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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám popřál mnoho zdraví,
štěstí a pohody v novém roce 2009.
Současně bych Vás chtěl informovat
o pozitivní zprávě pro Kunštát. Město získá
dotaci z poslanecké sněmovny, z takzvaného
porcování medvěda, a to 4 miliony korun
na druhou etapu opravy KD. V ní budou
především vyměněna okna a dveře, zateplen
prostor nad jevištěm a pořízena nová fasáda.
Za tyto peníze patří dík poslanci Ing. Františku Siverovi. Další 3 miliony korun pak město
dostalo na doporučení rozpočtového výboru,
zejména poslance Ladislava Šustra. Budou
za ně vyměněna okna a vstupní dveře a opravena fasáda na čelní, historické části budovy
základní školy.
Váš Pavel Göpfert

1. LEDNA 2009. Na přelomu starého a nového roku začaly na rybníku zimní radovánky.

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTSKÝ ROZPOČET 2009
Město Kunštát bude v novém roce 2009 hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Na straně
jeho příjmů i výdajů má figurovat částka o něco přesahující 35,2 milionu korun. Rozpočet
schválilo městské zastupitelstvo v polovině
prosince. Už nyní je ale jisté, že výše skutečně
zúčtovaných peněz bude daleko vyšší. U několika položek totiž nebyly zatím vyčísleny získané dotace z evropských či státních zdrojů.
Největší investiční akcí, kterou město
zahájí na podzim letošního roku, bude rekonstrukce kanalizace a čistírny odpadních
vod. Na rozsáhlý projekt, jehož hlavní část
proběhne v roce 2010, získal Kunštát více
než 70 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady však
mají vyšplhat až na částku 118 milionů korun.
Po odpočtu DPH a případném příspěvku od
Jihomoravského kraje proto zůstane asi 25
milionů, které si radnice musí půjčit od banky a během následujících nejméně deseti let
splácet. I z toho důvodu město navyšuje občanům vodné a stočné, a ponechává je tak na
stejné výši, kterou pro své obce v roce 2009
stanovil i Svazek vodovodů a kanalizací.

Letošní rozpočet dále naroste o zhruba
7 milionů korun, o kterých se v úvodu zpravodaje zmiňuje starosta.
Během prvního kvartálu se pak ukáže,
zdali jsme uspěli v některé z dalších žádostí
o evropské peníze. Momentálně jsou ve hře
projekty na úpravu prostranství u kostela, vytvoření sběrného dvora, adaptaci staré školy
v Hlubokém, revitalizaci panské zahrady a
zateplení budov základní a mateřské školy.
Velmi významnou a pro rozvoj města důležitou investicí v roce 2009 bude také příprava (budování inženýrských sítí) stavebních
míst v Zahradní ulici. Schválený rozpočet
zde počítá s částkou 4 miliony korun.
NÁMĚSTÍ KLEMENTA BOCHOŘÁKA
Na druhý pokus schválilo městské zastupitelstvo prodej stavebního pozemku na náměstí
Klementa Bochořáka boskovickému podnikateli Luďku Řehořovi. Ten chce na výměře
asi 760 metrů čtverečních postavit turistický
penzion, jehož součástí budou kromě dalších
služeb i veřejné toalety. Podle uzavřené
smlouvy musí být stavba zahájena nejpozději
v polovině roku 2010 a ukončena nejpozdějí
v prosinci roku 2012. Jak nový majitel po-

zemku už dříve informoval, kapacita zamýšleného penzionu bude činit 45 lůžek.
OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
Od letošního roku začnou v Kunštátě a jeho
místních částech (Rudka, Sychotín, Újezd,
Hluboké, Touboř) platit dvě nové vyhlášky
mající do určité míry zlepšit soužití obyvatel
a přispět k většímu klidu v neděli.
V té první stojí, že každý je o nedělích v době
od 6 do 16 hodin povinnen zdržet se veškerých
prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk – sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod. Pro tyto
činnosti lze využít dobu od 16 do 22 hodin.
Druhá vyhláška se týká spalování suchého rostlinného odpadu v otevřených ohništích, zahradních krbech a grilech. Vedle ustanovení, že kouř nemá obtěžovat další občany
se přímo zakazuje pálit materiál za mlhy, za
inverze, v noční době a v mokrém stavu.
Schválena byla také vyhláška zvyšující
od 1. ledna poplatek za odvoz domovního odpadu, a to na 490 korun za osobu a rok.
Plná znění všech dokumentů lze nalézt na
internetových stránkách města.
Rada města Kunštát

MĚSTSKÝ ÚŘAD

SLOUPEK

Platby poplatků v roce 2009 – za odvoz odpadů a za psy

Krámky IV (pokračování z prosince)

VÝŠE POPLATKŮ
Poplatek za odvoz domovního odpadu (TDO)
je v roce 2009 stanoven na 490 korun za
osobu a rok. Skutečné náklady jsou přitom
vyšší a doplácet je bude město. Roční
poplatek za psa v Kunštátě činí 200 korun
(důchodci 100 korun), v Touboři, Hlubokém,
Sychotíně, Rudce a Újezdě 100 korun
(důchodci 50 korun).
NAVÝŠENÍ
Poplatek za každého dalšího psa se zvyšuje
o 40 procent. Platí proto, že majitel jednoho
psa zaplatí v Kunštátě 200 korun, ale majitel
dvou už 480 korun a majitel tří 760 korun za
rok.
SPLATNOST
Poplatek za odvoz TDO má být zaplacen do
15. února 2009. Pokud je poplatek vyšší než
jeden tisíc korun, je možné jej zaplatit ve
dvou splátkách. Druhá splátka však musí být
uhrazena do 30. června 2009. Poplatky za psy
je třeba uhradit do 15. února 2009.
MOŽNOSTI PLATEB
■ hotově na Městském úřadě

■ poštovní poukázkou
■ převodem z účtu, přes internet, přes mobilní telefon
Při platbách poštovní poukázkou, převodem
z účtu, přes internet nebo přes mobilní
telefon je nutné zadávat tyto symboly:
ČÍSLO ÚČTU: 1360747399/0800
VARIABILNÍ SYMBOL: Vaše rodné číslo
SPECIFICKÉ SYMBOLY:
1111
odvoz TDO
1803
nájemné z bytů
1804
inzerce v Kunštátském zpravodaji
1805
nájem nebytových ploch
1806
poplatek ze psa
1807
pronájem pozemku
1808
poplatek z místa – jarmark
1809
poplatek za hrob
1810
zálohy vodné
Toto upozornění platí pouze pro občany
Kunštátu a přilehlých obcí.
Majitelé rekreačních objektů a chat musí
uvést při platbě své jméno a objekt, za který
je poplatek za odvoz TDO placen.
-ten-

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Sdělení rodičům budoucích prvňáčků
Základní škola a Mateřská škola Kunštát
oznamuje rodičům žáků, kteří nastoupí ve
školním roce 2009/2010 do 1.ročníku, že
termín zápisu je stanoven na:
pondělí 19. ledna 2008, od 13.00 do 16.00
v učebnách 1.A a 1.B.
Žádost o přijetí do ZŠ je k dispozici v mateřské škole i v základní škole Kunštát. Spolu
s vyplněnou žádostí je nutno vzít s sebou

k zápisu rodný list dítěte.
Zároveň upozorňujeme rodiče, kteří
budou žádat o odklad školní docházky, aby
k zápisu přinesli:
■ Žádost o odklad školní docházky
■ Vyjádření dětského lékaře
■ Vyjádření pedagogicko-psychologické
poradny.
Mgr. Vratislav Sedlák, ředitel školy

Nové obsazení školské rady

Vážení spoluobčané,
jako předseda školské rady bych vás ráda informovala o jejím novém složení, funkci a účelu.
Školská rada je kontrolní orgán, který
má právo vyjadřovat se k návrhům vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávy
a pravidla pro hodnocení výsledků. Podílí se
na koncepci rozvoje a projednává rozpočet,
inspekční zprávy a v neposlední řadě také
jednotlivé podněty a oznámení občanů.
Rada je šestičlenná, dva členové jsou voleni z řad zastupitelů města (Vl. Bravenec, P.
Bednář), dva z řad pedagogického sboru ZŠ
(Mgr. L. Dostál, Mgr. M. Skřička) a dva jsou
zástupci rodičů (R. Suchomelová, H. Rotroeklová). V případě jakéhokoliv problému,
který má spojitost se školou, je možné se
obracet přímo na jednotlivé členy, kteří se
budou snažit v rámci svých možností maximálně pomoci.

V posledních dvou měsících proběhla dvě
zasedání nově zvolené školské rady. První
z nich bylo ustavující, druhé bylo svoláno
především kvůli problematice finančního obnosu, který poskytl naší škole Antonín Řehůřek, francouzský krajan z Kunštátu. Školská
rada zrekapitulovala protest pana Řehůřka,
kterým se ohradil proti použití peněz mimo
jeho původní myšlenku. Důvody, kterými komentoval způsob zacházení s penězi ředitel
školy Mgr. Sedlák, vzala rada na vědomí. Její
členové jsou v neustálém kontaktu s panem.
Řehůřkem, který přislíbil, že na naši školu
nehodlá zanevřít a po Novém roce předloží
novou myšlenku.
Ráda budu o další činnosti rady
informovat, nyní vám všem chci popřát hodně zdraví a mnohem veselejší
rok, než slyšíme ve všech prognózách.
Hana Rotroeklová

JAN HALAS

U

ž se pomalu dostáváme na náměstí. Bývalý obchod pana Šauera byl v padesátých letech zavřen, nebo si nevzpomínám, co
tam bylo. Až později zde byla otevřena lékárna. To jsem tam byl častým hostem, protože u
Krejčích pracovala jako pomocná síla Růženka Březinová. V krámku, který byl tam, kde
dnes stojí zelinářství pana Suchomela, bývala
cukrárna pana Severy. V těch dávných letech
jsem nebýval tlustým diabetikem, proto tento
krámek patřil, alespoň v mých očích, k těm
nejdůležitějším. Severovi na nás jistě nezbohatli, protože jsme u nich kupovali jen nejlevnější delikatesy těch časů, tedy zmrzlinu,
pendreky, šumáky, mejdlíčka a cukrkandl.
Později v tom krámku prodávala nezapomenutelná Baruška Pětová keramiku. S tou bylo
milé pobývat a povykládat. Mou bezednou
zásobu protistátních vtipů, kterou jsem přivážel z Prahy, vždycky provázela nadšenými
výkřiky „Jósefe svaté“ a srdečným zvonivým
smíchem.
V protějším domě, tam kde bydlí Hečkovi, byla hospoda U Jarošů. Tehdá jsem byl ale
ještě opravdu malý a vymetání hostinských
lokálů nepatřilo k mým oblíbeným kratochvílím. Pamatuji si však, že tam šenkoval
pan Pavlů, který mi tak trochu svým vzhledem připomínal hlavní postavu z knížky
Žabákova dobrodružství. Občas jsme tam
zašli na oběd. V bloku domů, v místech, kde
je dnes samoobsluha, bývalo Štouračovo kadeřnictví. Vzpomínám, že jsem v největších
letních vedrech sledoval otevřenými dveřmi
doslova uvařené kunštátské dámy s hlavami
v elektrických helmách na trvalou ondulaci
a při pohledu na ně získával velice konkrétní
představu pekelných muk, které dopadnou na
obzvlášť těžké hříšníky. V rohovém domě,
tam kde je dnes galanterie, měl své hodinářství starý pan Oliva, Raďův tatínek. Tomu
jsem nesmírně záviděl jeho hodinářskou
lupu, vsazovanou na jedno oko. Představoval
jsem si, jak by byla praktická například při
sledování hmyzu a podobně. Jednou mi ji
dokonce na chvíli půjčil, ale nějak mi na oku
neseděla.
Ve vedlejším krámku, tam, kde je dnes
prodejna elektrických potřeb, měl své papírnictví pan Jeník. Na dveřích měl nádhernou
zvonkohru, která jej vždy vyvolala z krámových útrob. Jeho zboží splňovalo představu
dětského ráje a kdybych byl malý milionář,
určitě bych ten milión u pana Jeníka nechal.
Bohužel, měl jsem jen pár haléřů na vystřihovánky.
(pokračování příště)

NÁZORY

MATRIKA

Dopis kunštátského rodáka Jaroslava Řehůřka
Vážení občané města Kunštátu,
obrací se na vás 84letý kunštátský rodák
žijící 41 roků ve Francii, bývalý žák naší
školy (1930-1939), čestný člen Sdružení
rodičů a přátel naší školy, který nabídl spolupráci a 20. 11. 2007 vložil 7.500 Euro pro
vzdělanost školáků s definovanými záměry
pro jejich použití. Rámec akce jsem oznámil
v Kunštátském zpravodaji v září 2008. Tedy
o rok později, což je nenormální. Bohužel,
dnes vás informuji, že nic z mých návrhů
nebylo v ZŠ realizováno.
Moje záměry pro základní školu byly
a jsou okamžité investice do vzdělanosti
dětí. Myšlenka, která mě vedla nabídnout
spolupráci kunštátské základní škole. Téměř
všechno s tím spojené jsem vyjádřil v několika desítkách dopisů adresovaných řediteli ZŠ
a starostovi města. Shrnul jsem můj pohled
na situaci do čtyř listů textu ,,Po 40 letech ve
Francii, návrat do Kunštátu“. Další tři dopisy
zahrnují podstatu, nové návrhy, metodu realizace a využití vložených peněz.
Celý rok trvá moje vysvětlování s odů-

vodňováním, které končí výměnou dopisů
se starostou města koncem října 2008 (starostův dopis je z 20. října, moje odpověď z
29. října).
Výtah z korespondence s vedením ZŠ
(37 kopií) jsem předal k posouzeni školské
radě ZŠ Kunštát. Taktéž je k dispozici moje
korespondence s vedením města. Můj právní
poradce mne delší čas upozorňoval na podezření z ,,détournement’’, čili nedovoleného
oddáleni peněz od jejich určení, finanční
operaci podléhající jistým směrnicím. K
dopisu z 20. října 2008 k podpoře svého záměru přikládá starosta upravenou fotokopii
mého dopisu z 26. 2.2008. Takto upravená
fotokopie se stává falšovaným dokumentem
k obhajobě zájmů pana starosty.
Informuji zastupitelstvo a občany města,
že jsem zažádal příslušnou administrativní
cestou o prošetření určitých nesrovnalostí
spojených s mojí nabídkou základní škole
v Kunštátě.
ve Francii 17. listopadu 2008
Jaroslav Řehůřek

Stanovisko školy k vrácení příspěvku Jaroslavu Řehůřkovi
Škola obdržela od rodáka obce p. Řehůřka
dne 20. listopadu 2007 finanční příspěvek ve
výši 7.500 EUR, který byl bankou dle kurzu
připsán ve výši cca 197.000 Kč.
Snahou školy bylo vyhovět původním
požadavkům p. Řehůřka na odměňování žáků
za jejich aktivity, a tak došlo v průběhu roku
k ocenění několika žáků školy. Stalo se tak však
z prostředků školy vzhledem k tomu, že v mezičase došlo k rozhodnutí zřizovatele ve věci
založení Nadačního fondu Jaroslava Řehůřka,
který by obsáhl hospodaření v té době již dvou
finančních příspěvků – pro školu a seniory.
Na tomto řešení škola spatřovala tu
výhodu, že existoval příslib ze strany města
o každoročním příspěvku do této nadace tak,
aby prostředky na fondu v neztenčené míře
zůstávaly i pro další léta.
Po technické stránce vidělo vedení školy
v tomto způsobu užití finančního příspěvku
naprosto nezpochybnitelné řešení, dané mimo
jiné i tím, že do správní rady nadace bylo nominováno devět lidí zastupujících všechny zainteresované složky a volených na 1 až 3 roky.

Po účetní stránce by se jednalo o jediné
čisté řešení při vědomí neexistence darovací
smlouvy mezi panem Řehůřkem a školou.
Náležitosti spojené se založením a zaregistrováním Nadačního fondu si vyžádaly
poměrně dlouhý časový úsek, v průběhu
kterého se představy o využití příspěvku
dále vyvíjely.
Situace nazrála do stavu, kdy nezbylo než
panu Řehůřkovi nabídnout tři možnosti dalšího postupu. Pan Řehůřek zvolil variantu vrácení peněz určených pro školu zpět na svůj
účet. Nadační fond rozhodl o vrácení peněz
11. listopadu 2008 zřizovateli fondu, tj. Městu
Kunštát, to je vrátilo panu Řehůřkovi, a ten
jejich přijetí potvrdil 18. listopadu 2008.
Naší snahou vždycky bylo a bude získat
pro školu co nejvíce prostředků na vzdělávání i případné odměňování žáků, a je nám proto líto, že vše v tomto případě dopadlo jinak.
Pokud pan Řehůřek nabyl dojmu, že se jedná
o naše pochybení, jistě přijal s pochopením
dopis s omluvou ze dne 20. října t. r.
Mgr. Vratislav Sedlák, ředitel školy

KULTURA
PLESOVÁ SEZONA 2009

♦Hasičský ples, SDH Sychotín – sobota 17. ledna
♦Lidový ples, KDU-ČSL Kunštát – sobota 24. ledna
♦Šibřinky, KR Kunštát – sobota 21. února
♦Dětský karneval, KR Kunštát – neděle 22. února

Blahopřejeme k narození dítěte
Andrea PETERKOVÁ, Sokolská 510
* 21. 11. 2008
Filip STANĚK, Újezd 4
* 26. 11. 2008
Pohodu a radost, štěstí i zdraví přejeme
všem jubilantům, kteří své narozeniny
(75 a více let) oslaví v měsíci lednu 2009
Marie ENTLEROVÁ, Újezd 72
Vlasta HROZOVÁ, Radnická 472
Lenka ŠTORKOVÁ, Radnická 472
Gizela ŠPIČKOVÁ, Radnická 472
Marie SAMKOVÁ, Vejpustek 125
Stanislav TRČKA, Fr. Halase 445
Evžen VODÁK, Újezd 74
Vladimír VÍTEK, Touboř 9
Antonín VICHTA, Hliníky 413
František HENEK, Nová 295
Ing. František LEPKA, Újezd 2
Františka MAREŠOVÁ, U Hřiště 255
Zdenka NOVÁKOVÁ, Chocholík 394
Oznamujeme úmrtí
Karel KALAS, Rudka 14
+ 18. 12. 2008, * 1955
Vážení občané, pokud si nepřejete, aby
Vaše jméno bylo uváděno v seznamu jubilantů, prosíme, oznamte nám to.
-mat-

OZNÁMENÍ
■ Rádi bychom poděkovali panu Vlasákovi
za velkou obětavost a ochotu. Poskytl naší
třídě hrnčířskou hlínu a umožnil následné
glazování a vypálení. Vyzkoušeli jsme si tak
práci keramiků, typickou pro naše město.
žáci 2.B ZŠ Kunštát

SPORT
Výsledkový servis – prosinec
STOLNÍ TENIS
Kunštát „B“ – Velenov
Křetín – Kunštát „A“
Kunštát „A“ – Cetkovice
Voděrady – Kunštát „B“

13:5
7:11
14:4
5:13

ŠACHY
Kunštát – Vanovice
Kunštát – Němčice

3,5:1,5
3:2

KUNŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává a zdarma rozšiřuje
MěÚ Kunštát, tel.: 516 462 456,
www.kunstat.eu, e-mail:
podatelna@kunstat-mesto.cz,
Uzávěrka příspěvků je vždy
do 25. dne v měsíci.
Tisk: KB Tisk Letovice,
Masarykovo nám. 18, tel.: 516 476 393

OZNÁMENÍ
Výsledky třetího ročníku šachového turnaje
Memoriál Antonína Blažka – Sychotín 29. 11. 2008
A) CELKOVÉ POŘADÍ
1. Zdeněk Libiš st.(Kunštát)
2. Roman Blažek (Kunštát)
3. Zdeněk Libiš ml. (Kunštát)
4. František Dvořák (Olešnice)
5. Miloš Čermák (Rovečné)
6. Adolf Dostál (Rovečné)
7. Pavel Chloupek st. (Kunštát)
8. Marek Vladík (Černá Hora)
9. František Pražan (Černá Hora)
10. Martin Petr (Rovečné)
11. Zdeněk Šutera (Olešnice)
12. Igor Kuruc (Kunštát)
13. Zdeněk Šmarda (Černá Hora)
14. Radek Štěrba (Kunštát)
15. Martin Páral (Drnovice)
16. Tomáš Boček (Kunštát)
17. Vít Šikula (Rovečné)
18. Jan Mikulčický (Kunštát)
19. Oldřich Holcner (Lysice)

6
6
5,5
5
4,5
4
4
4
3,5
3,5
3,5
3,5
3
3
2,5
2,5
2
2
2

20,5
20
19
21
22
20
16,5
15
19,5
19
18
17
22
13,5
18
12,5
15
15
14,5

26,5
28
27,5
29
31,5
28,5
23
20,5
27,5
27,5
26
24
30
27,5
24
18
21
21
19,5

6
6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2

B) KATEGORIE HRÁČŮ DO 15 LET
(ročník narození 1993 a mladší)
1. Martin Petr
2. Igor Kuruc
3. Martin Páral
4. Tomáš Boček
5. Oldřich Holcner
C) KATEGORIE HRÁČŮ OD 16 DO 23 LET
(ročníky narození od 1994 do 1985)
1. Zdeněk Libiš ml.
2. Marek Vladík
3. Zdeněk Šmarda
4. Radek Štěrba
5. Vít Šikula
6. Jan Mikulčický
D) NEJMLADŠÍ HRÁČ TURNAJE
Tomáš Boček – 13 let
E) NEJSTARŠÍ HRÁČ TURNAJE
Adolf Dostál – 76 let

Rozpis stomatologické LSPP (lékařská služba první pomoci).
Služba je sloužena od 8 do 12 hodin
Jméno

Místo služby

Telefon

1.1.

MUDr. Kopáčková

Letovice, A. Krejčího 1a

516 474 369

3.1.

MUDr. Kraml

Boskovice, Vodní 95 (Minerva)

516 494 380

Leden

4.1.

MUDr. Křížová

Boskovice, Růžové náměstí 2345/12

516 452 808

10.1.

MUDr. Kubínová

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

11.1.

MUDr. Kučerová

Lysice, Komenského 429

516 472 460

17.1.

MUDr. Kutlíková

Boskovice, Lidická 8

516 453 997

18.1.

MUDr. Loskot

Svitávka, Hybešova 197

516 471 210

24.1.

MUDr. Lukeš

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

25.1.

MUDr. Mikulášková

Letovice, Mánesova 468/2

516 474 488

31.1.

MUDr. Padalík

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

1.2.

MUDr. Paděrová

Šebetov, 117

516 465 452

7.2.

MUDr. Pernicová

Boskovice, Vodní 95 (Minerva)

516 494 138

8.2.

MUDr. Sládek

Velké Opatovice, nám. Míru 492

516 477 319

14.2.

MUDr. Srpová

Letovice, J. Haška 12

604 760 665

15.2.

MUDr. Šumberová

Lysice, Komenského 429

516 472 227

21.2.

MUDr. Žilka

Benešov, 19

516 467 313

22.2.

MUDr. Adamová

Letovice, Masarykovo náměstí 18

516 474 018

28.2.

MUDr. Bočková

Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

Únor

