoukoliv činnost, z
pohledu možné trvalé zástavby je v šíři cca
100 m.
- Město Kunštát bude na jaře roku 2011 vyzváno k vyjádření k tomuto problému v rámci
projednání a schválení územního rozvoje Jihomoravského Kraje. V této souvislosti může

město Kunštát sdělit i záporné stanovisko k
uvažovanému obchvatu, avšak rozhodovat
bude zastupitelstvo Jihomoravského kraje.
Pokud krajští zastupitelé podpoří myšlenku
obchvatu, bude toto závazné do budoucna
pro všechna rozhodnutí týkající se dotyčných
pozemků.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že Město
Kunštát by se mělo v rámci nového územního
plánu rozhodnout, zda jednou pro vždy zablokuje koridor, pro spíš jen teoreticky uvažovaný obchvat, nebo tuto možnost zamítne a
uvolní rozvoj Kunštátu jihovýchodním směrem. Tuto varintu však musí odsouhlasit krajští zastupitelé v rámci odsouhlasení Rozvoje
Jihomoravského kraje.
Dlužno jen podotknout, že s ohledem na
nepodstatné množství aut, které jezdí nebo
případně budou jezdit přes Kunštát, není reálné, že by stát ve výhledu snad 50-ti roků
mohl investovat do obchvatu Kunštátu. Dnes
jsou města, kde denně projedou desítky tisíc
jednotkových vozidel, bez reálné možnosti
obchvatu. Přesto, i kdyby se situace natolik
změnila, že by Kunštát na rozdíl např. od Boskovic potřeboval obchvat města, vždy se to
dá řešit. Rozhodující je, kolik to bude stát a
kdo to zaplatí.				
Je tedy otázkou, zda je rozumné blokovat pozemky jen pro čistě teoretické úvahy v souvislosti s obchvatem?
Ing. Alois Dobeš

MATRIKA
BLAHOPŘEJEME K NAROZENÍ DÍTĚTE
Marek Gavula, Kunštát
*7.9.2010
Martin Kučírek, Kunštát
*11.9.2010
Matěj Doha, Kunštát
*13.9.2010
Nela Pavlů, Kunštát
*17.9.2010
Pohodu, radost a zdraví přejeme všem jubilantům města Kunštátu a místních částí, kteří své
narozeniny (75 a více let) oslaví v měsíci říjnu:
Pařízek Josef
Podsedníková Anna
Hladíková Jarmila
Bednářová Marie
Ševčík Oto
MVDr. Straka Jaroslav
Hájková Marie
Sedláčková Eva
Vítková Anna
Dočekalová Věra
OZNAMUJEME ÚMRTÍ
Ladislava Vokurková, Sychotín 68
+11.9.2010, *1958
Lenka Štorková, Kunštát, Radnická 472
+13.9.2010, *1924
-mat-

Neřízená střela
Původně jsem chtěl začít: byla jednou jedna
vesnice. Ale bylo by to moc malebné a neosobní. Tím pádem končí pohádka a začíná
realita. Prý jsem pro některé radní „neřízená
střela“, a proto také tak budu psát. Je pravda,
že mě nemá co kdo řídit, jen mé svědomí a
trochu manželka.
Musím reagovat na zdejší „velkou politiku
na malém městě“. Připadám si zde jako don
Quijote de la Mancha, opravdu bojuji s větrnými mlýny. Vloni v září jsem začal bojovat
o navýšení kapacity zdejší školky, žádal jsem
o nové prostory, protože byla odmítnuta řada
dětí, které na školku měly nárok. Bylo jasné,
že další rok bude opět přetlak do školky. Bohužel byla schválena nejhorší možná verze
(jak jsem již psal) – navýšení dětí do třídy po
přidání sociálního zařízení. Což by činilo navýšení stávající kapacity školky až o 12 míst,
ze stávajících 100 dětí, na 112. Jako provizorka dobré.
Letos před zápisem do školky jsem psal článek, aby všechny maminky, které mají zájem,
podaly žádost. Bylo odmítnuto 11 dětí. Z toho
nejméně 3 měly na školku nárok. Na zastupitelstvu jsem se dozvěděl, že kapacita školky
je stále pouhých 100 dětí, protože rada města
neuložila řediteli vybudovat patřičné sociální

zařízení. Kde byl asi zakopaný pes??? Zjistilo se, že zastupitelstvo zapomnělo dát požadavek do rozpočtu. Načež na zastupitelstvu
zavládl chaos a začalo se hlasovat o tom, aby
se příště hlasovalo. Opravdu jsem se bavil já
i všichni přítomní. Mimochodem, ze všech
zastupitelstev se pořizují zvukové záznamy.
Měly by být k dispozici veřejnosti. Ale jaké
to překvapení, pokud je chcete získat, vždy
se vyskytne technický problém a nebo prostě
zmizí.
Po zápisu do školky se na mne začaly obracet maminky, které se dostaly do stejné situace jako já vloni. Musel jsem vozit mladšího syna do Olešnice do školky, protože
jednak nebylo místo ve školce, ale hlavně
moje žena nedostala při zápisu přihlášku se
slovy „Paní Lukešová já vám přihlášku nedám, protože to stejně nemá cenu“. Tím pádem jsme nepodali žádost a byli jsme z kola
ven (proto ten můj článek před zápisem do
školky). V dnešní době je ostuda, aby tříleté
děti, jejichž matky jsou s půlročními sourozenci na mateřské a pobírají od státu plnou
mateřskou, měly přednost před (i o několik
měsíců mladšími) vrstevníky, jejichž matky
mají zajištěnou práci. Vždy byl úplně opačný
trend. Matky s prací měly vždy přednost před

matkou na mateřské!!!! Což má logiku, na
rozdíl od současné situace. Nebudu se vyjadřovat k oslavným článkům v okresních novinách, že naše školka najednou, jako jediná,
nemá problémy s přijetím dětí z důvodu navýšení kapacity.
Příjmová kritéria vypracovává ředitel, ale
schvaluje je rada města. Dostala se ke mně
emailové korespondence pana ředitele s odmítnutou maminkou. Je to síla. Obratem jsem
přeposlal tuto korespondenci všem zastupitelům, radním a školské radě. Odpověděla pouze hrstka a velice zajímavě (bude k nahlédnutí na neoficiálních stránkách Kunštátu, to je
počteníčko). To, že někteří radní neví, jak se
určuje spádovost okolních vesnic (podle pošty) se dá pochopit. Ale to že neví, že schvalují
kritéria pro přijetí je smutné. Povinností obvodního pediatra je sledovat sociální situaci
rodiny, v jakém prostředí dtě vyrůstá, jak je
oblečené, čisté. Musí odebírat sociální anamnesu, pokud je problém, tak sociální ústav
nejprve kontaktuje pediatra. Pokud někdo
ohrozí sociální situaci rodiny, což se stalo nepřijetím dětí od maminek, které mají zajištěné
zaměstnání, tak je mou povinností proti této
situaci bojovat. Nehledě na to, že začlenění
dítěte do kolektivu je také důležité.

Dopravní situace u školky je katastrofál- to dostalo 19 milionů korun a rada si může
ní, proto jsem navrhl parkoviště u školky v vyplatit 1 % prémií (190 000 Kč). Proč by
Tenorové ulici, protože situace je tu nebez- je pak zajímali jednotlivci. Naštěstí zdravý
pečná a zákaz zastavení opravdu nic neřeší rozum zvítězil a i přes lítý boj rady, zastupi(zatím skončilo pod autem pouze jedno dítě). telstvo tento bonus neodhlasovalo.
Podal jsem oficiální podnět do rady, která má Dále mě hodně zaráží, že velké procento naší
povinnost do 30 dnů odpovědět. Již je to půl „ politické špičky“ vyznává lásku k bližnímu
roku a odpověď nikde, jen se mi vrátil můj svému. Zatím nemám zprávy, že by nějaképodnět s nějakým evidenčním číslem. Do mu bližnímu svému pomohli, ale strašně rád
teď se situace nezměnila, jen je nová pojez- bych se mýlil. Mám jen pocit, že vyznávají
dová brána a nový plot. Přesto, že pan ředitel skoro biblické heslo: přej, ale hlavně dopřej
na zastupitelstvu sliboval, že bude u výdejny si taky.
obědů asi 5 parkovacích míst - skutek utekl . Vždy jsem se domníval, že starosta je od
Mimochodem v době obědů jsem jednou na- slova starati se a vícestarosta, od slova více
počítal 19 kuriosně zaparkovaných aut.
se starati. A u nás, unikátní placený, vícevíPokud v Kunštátě na radnici o cokoli žádáte, cestarosta od slova více více se starati. Byl
tak je postoj jasný. Hlavně se hledají důvody jsem vyveden z omylu. V Kunštátě je slovo
proč to nejde a ne, jak by to šlo. Na zastupi- starosta a vícestarostové odvozeno od slov
telstvu létají pusou desítky milionů (fotovol- dělat starosti. Starosta je reprezentant, vitaika, kanalizace). Bodejť by ne, když měs- cestarosta je tahoun. A projevy našeho dru-

hého místostarosty nebudu raději hodnotit.
To, že na veřejném zastupitelstvu zavrací
oči, kroutí hlavou a následně má hlavu v
dlaních je asi jeho přirozený projev (já také
celé zastupitelstvo poklepávám nohou), ale
to, že v půli rozhovoru o školce s paní Smejkalovou se odejde dívat 40 minut na fotbal,
je neslušné a že na konci zastupitelstva to
ještě přizná se slovy: „Mám pro vás skvělou zprávu, Slováci porazili Itálii a postupují“. To je síla. Mimochodem je to i v zápisu.
Vím, že nadzvednu hodně zadků, také vím,
že efekt mého článku bude malý. I přesto stále se snažím a stále snažit budu s větrnými
mlýny bojovat. Blíží se volby, prosím volte
uvážlivě. Jde nejen o naše děti.
Přeji pěkný podzim
MUDr. Petr Lukeš ml

Společné vyjádření Rady Města Kunštát
a ředitele ZŠ a MŠ k článku Neřízená střela
Vzhledem k mnoha nepřesnostem a polopravdám považujeme za nutné k článku připojit i stanovisko městské rady a ředitele ZŠ
a MŠ v Kunštátě.
Nejdříve k otázce přijímání dětí do mateřské školy a její kapacity. Do roku 2009 byly
přijímány všechny děti do MŠ, a to i v průběhu školního roku a dokonce i na zkrácený
pobyt.
Při zápisu v loňském roce bylo poprvé více
přihlášených dětí než míst. Přijaty byly opět
všechny děti, odmítnuty byly žádosti o zkrácený pobyt a děti mladší 3 let. Výsledky
přijetí v letošním roce je nutno upřesnit. Neznáme případ, kdy byly přijaty děti matek s
plnou mateřskou před zaměstnanými matkami, protože byly opět přijaty všechny 3 leté
děti na celodenní provoz, které se dostavily k
zápisu. Nepřijatými dětmi z 11-ti uváděných
dětí jsou 2 bytem z Blanska, 1 z Voděrad, 1
nepřišlo k zápisu, 2 žádaly přijetí na 4hodinový pobyt a zbylých 6 nesplnilo věkovou
hranici dle zákona 561/2004 Sb, § 34 odst.
1. Děti na zkrácený pobyt jsou přijímány při
volné kapacitě proto, že stát na jejich pobyt
přispívá jen minimálně (dává souběžně rodičovský příspěvek).
Naše mateřská škola přijímá populaci 34
dětí ročně. Nyní jsou v ní nejsilnější ročníky,
kdy jsme měli v Kunštátě po 2 roky 40 dětí.
V roce 2010 se do září narodilo 22 dětí a je
otázkou, jaký bude další vývoj porodnosti.
Při srovnání obcí v okolí – v Olešnici mají
kapacitu 84 míst, v Lysicích kapacitu 64
míst, v Letovicích 200 míst, v Boskovicích
397. V přepočtu na obyvatele máme nejvyšší
kapacitu MŠ. Přesto byly zvažovány varianty dostavby další třídy, které ale představují
náklad min. 4,5 mil. Kč. V současnosti není
možnost získat dotaci na dostavbu a s před-

pokladem nenaplněné kapacity MŠ v dalších
letech stávající rada i zastupitelstvo města
rozhodli o odkladu této investice
O přijetí dětí do mateřské školy rozhoduje
ředitel školy dle zákona 561/2004 Sb., § 34,
odst. 3 ve správním řízení. Je-li více přihlášek než volných míst, pak ředitel stanoví kriteria přijetí dětí, která před zápisem
zveřejní v mateřské škole. Kriteria není
povinen předkládat radě, ani je nenechává
schvalovat, protože jen on rozhoduje o přijetí dítěte do předškolního vzdělávání dle výše
citovaného zákona. V rozhodnutí o nepřijetí
jsou rodiče poučeni, kam podávat odvolání v
souladu se správním řádem č. 500/2004 Sb.
Nepřísluší tedy o něm rozhodovat zastupitelstvu ani radě města.
Kritiku nesplněného slibu možnosti parkování vozidel u MŠ považujeme za nekorektní.
Slíbená pojezdová brána byla zbudována a je
plně funkční. Parkoviště zatím není, protože
je v celém prostoru staveniště pro probíhající zateplování MŠ. Práce by měly být ukončeny k 1. 10. 2010. Pokud nebude parkoviště
z Tenorovy ulice dostačovat, bude zváženo
zbudování nového parkoviště, ale v jiném
prostoru dopravně schůdnějším.
Pořizování zvukových záznamů z jednání
zastupitelstva bylo prosazeno současnou radou města jako jeden z prvních kroků již v
roce 2007. Záznamy však nejsou pořizovány
pro veřejnost, ale zejména pro účely ověření
údajů v zápise ze zastupitelstva. Všechny
záznamy pořízené z jednání jsou zastupitelům k dispozici vyjma jednoho, který se
bohužel díky lidské chybě nezdařil.
Rada města je složena z lidí, kteří se cítí
být běžnými občany Kunštátu. Aby se nám
všem v Kunštátě žilo lépe, jsme přesvědčeni, že všichni její členové udělali v rám-

ci svých možností a schopností maximum.
Práce místostarostů je na první pohled málo
viditelná, jelikož ji oba provádí ve svých
kancelářích, svými vozidly, svými telefony,
svými počítači atd. O množství úkolů, které
řešili, pak jasně svědčí zápisy z rady. První
místostarosta měl na starosti většinu příprav
a realizací investičních staveb. Druhý místostarosta byl zvolen zastupitelstvem v roce
2008, jelikož množství práce, které bylo
způsobeno navýšením rozpočtu (v letošním
roce pětinásobném oproti dlouholetému
průměru), sporem se Svazkem apod. bylo
nad síly stávajícího složení vedení města. Za
svou dobu mj. prosadil odpočty DPH ve výši
přes 1 mil. Kč, zásadně se zasloužil o přípravu a prodej projektu fotovoltaické elektrárny,
který do rozpočtu města přinese více než 25
mil. Kč! Tyto peníze nespadli z nebe, jak si
možná mnozí myslí, ale byly tvrdě odpracovány. Když někteří zastupitelé předložili návrh na odměnu pro oba místostarosty, měla
být brána jako dík za tuto odvedenou práci.
Všichni členové rady se dále snaží dle svých
schopností zapojit do života města – ať už
činností v mnoha klubech, organizacích, či
prací s mládeží.
Kunštátský zpravodaj je měsíčník, který
městu a úřadu slouží jako prostředek k předávání informací občanům. Rozsáhlý článek, ve kterém dle našeho názoru převažují
osobní názory a snad i předvolební rétorika
MUDr. Lukeše, nad fakty, do tohoto schématu jasně nezapadá. Rada města proto
zvažuje možnost stanovit jasná pravidla pro
zveřejňování příspěvků občanů např. omezením délky článku, počtem znaků apod. V
dnešní „elektronické“ době má jistě každý
člověk dostatek možností, jak svůj názor
ventilovat.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

KNIHOVNA

Škola pro život

Knihovna vyhlašuje

Současným trendem je děti vybavit spoustou
vědomostí cizích jazyků, počítačovou gramotností, znalostmi mateřského jazyka a z
nejrůznějších oborů, multikulturním cítěním
i mnoha kompetencemi pro život občanské
společnosti. Neméně podstatnou součástí je
také vytváření podmínek k plnohodnotnému
kvalitnímu životu v souladu s přírodou.
Snahou naší školy je také to, aby se děti od
moderního světa vrátily alespoň na chvíli
zase trochu zpět k přírodě, oblíbily si ji a chápaly její nezměrnou hodnotu pro lidský život.
Již v loňském roce si naši žáci sami vytvořili
přírodní dvůr i s pískovcovými balvany, jezírkem a okrasnými rostlinami. K současnému trendu ostatních českých škol se přidává
nyní i škola naše. Na nevyužitém pozemku za
sportovní halou, přímo pod okny školní přístavby, vlastními silami a zatím i z vlastních
zdrojů pomaloučku vzniká nová školní zahrada a prosazuje se názor, že má mimořádně
významné místo především při výchově estetické a že jejím nejvlastnějším posláním je
budit u dětí zájem o přírodu, o její život a její
krásy. V plánu jsou také doplňky zachycující
regionální zvláštnosti a historii našeho kraje.
Během prázdnin byly vytvořeny základy pro
venkovní učebnu, kterou by v těchto dnech s
finanční pomocí rodičů měla vytvořit firma

B+R pila. V blízkosti tohoto altánu vzniká
literární soutěž
také prostor pro výuku „pod otevřeným nebem“ obklopený zelení. Sponzorsky také Týden knihoven je celorepubliková akce, jejíž
vznikl koutek „pískovcových skal“. Celý ten- 14. ročník se koná od 4. do 10. října. V jeho
to areál by měl být kompenzací člověka du- rámci vyhlašuje městská knihovna ve spoluševně pracujícího, tedy našich žáků, a zahra- práci se základní školou I. ročník literární
da, nebo chcete-li park, tak plynule naváže na soutěže o Cenu Ludvíka Kundery na téma
„Kdyby se vrátil čas“.
nedaleký krásný školní sportovní areál.
V loňském roce škola začala také důsledněji Soutěže se mohou zúčastnit žáci a studenti od
třídit odpad: zatím jen biologický, papír, PET 9 do 18 let (rozdělení do tří věkových kateláhve. Byla zateplena stará škola novými gorií).
okny, nyní se dokončuje kompletní zateplení Formou je volný literární útvar o rozsahu
1-2 strany A4 (u starších kategorií rozsah max.
celé přístavby.
Je možné, že dnes tolik diskutované globál- 5 stran A4).
ní změny klimatu se za několik desetiletí Termín odevzdání prací je do 20. 12. 2010.
projeví mnohem strašnějšími dopady, než Slavnostní vyhodnocení a čtení vítězných
jaké nyní odhadují světoví klimatologové. Je prací se uskuteční v měsíci lednu 2011.
ovšem taktéž možné, že očekávané důsledky Práci, která bude opatřena jménem, adresou a
budou mnohem mírnější nebo jiné než se to věkem autora, odevzdejte v městské knihovdnes předpokládá. V každém případě chceme ně knihovnici Radce Banyaové. Kontaktní
svým každodenním jednáním i výchovným osobou v základní škole je paní učitelka Mgr.
působením těmto problémům předcházet a Ilona Kuchyňová.
snažit se, aby naše spoluvina na zhoršování Těšíme se na Vaše soutěžní příspěvky.
podmínek pro život na Zemi byla co nejmen- V Týdnu knihoven budou také připraveny literární besedy pro děti z mateřské a základní
ší.
Děkujeme všem sponzorům a rodičům za je- školy. Pro celý tento týden bude také platit
amnestie na registrační poplatky pro nové
jich pomoc v našem snažení.
čtenáře a poplatky za upomínky. Navštivte
Ladislav Dostál, ZŠ Kunštát knihovnu v tomto týdnu !!!
-ba-

KULTURA
Město Kunštát a Kruh přátel umění zve:
pohádková show pro malé i velké diváky
s názvem

POHÁDKY DO KAPSY
v podání divadelního souboru
TY-JÁ-TR PRAHA
v hlavní roli Martin Písařík
3. října v 15.00 v kulturním domě

Vstupné dobrovolné ve prospěch povodněmi postižených oblastí. Částka, která
bude vybrána, bude Městem Kunštát
zdvojnásobena a předána konkrétní
osobě ze záplavové oblasti.

INFOCENTRUM
Město Kunštát pořádá

HALASŮV KUNŠTÁT
Sobota 23. října 2010, 16.00 hod.
pietní akt u hrobu básníka
na kunštátském hřbitově.
Sobota 23. října 2010, 17.00 hod.
kulturní dům
VLAŠTOVIČKY ŠVITOŘIČKY
Hudební a taneční pásmo pro děti
na motivy poezie Františka Halase, při
kterém si děti budou moci hrát, tancovat
a seznámit se tak s některými z nejslavnějších básní ze sbírky Před usnutím.
Sobota 23. října 2010, 19.00 hod.
kulturní dům
Literární večer s názvem
POUČENÍ SYNOVSKÁ
pásmo z fejetonů Jana Halase o Kunštátu
a z poezie Františka Halase
věnované dětem.
Režie: Hana Kofránková

CK mon-mare Vás zve 30. října na muzikál
Děti ráje. Odjezd z Kunštátu. Předprodej
vstupenek zahájen v IC.
IC Vás zve od 25. 10. do 25. 11. na výstavu
fotografií Lukáše Hrdličky a Pavla Svobody
s názvem ,,Světy pod Pamírem.´´

INZERCE
» Veškeré kosmetické ošetření
pleti, barvení obočí, barvení řas, prof. líčení, poradenství vizáže, také manikúru a pedikúru nabízí Petra Loukotová na penzionu ve
studiu Viktorka. Tel. 605 979 121
» V ŘÍJNU OTEVÍRÁ SVÉ SLUŽBY FOTOATELIER RADKA. Nafotíme vaše děti,
rodinné foto, svatební fotografie atd. Je možné objednat se i mimo otevírací dobu na tel.
čísle 775 024 134.
» NOVÁ DROGERIE na nám. ČSČK 95.
Široký sortiment, příjemná obsluha, slevové
akce. Leták až do domu - každý měsíc.
Po – pá 7.00 – 16.30, so 7.00 – 11.00.
OTEVÍRÁME 1. 10. 2010.

SPORT
Výsledkový servis září
KOPANÁ: FK KUNŠTÁT
Muži „A“:
Kunštát - Medlánky
Blansko „B“ - Kunštát
Kunštát - Svratka Brno
		
Tišnov - Kunštát
		
Muži „B“:
Kunštát - V. Opatovice
		
Vísky - Kunštát
		
Kunštát - Ráječko „B“
		
Vranová - Kunštát
		
Dorost:
Kunštát - Medlánky
		
Moravská Slávia - Kunštát
Kunštát - Letonice
		
Tišnov - Kunštát
		
Ženy:
Kunštát - Brodek
		
Boskovice - Kunštát
		
Kunštát - Drnovice
		
Ráječko - Kunštát
		
Žáci starší:
Kunštát - V. Opatovice
		
Kunštát - Drnovice
		

1:1
1:0
2:2
2:0
4:2
1:1
3:0
1:1
0:7
4:0
2:3
10 : 1
7:0
0:1
5:0
0:1

Vísky - Kunštát
		
Doubravice - Kunštát
Žáci mladší:
Rájec - Kunštát
		
Kunštát - Blansko
		
Kunštát - Boskovice „C“ 		
Vysočany - Kunštát
		
Přípravka:
Olešnice - Kunštát
		
Kunštát - Drnovice
		
Boskovice „A“ - Kunštát

0:6
0:6
0:4
1:4
11 : 0
2 : 15
5:2
1:6
15 : 0

MALÁ KOPANÁ
Újezd - Lhota Rapotina 		
Vážany - Újezd
		
Újezd - Spešov
		
Jabloňany - Újezd
		
Rudka „A“ - Spešov
Jabloňany - Rudka „A“
		
Rudka „A“ - Paradox Blansko
Malá Roudka - Rudka „A“
Horní Poříčí - Rudka „B“
Rudka „B“ - Borotín

3:2
4:0
3:4
8:3
4:4
6:4
1:0
0:2
1:0
2:0

1:1
3:1

-kod-

Rozpis stomatologické LSPP - boskovická část 2010.
Služba je sloužena od 8.00 - 12.00 hodin.
říjen
2.10.

MUDr. Šumberová

Lysice, Komenského 429

516 472 227

3.10.
9.10.

MUDr. Žilka

Benešov, 19

516 467 313

MUDr. Adamová

Letovice, Masarykovo náměstí 18

516 474 018

10.10.

MUDr. Bočková

Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

16.10.

MUDr. Fenyk

Letovice, Tyršova 15

516 474 310

17.10.

MUDr. Grénarová

Boskovice, Vodní 95 (Minerva)

516 494 204

23.10.

MUDr. Chatrná

Boskovice, Lidická 8

516 453 998

24.10.

MUDr. Chatrný

Boskovice, Lidická 8

516 456 109

28.10.

MUDr. Jaklová

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

30.10.

MUDr. Kopáčková

Letovice, A. Krejčího 1a

516 474 369

31.10.

MUDr. Kraml

Boskovice, Vodní 95 (Minerva)

516 494 380

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Úrazové nemocnici v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538
111 a to od 17.00 - do 7.00 ve všední dny, nepřetržitě o svátcích a víkendu.

» Navštivte „KOSMETICKÉ STUDIO
BLANKA“ v Kunštátě, Palackého 523. Objednat se můžete na tel. 733 313 699 nebo e-mailem:
studio@kosmetikaBlanka.cz. Více informací
najdete na www.kosmetikaBlanka.cz
» ZVERIMIX - chovatelské potřeby (ve
dvoře IC a knihovny), nám. Krále Jiřího 250,
Kunštát oznamuje, že rozšířil své obchodní
prostory a s tím i sortiment nabízeného zboží. Kromě všeho pro vaše domácí mazlíčky,
zde najdete i širokou nabídku originálních
brazilských houpacích sítí a závěsných křesel i značkové sportovní oblečení za skvělé
ceny! Otevírací doba: po – pá od 7.30 – 17.00,
so 7.30 – 12.00 Kontakt: 516 412 293, 775 686
889, e-mail: zverimix@seznam.cz
» Odvoz odpadních vod a fekálií. Oldřich Hökl, Letovice, tel: 737 081 156
» Sjednávání pojištění pro Českou
podnikatelskou pojišťovnu. Jiřina Švancarová, Kunštát - Sychotín 92. Tel.: 516 461 305,
mobil: 728 337 589
e-mail: jirinasvancarova@seznam.cz
» UDĚLEJTE NĚCO PRO SEBE! Přijděte
si odpočinout do příjemného prostředí MASÉRNY na ulici Brněnská č. 223. Za dobré
ceny si můžete vybrat z několika druhů masáží, koupit dárkové poukazy. Od 15.10. čokoládová masáž. Objednávky:tel.728 736 820,
Jindřich Záboj Kunštát 40.
» Pronajmu byt 2+kk na ulici F. Halase bývalém Ilku. Volný od 1.10 2010. Tel. 739
477 821.
» Orientální tanec v Kunštátě
v zrcadlovém sále sportovní haly otevíráme
nový kurz pro začátečníky. Informace a přihlášky: tel. 736 607 506, top.len@seznam.cz,
www.rahatlukum.cz

kunštátský zpravodaj
Vydává a zdarma rozšiřuje
MěÚ Kunštát, tel.: 515 534 312,
www.kunstat.eu, e-mail:
podatelna@kunstat-mesto.cz,
Uzávěrka příspěvků je vždy
do 23. dne v měsíci.
Tisk: KB Tisk Letovice,
Masarykovo nám. 18, tel.: 608 869 311
Město Kunštát jako vydavatel odpovídá
pouze za příspěvky, které přináší informace z MÚ. Jiné uveřejněné názory nemusí být totožné s názorem vydavatele,
za jejich obsahovou a stylistickou stránku
odpovídá autor. Redakce si dále vyhrazuje právo příspěvky krátit a neodpovídá za
obsah uvedených inzerátů.

