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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jsem velmi rád, že Vás v měsíci září mohu pozvat na dvě významné akce.
5. září v 10.30 v kunštátské sportovní hale vyvrcholí soutěž světového poháru v kolové za
účasti evropských finalistů. Sportovní utkání
bude přenášet ČT, vysílat na ČT 4 Sport.
18. – 20. září se koná XVII. hrnčířský jarmark.
Již tradičně se promění náměstí Krále Jiřího
v otevřené hlediště i jeviště a jeho celou plochu zaujmou stánky s keramickým zbožím.
Do Kunštátu se sjedou dvě stovky keramiků
z celé České republiky, ze Slovenska a Polska – jarmark se stane skutečnou přehlídkou
řemeslného umění. Budete moci nakupovat
keramiku, ale i posedět na náměstí a sledovat
kulturní program, samozřejmě nebude chybět
ani bohaté občerstvení. Účast na slavnostním
pokračování na druhé straně

Keramici z „Kemrovy vily“ v Sychotíně vytvořili o prázdninách 500 misek, ze kterých se bude
v Brně při zářijové mši s papežem Benediktem XVI. podávat svaté přijímání.

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA

PRŮBĚH INVESTIČNÍCH AKCÍ

ŽÁDOST O DOTACI NA ŠKOLU

V uplynulém měsíci pokračovaly stavební a
montážní práce spojené s druhou etapou přestavby kulturního domu (KD) a s opravou staré budovy základní školy.
Řemeslníkům se již podařilo vydláždit i zastřešit terasu před restaurací KD a hlavní pozornost nyní věnují samotnému kulturnímu
stánku. V hlavním sále, v bývalé obřadní síni
i v prostorách schodiště a jeviště zahájí během
září montáž nových zateplených podhledů ze
sádrokartonu a hlavní sál stavebně připraví
na instalaci plynových teplovzdušných jednotek Robur, které zabezpečí jeho účinnější
vytápění. Zatím jen dílčí práce proběhly na
rozšíření nového vstupního traktu na straně
od hasičárny. Zdržení si vyžádaly přeložky
plynového potrubí a telefonního a televizního kabelu.
Naproti tomu v historické budově základní
školy naplánované práce vrcholí. Dodavatel vyměnil všechna okna, hotové jsou nové
podhledy ve třetím patře, repase původních
vstupních dveří i nový vstup do družiny. Dokončuje se pouze osazení žaluzií do vybraných oken.

Nový vzhled a energetické úspory, které objektům přináší výměna oken a zateplení stěn hodlá radnice získat rovněž pro školní přístavbu z
80. let minulého století a pro budovu mateřské
školy. Město Kunštát proto na začátku srpna
podalo žádost o dotaci z evropských fondů.
Dlužno připomenout, že o daný dotační titul,
vyhlášený Státním fondem životního prostředí, byl obrovský zájem a přijímání žádostí
kvůli němu předčasně skončilo. Žádost z
Kunštátu však přišla mezi prvními a má tak
velmi dobrou šanci na úspěch.
Plánovaný školní projekt obnáší výměnu
všech oken i vstupních dveří a zateplení stěn
i stropu v přístavbě ZŠ a rovněž výměnu
oken, vstupních dveří a zateplení prvního a
druhého podlaží v MŠ. Tam se navíc počítá
s vybudováním nových zádveří. Celkové náklady jsou spočítány na deset milionů korun,
Rozhodnutí o přidělení či nepřidělení dotace
padne v lednu 2010.
NOVÉ KOŠE NA ODPADKY
Na náměstí Krále Jiřího se v minulém měsíci
objevily už avizované nové koše na odpadky.

Celkem čtrnáct černých litinových nádob doplnily tři sloupky zabraňující vjezdu aut na
šachovnici u sochy krále Jiřího.
OPRAVA KŘÍŽE
Zpět na svém místě je už také opravený kříž
u cesty nad hřbitovem (před domem Křepelových). Sakrální památka z počátku minulého
století prošla důkladnou obnovou porušeného
kamenného soklu i samotného kříže na něm.
Práce kameníků je na první pohled velmi
zdařilá a určitě stojí za povšimnutí.
PŘECHOD V SYCHOTÍNĚ
Před obchodem v Sychotíně začínají práce na
budování již schváleného přechodu pro chodce. Nejprve elektrikáři postaví dva stožáry
s výložníky pro umístění světel a poté bude
následovat úprava chodníku a vyznačení samotného přechodu.
OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Opravy a budování třech místních komunikací, zmíněných v minulém čísle KZ, začne
dodavatelská firma provádět po jarmarku, respektive v posledním zářijovém týdnu.
Rada města Kunštát

zahájení v sobotu 19. září ve 13.00 přislíbili
významní hosté. Aktuální zpravodajství z
hrnčířského jarmarku bude vysílat Český
rozhlas Brno. Hrnčířský jarmark je velmi náročnou akcí pro pořadatele, a proto jako každoročně uvítáme každého, kdo se chce aktivně na přípravě a průběhu tohoto řemeslného

svátku podílet. Zájemci se mohou přihlásit na
městském úřadu.
Milí občané, věřím, že nám počasí tuto jedinečnou akci nepokazí a těším se na setkání s
Vámi na XVII. hrnčířském jarmarku.
Váš Pavel Göpfert

Upozorňujeme na změnu v sobotním programu.

SLOUPEK
Faráři I.

Jan Halas

O

tom, že je farář důležitou osobou v životě našeho města, snad nepochybují
ani ti spoluobčané, kteří považují kostel za
zbytečně velký a příliš vznosný podstavec
městských hodin. První farář, na kterého si
vzpomínám, byl pater Jaroslav Šafář, který
zde zažil a nepřežil politický zlom čtyřicátých a padesátých let. Ještě chodíval v čele
poutních procesí, ještě celebroval na náměstí
u malých oltářů při Božím těle a o nedělích
se věřící nevešli do kostela a tísnili se až na
chodníku. Brzy se však nad jeho osudem začala stahovat černá mračna a motocyklový
karambol na silnici mezi Rudkou a Kunštátem ukončil jeho ještě poměrně mladý život.
Okolo té smrti se z průhledných důvodů chodilo a mám bohužel pocit, že dodnes chodí,
jako okolo horké kaše. Domnívám se tedy, že
by poslední žijící svědci měli promluvit, ať
už jejich svědectví bude jakékoliv. Musí však
jít o svědectví podložená fakty, žádné „jedna
paní povídala“. Pokud já totiž vím, drtivá většina je přesvědčena, že šlo o nikdy pořádně
nevyšetřovanou a tedy ani nepotrestanou politickou vraždu. Z mnoha indicií je zřejmé, že
o běžnou nehodu nešlo.
Na dramaticky uvolněnou kunštátskou faru
nastoupil pak dosavadní kaplan a katecheta
pater Staněk. Byl to jistě hodný člověk, ale
naprostý uzlíček nervů. Není se co divit, jeho
služba se časově kryla s těmi nejhoršími léty
a neznal dne ani minuty, kdy se na jeho hlavu
snese nějaká pohroma. Nebylo tedy divu, že
byl poněkud uzavřený a někdy i vzteklý. Děti
se ho tak trochu bály a za zády se mu pošklebovaly.
Nakonec na něj dohližitelé, tak zvaní církevní
tajemníci, ušili jakýsi hospodářský delikt
(kterého by nebyl schopen) a z Kunštátu tohoto
nešťastného a bohabojného pastýře odvolali.
Pokud vím, působil pak někde v Brně.
Pak nastoupil otec Štěpánek. V té době jsem
do Kunštátu jezdil málo, takže jsem se s ním
moc dobře neznal. Mimo kostel jsem se s ním
jednou viděl i na fotbalovém zápase. Jeho
pastorační i fotbalové působení brzy ukončila
náhlá smrt.

Občanské sdružení Řemesla Kunštát
si Vás dovoluje pozvat do prostor budoucího
muzea řemesel. V rámci tradičního hrnčířského jarmaku bude opět pro veřejnost otevřena
budova bývalé sýpky, kde budou k vidění exponáty tradičních řemesel, výrobky místních
hrnčířských mistrů a vzpomínková výstava
obrazů kunštátského patriota pana Josefa Závadského. Návštěvníci se mohou s vystave-

nými exponáty vrátit na tradiční venkov a seznámit se s dalšími osobami, které významně
zasáhly místní region svou nadšenou prací a
láskou ke Kunštátu samotnému.
V sobotu 19.9.2009 a v neděli 20.9.2009,
vždy od 10.00 do 16.00 hodin.
Těšíme se na Vás .
Členové OSŘ
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ZÁMECKÉ OKÉNKO

MATRIKA

Září na kunštátském zámku

BLAHOPŘEJEME K NAROZENÍ DÍTĚTE

salonu. Po technologické přestávce v průběhu Jan Lewandovski, nám.Krále Jiřího 106
zimních měsíců se bude v restaurátorských *8.6.2009
Marek pavlů, Palackého 540
pracích pokračovat na jaře příštího roku.
Dne 3. září proběhne slavnostní předání ob- *10.7.2009
jektu Dolního zámku, v jehož rámci bude Martin špidla, Pod Hlubnou 544
právo hospodaření oficiálně předáno ze stra- *15.8.2009
ny Moravského zemského archivu v Brně na
brněnské pracoviště Národního památkového Pohodu a radost, štěstí i zdraví přejeme všem
ústavu. Tímto aktem se uzavře 56. letá histo- jubilantům, kteří své narozeniny
rie působení archivu na kunštátském zámku (75 a více let) oslaví v měsíci září:
a celý areál Národní kulturní památky státní Handlová Štěpánka, Kunštát
zámek Kunštát bude ve správě Národního pa- Ševčíková Jarmila, Kunštát
Vichtová Zdeňka, Kunštát
mátkového ústavu.
Rotroeklová Božena, Kunštát
Radim Štěpán, kastelán kunštátský Dušil Jan, Rudka
Šimurdová Jiřina, Kunštát
Sklenářová Helena, Kunštát
SPORT
Sklenář Jaromír, Kunštát

Září představuje na kunštátském zámku poslední měsíc návštěvnické sezony, poněvadž
začátkem října se již naplno rozběhnou práce
v interiérech. Stěžejní stavební akcí bude oprava stropů třetího nadzemního patra. Rovněž v
oblasti restaurování nás čeká významná akce
a to obnova hraběcího salonu v prvním patře jižního křídla zámku. V jejím rámci bude
sejmuta a restaurována nástropní olejomalba na plátně zobrazující mytologický příběh
„Iáson v Áreově háji“. Tento obraz, datovaný
kolem roku 1700, byl připsán významnému
rakouskému baroknímu malíři Peteru Strudelovi. Poté bude odkryta a zafixována původní
barokní výmalba klenutého stropu hraběcího

Výsledkový servis srpen 2009
KOPANÁ
Muži „A“
Černá Hora - Kunštát
		
Bořitov - Kunštát
		
Kunštát - Svratka Brno 		
Muži „B“
Lipůvka - Kunštát
		
Ráječko „B“ - Kunštát
		
Kunštát - Vilémovice 		

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

» Tenista z Kunštátu Tomáš Elísek potvrdil
celoroční dobré výsledky. Od 18.8. – 23.8.
se zúčastnil Mistrovství ČR starších žáků v
Jablonci n. Nisou, kde se mu povedlo získat

Dorost
Rájec - Kunštát
		
Slovan Brno - Kunštát
		
Kunštát - Svratka Brno 		
Žáci starší
Kunštát - Bystrc
		
Žáci mladší
Kunštát - Bystrc
		

OZNAMUJEME ÚMRTÍ

3:1
1:0
1:5
0:4
2:4
-kod-

Hortová Ludmila, Újezd
+25.7.2009, *1930
Uher Petr, Kunštát
*1972
Ševčíková Květoslava, Újezd
+6.8.2009, *1917
nedoma Vojtěch, Hliníky 167
+22.8.2009, *1939

KULTURA

-mat-

3. místo a bronzovou medaili ve dvouhře. Po
titulu vícemistra, kterého dosáhl před dvěma lety v mladších žácích, je to další velký
úspěch nadějného tenisty.
TK Kunštát

» Srdečně Vás zveme na den otevřených
dveří do jeskyní Blanických rytířů, který
se uskuteční v pátek 4. září 2009 od 14.00
do 16.30 hodin. Budete mít příležitost seznámit se s již hotovými i probíhajícími úpraCentrem světové kolové opět Kunštát
vami parku, které směřují ke zpřístupnění
Po dvou letech se do kunštátské haly vrací představí jedna z nejlepších dvojic na světě areálu i našim tělesně postiženým občanům
nejprestižnější klubová soutěž v kolové a to Schneider – König (bronzoví medailisté z mi- – především vozíčkářům a nevidomým. Všem
světový pohár. Přidělení této akce Meziná- strovství světa), ze Švýcarska pak dvojice s návštěvníkům rádi vysvětlíme připravované
rodní cyklistickou federací UCI je oceněním
jedním z nejlepších - Petrem Jiříčkem. Vždy změny a oceníme Vaše náměty a připomínky.
nejen kolové ve Svitávce, ale i výborné úrov- silný německý tým doplní ještě družstva z Zároveň se tímto omlouváme za nevhodně
ně pořadatelského zázemí a kvality již pro- Francie, Chorvatska a Slovenska.
formulovaný dotazník v minulém čísle KZ.
běhlých akcí v Kunštátě.
Akce se uskuteční v sobotu 5. 9. 2009 v kunZdena Popelková
Specifikou tohoto světového poháru bude, že štátské hale od 10.30 hodin zápasy ve skupise na domácí půdě poprvé v mezinárodní sou- nách a od 18 hodin pak finálovou částí.
Státní zámek Kunštát zve:
těži představí úřadující mistři světa z rakous- Pořadatelé připravili i doprovodný program a
6. 9. 2009 v 16.00 hodin
kého Dornbirnu – dvojice Radim Hasoň - Jiří všichni diváci jsou srdečně zváni (vstup volna nádvoří zámku
Hrdlička. Dva české týmy, které je doplní, ný).
Divadlo Starost z Prostějova
jsou extraligoví Pavel Vitula - Milan Novák Zápasy v Kunštátě bude snímat Česká televiokultní loutková hra
a Pavel Loskot – Radim Lepka. Soupeře bu- ze a budou vysílány na ČT4 Sport.
„UPÍR“
dou mít ale více než zdatné. Z Rakouska se

Úspěchy sychotínských hasičů
Jak již bylo psáno dříve v KI, tak letošní
rok slaví hasiči v Sychotíně padesát let své
činnosti. Svými soutěžními výkony také
zvýrazňují toto významné jubileum. Právě
v polovině soutěžní sezony je ideální příležitost rekapitulovat polovinu první. V tra-

diční soutěži okresní hry Plamen starší žáci
obsadili třinácté místo a mladší pak místo
dvacáté první. V kategorii dorostenců nás reprezentovali jednotlivci Dominik Kopecký,
Kateřina Kopecká a Aneta Kučerová. Aneta
díky třetí příčce postoupila do krajské sou-

Vstupné: 50,-/30,-

11. 9. 2009 v 16.30 hodin
v Pilastrovém sále přednáška
Jiřího Grygara
„ASTRONOM JOHANNES
KEPLER V KOSMICKÉM VĚKU“

těže. I přes nováčkovskou nezkušenost se v
krajské konkurenci probojovala na jedenáctou příčku.
Tradiční oblastí bojů sychotínských hasičů
je Velká cena Blanenska v požárním útoku.
Naše ženy jsou již pětinásobné vítězky této
prestižní soutěže. Po loňském druhém místě
letos opět bojují o příčku nejvyšší a po devíti soutěžích s výrazným náskokem vedou. O
jejich kvalitní přípravě svědčí výhra pěti soutěží. Muži i přes velkou konkurenci stále bojují o medailové umístění. Aktuálně jsou na
pátém místě.
Soutěžní týmy také zajíždějí na vybrané soutěže extraligy ČR. I na tomto kolbišti dokázaly ženy předvést své kvality. V Plumlově
obsadily druhou a na Žernovníku čtvrtou
příčku.
V červenci se v Ostravě uskutečnila hasičská
olympiáda. Již tři roky se v národním týmu
žen připravuje Soňa Bělehrádková. Načasování její formy bylo tak dobré, že získala koneč-

nou nominaci do výběru „A“. Svými výkony
podpořila výkony celého týmu. Z Ostravy si
přivezla stříbrnou medaili z požárního útoku
a zlato ze štafety. Nejcennější je však zlatá
medaile za celkový výsledek. Nominační nabídku do reprezentačního výběru C získala i
další členka našeho sboru Alena Podsedníková. I tento tým byl v Ostravě úspěšný a Alena
si přivezla bronzové medaile za požární útok
a celkové umístění.
Za celý sbor bych chtěl Soni a Aleně poděkovat za vzornou reprezentaci a popřát mnoho
úspěchů v další sportovní kariéře.
Soňu čeká ještě v této sezoně několik závodů Českého poháru v běhu na 100 metrů, ve
kterém momentálně figuruje na šesté příčce a
zářijové mistrovství republiky. Držíme palce.
Děkujeme všem našim příznivcům, kteří nás
podpořili na domácí soutěži Velké ceny Blanenska a na dalších soutěžích.
Za SDH Sychotín, Aleš Havelka

INFOCENTRUM

Dovolujeme si informovat občany, že od 1.8. je
zřízeno v prostorách IC poradní místo Raiffeisen stavební spořitelny, kde poskytujeme
služby stávajícím i novým klientům (možnost
sjednání stavebního spoření, úvěru apod.).
Výstavy v Infocentru:
15. 8. - 3. 9. výstava obrazů Libuše Millerové
5. 9. - 30. 9. výstava z tvorby Prokopa Veselého (dřevo, akryl, keramika), vernisáž 5. 9. v
15.00		
CA Roman Tandler nabízí:
- zájezdy do celého světa, včetně last minute
zájezdů
- pobytové zájezdy k moři - Bulharsko, Řecko,
Chorvatsko a mnoho dalších destinací
- turistika a cykloturistika v Alpách
- prodej letenek
Bližší informace obdržíte v naší CA (Infocentrum)
Služby Infocentra
- Informace o kulturních a sportovních akcích
- Informace o využití volného času
OZNÁMENÍ
- Informace o spojích a tel. kontaktech
- Informace o telefonních kontaktech
Výhody a úskalí změny zdravotní pojišťovny
- Nabídka tištěných propagačních materiálů
V poslední době jsou tlaky od různých zdra- řem. Může se totiž stát, že Váš lékař nemá s - Nabídka výrobků místních keramiků
votních pojišťoven o Vaše přeregistrování. danou pojišťovnou uzavřenou smlouvu. To by - Prodej pohlednic a propagačních materiálů,
Slibují různé výhody, které mohou být reál- znamenalo, že si ošetření musíte celé zapla- suvenýrů
né. To, že Vám zaplatí přilbu na kolo nebo tit sami a pak danou částku vymáhat na Vaší - Veřejný internet
vitamíny v lékárně je rozhodně příjemné, pojišťovně. Také se může stát, že budete zdra- - Laminování, kopírování, skenování
ale několikrát se stalo, že „menší“ zdravotní votnickým zařízením odmítnuti – samozřej- - Možnost navštívení výstav v prostorách IC
pojišťovny odmítly uhradit nákladnou onko- mě v případě, když se nejedná o akutní stav. - Výstavní síň F. Halase a K. Bochořáka
logickou (protinádorovou) léčbu. Většinou Vězte, že reklama, ať sebelepší není od toho,
jsou oslovováni mladí a zdraví lidé, kteří se aby Vám pomohla, ale je od toho, aby si na
INZERCE
pojišťovně vyplatí. Pokud se chcete přeregis- sebe vydělala!
trovat k jiné zdravotní pojišťovně, což je Vaše Přeji pěkný začátek školního roku.
» Nabízím kosmetické služby v
právo a nemusí to být na škodu, doporučuji
nově otevřeném KOSMETICKÉM STUDIU
poradit se nejdříve se svým lékařem a zubaMUDr. Petr Lukeš BLANKA na Palackého 523 v Kunštátě. Ob-

Rozpis stomatologické lékařské služby první pomoci (LSPP) - boskovická
část, září a říjen 2009. Služba je sloužena vždy od 8 do 12 hodin.
Jméno

Místo služby

Telefon

5.9.

MUDr. Srpová

Letovice, J. Haška 12

604 760 665

6.9.

MUDr. Lukeš

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

12.9.

MUDr. Mikulášková

Letovice, Mánesova 468/2

516 474 488

13.9.

MUDr. Padalík

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

19.9.

MUDr. Paděrová

Šebetov, 117

516 465 452

20.9.

MUDr. Pernicová

Boskovice, Vodní 95 (Minerva)

516 494 138

26.9.

MUDr. Sládek

Velké Opatovice, nám. Míru 492

516 477 319

27.9.

MUDr. Žilka

Benešov, 19

516 467 313

28.9.

MUDr. Šumberová

Lysice, Komenského 429

516 472 227

3.10.

MUDr. Srpová

Letovice, J. Haška 12

604 760 665

září

říjen
4.10.

MUDr. Adamová

Letovice, Masarykovo náměstí 18

516 474 018

10.10.

MUDr. Bočková

Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

11.10.

MUDr. Fenyk

Letovice, Tyršova 15

516 474 310

jednávat se můžete na telefonu: 733 313 699
nebo na e-mailu:studio@kosmetikaBlanka.cz
» Nabízím doučování žáků ZŠ a
přípravu žáků k přijímací zkoušce z M na SŠ.
Od měsíce září. Tel.: 605 551 446
» Od září 2009 nově otevřená
kosmetika na ul. Brněnská 223 v Kunštátě. Objednávky na tel. 775 166 557 Petra
Janků.
» nABÍZÍM VÝUKU fj, rj a ČJ - doučování, dyslektická náprava, příprava žáků 9.
ročníků k přijímacím zkouškám na SŠ. Tel.
605 111 045
» „AERO 30/50 – koupím na autoveterána
veškeré náhradní díly, součástky a příslušenství - zejména motor a jeho díly (klikovku, setrvák, hlavu, spojku), dynamo, startér, vodní
pumpu. Také dobovou literaturu, fotografie
atd. Tel.: 603 219 416

