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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás pozval 3. července v 15
hodin na slavnostní otevření naší „kunštátské
riviery“. V 16 hodin proběhne tradiční soutěž
v beach volejbalu. Bude připraveno bohaté
občerstvení ve spolupráci s pivovarem Černá
Hora. Letos jsme udělali zásadní posun k plné
funkčnosti nádrže. Je to úprava přelivné hrany
nádrže a trysek, které slouží k plné funkčnosti
čističky. Nové předláždění areálu s výškovými úpravami terénu, nové schůdky a modrý
nátěr nádrže. Těmito opatřeními je nádrž plně
připravena k budoucímu zafóliování. Pochvala patří všem kunštátským firmám a jejich
pracovníkům, včetně zaměstnanců MěÚ, kteří se na rekonstrukci podíleli. Koupání bude
po celou sezonu zdarma. Nezbývá, než si přát
hojnou návštěvnost a pěkné počasí.

náměstí Krále Jiřího

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Opravených povrchů na místních komunikacích se v těchto týdnech dočkávají obyvatelé
části ulice V Lávkách (od nové zástavby po
křižovatku u červeného kříže) a rudecké ulice
Pod Hotelem. Na obou místech dělníci srovnávají cesty asfaltovým recyklátem, ve spodní
části Lávek navíc vybudovali propustek.
Mimo to Rada města vypsala výběrové
řízení na zhotovitele oprav komunikací v
Újezdě (od požární nádrže k výletišti) a vedle
Eurokovu, a na zbudování nové komunikace
v části ulice Pod Hlubnou. O konečném rozsahu těchto akcí rozhodne vysoutěžená cena.
Ulic, které potřebují opravu, je samozřejmě víc. Další opravy budou vyvolány výstavbou kanalizace, která by mohla být zahájena
na přelomu roku. Poškozené budou hlavně
komunikace, kterých se stavba dotkne přímo
výkopem rýhy, méně pak komunikace, na
kterých budou objízdné trasy.
BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
První prázdninový týden nastupují do objektu základní školy řemeslníci. Během července
a srpna vymění v celé staré budově okna, pro-

vedou repasi původních vchodových dveří a v
PŘECHOD V SYCHOTÍNĚ
posledním patře udělají ve všech prostorách
(třídy, chodby, toalety) nové, zateplené pod- Po dohodě s osadním výborem v Sychotíně
hledy. Tato opatření mají škole a potažmo Rada města schválila zbudování nového přeměstu přinést nemalé úspory na spotřebě chodu pro chodce před tamním obchodem (v
plynu. Součástí investice, přesahující 3,5 mi- domě Kubecových). V současné době se pralionu korun, bude také nový vstup do školní cuje na vydání stavebního povolení.
družiny, a to směrem od sportovní haly.
KŘÍŽ NA HŘBITOVĚ
V průběhu léta se pak město Kunštát
bude ucházet o peníze na kompletní zatep- Když se před řadou let budovala nová část
lení školní přístavby i celé budovy mateřské kunštátského hřbitova, zůstal v horní zdi z
školy. Očekává se, že Ministerstvo životního bílých cihel nezaplněný výklenek – místo pro
prostředí vyhlásí výzvu k podávání žádostí o budoucí kříž nebo plastiku Piety. Rada města
dotace v polovině prázdnin.
– i z důvodu nižších nákladů – zadala výrobu
masivního dřevěného kříže z trámů (3,7 metPENZION PRO DŮCHODCE
ru výška, 2 metry rozpětí), který se na zmíněKvůli větší bezpečnosti obyvatel penzionu byl ném místě objeví během července. Pohřebiště
v chodbách budovy instalován monitorovací tak dostane dominantu, jež k takovému prokamerový systém a noční pohybová čidla. Tato storu patří.
opatření mají zabránit rušení nočního klidu,
POZOR NA VĚTVE
ale poslouží i k zachycení případných nezvaných návštěvníků během dne. V současné Pohyb lidí na chodnících omezují na řadě
době se totiž v okrese Blansko množí případy míst ve měste větve stromů z přilehlých zakrádeží v domácnostech starých osamocených hrad. Rada města proto požádala městského
lidí, kteří – oklamáni nějakou záminkou – ote- policistu, aby majitele těchto stromů obešel a
vřeli dveře cizímu člověku.
vyzval k zajištění nezbytného ořezu.
Rada města Kunštát

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

Místo služby

Telefon

4.7.

MUDr. Paděrová

Šebetov, 117

516 465 452

5.7.

MUDr. Pernicová

Boskovice, Vodní 95 (Minerva)

516 494 138

6.7.

MUDr. Sládek

Velké Opatovice, nám. Míru 492

516 477 319

11.7.

MUDr. Loskot

Svitávka, Hybešova 197

516 471 210

12.7.

MUDr. Šumberová

Lysice, Komenského 429

516 472 227

18.7.

MUDr. Žilka

Benešov, 19

516 467 313

19.7.

MUDr. Adamová

Letovice, Masarykovo náměstí 18

516 474 018

25.7.

MUDr. Bočková

Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

26.7.

MUDr. Fenyk

Letovice, Tyršova 15

516 474 310

1.8.

MUDr. Grénarová

Boskovice, Vodní 95 (Minerva)

516 494 204

2.8.

MUDr. Chatrná

Boskovice, Lidická 8

516 453 998

8.8.

MUDr. Chatrný

Boskovice, Lidická 8

516 456 109

» Firma ELPO-Ing. Pavel Sedlák
Vám nabízí kvalitní inkousty a tonery do tiskáren HP, Canon, Epson a dalších za příznivé
ceny. Za prázdnou kazetu poskytneme slevu.
Náměstí Krále Jiřího 31, Kunštát, Tel.: 516
461 186 Mob.: 608 114 801, e-mail: elpo@
elpok.cz www.elpok.cz

Červenec

» Nabízím výuku AJ pro začátečníky a
mírně pokročilé, doučování žáků ZŠ a nápravu dyslektických poruch. Vše od měsíce září!
Tel.: 724 322 412
» KAREL ŠEVČÍK - provádí montáž: žaluzie (meziokenní a do plastových oken),
venkovní rolety (plast, Al), sítě proti hmyzu,
textilní roletky, roletky a žaluzie do střešních
oken. Zaměření a doprava zdarma. Ceny za
rok 2005 ! Kontakt: tel.: 603 586 083, 461 521
006

Srpen

9.8.

MUDr. Jaklová

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

15.8.

MUDr. Kopáčková

Letovice, A. Krejčího 1a

516 474 369

16.8.

MUDr. Kraml

Boskovice, Vodní 95 (Minerva)

516 494 380

22.8.

MUDr. Křížová

Boskovice, Růžové náměstí 2345/12

516 452 808

23.8.

MUDr. Kubínová

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

29.8.

MUDr. Kučerová

Lysice, Komenského 429

516 472 460

30.8.

MUDr. Kutlíková

Boskovice, Lidická 8

516 453 997

INZERCE

» OPRAVY a PRODEJ rodinných šicích
strojů a obnitkovaček. Milan Lepka, Nýrov
76, tel. 723 307 810
.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 5. - 6. 6. 2009
číslo strany

Kunštát
114

Újezd

Touboř

Celkem

12

5

176

7
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3

Věci veřejné

4

1

1

3

Občanská demokratická strana

116

12

30

11

5
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17

1

1

6

Volte Pr.Blok-www.cibulka.net

2

2

7

Sdruž. pro rep.-Republ. str. Čsl.

4

4

3

Evropská demokratická strana
Strana svobodných demokratů

11

Demokratická Strana Zelených
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1

16

Moravané

2

20

Nejen has. a živn. s uč. do E.

21
22

Komunistická str. Čech a Moravy
"STAR.A NEZ.-VAŠE ALTERNATIVA"

7
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4

9
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10
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1

2

1
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4

1
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5

2
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2
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1

23

Strana svobodných občanů

3

2

24

SNK Evropští demokraté

4

1

26

Strana zelených

3

30

Zelení

1

31

Dělnická strana

3

1

32

NEZÁVISLÍ

1

2
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Česká str. sociálně demokrat.
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19

6

1

6

1
1

3

1

6

1

1
6

2

3
14

10

13

1
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CELKEM

433

76

69

46

27

14

665

vol. účast v %

30,08

36,19

34,48

28,83

50

66,67

31,9

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ohlédnutí za školním rokem

SLOUPEK
Mapa

V těchto dnech začínají dětem dlouho oče- udělení Nobelovy ceny N. Wintonovi, účast- Jan Halas
kávané letní prázdniny. Skončil další školní nili se okresní soutěže v práci na PC „Zlatý
ak konečně je to tady. Od nepaměti se
rok. Připomeňme si alespoň ve zkratce, jaký zavináč“, připravili divadelní představení
výrobci turistických map tvářili naprosto
byl. Úplně jinak ho zajisté vnímalo 35 našich „Sněhurka“ pro MŠ a 1. stupeň – a výčet by
přezíravě, jako by nevěděli, že Kunštát je střeprvňáčků, kteří se museli sžít s novým pro- mohl pokračovat…
dem vesmíru, neboli pupkem světa. A tiskli
středím, s kolektivem své třídy a především Pod patronátem se SRPŠ se na podzim uskunejrůznější mapy, na kterých naše milé měss povinnostmi, které předtím neměli – a ji- tečnil pochod dětí a jejich rodičů pod názvem
tečko umisťovali do naprosto nedůstojných
nak zase 39 deváťáků, pro něž tento rok byl v „Kunštátské vandrování“, v závěru školního
koutů. Tu vpravo nahoře, tu vlevo dole. A těm
kunštátské škole posledním. Zatímco ti prvně roku to pak byla újezdská „Jízda zručnosti“.
mapám dávali názvy pod kterými by Kunštát
jmenovaní budou i v příštích letech brát jako Celoročně se pracovalo na projektu Comenius,
nikdo nehledal. Tak třeba mapa, která visí na
samozřejmost nově zbudované šatny s uzamy- v jehož rámci nás navštívili učitelé partnernáměstí. Jmenuje se Okolí Brna – Tišnovsko,
katelnými skříňkami a nový stravovací sytém ských škol z Finska, Maďarska, Rumunska a
Nedvědicko, Velkomeziříčsko. Nejblíže jsou
s možností výběru ze dvou jídel, pro ty druhé Řecka. Naopak tři naše angličtinářky navštísnad Nedvědice, ale copak někdy páni z Kunto byla novinka na rozloučenou.
vily poté řeckou Soluň, aby zde prezentovaly
štátu podléhali pánům z Pernštejna? A když
Když pomineme náležitosti běžného vyučo- dosavadní výsledky projektu. V prosinci jsme
to vezmeme literárněhistoricky - Velkomezivání, do něhož řadíme tradičně také například ve škole přivítali návštěvu v podobě žáků a
říčsko bylo krajem Jakuba Demla, Vítězslava
výuku plavání, řadu soutěží spojených s jed- učitelů z naší partnerské školy z Anglie, naNezvala nebo Jana Zahradníčka, kteří mají s
notlivými předměty, besedy, odborné exkur- opak naši žáci 6. - 9. ročníku ve dnech 9. - 14.
Halasovým Kunštátskem společné jen to, že
ze a v neposlední řadě i školní výlety, stojí za června absolvovali zájezd do Anglie, kde si
šlo víceméně o Halasovy přátele.
zvláštní zmínku některé z akcí či událostí, jež nejen prohlédli Londýn, Windsdor a Oxford,
Kunštát jsem našel i na úplném okraji
právě uplynulý rok obohatily nad standardní ale měli i možnost přímo se zúčastnit výuky.
mapy Svitavska. Pokud vím, tak styky s tímrámec.
K tomu všemu je třeba připočíst, že během
to městem v minulých dobách tkvěly pouze v
Z nepřeberného množství akcí, jichž se zúčast- roku na naší škole působili přímo ve výuce AJ,
tom, že se sem dováželo jen těžko poživatelnili žáci 1.stupně, vyberme namátkou např.
především v hodinách konverzace, zahraniční
né pivo Svitavák a až sametový převrat před
pasování na čtenáře – slavnost slabikáře, ná- lektoři z Itálie, Anglie, Turecka a Ukrajiny.
dvaceti lety nám vrátil milovanou Černou
vštěvu předškoláků v MŠ, sněhulákovo vy- Kunštátští žáci v několika případech také
Horu. Do dnešních dnů byl prostě Kunštát po
svědčení, vystoupení v MŠ a na penzionu, přispěli na dobrou věc, konkrétně v rámci
geografické stránce pustě haněn, přehlížen a
vypouštění balónků, recitační soutěž v Lysi- adopce Samuela Chikotiho ze Zambie vybrali
zanedbáván.
cích, vánoční besídka, ukázkové hodiny pro a stržili celkem 8.142,- Kč, na pomoc našim
Nyní je vše zažehnáno a Kunštát se stkví
anglické učitele, soutěž „Liška Bystrouška“, invalidním spoluobčanům přispěli prostředpřímo v srdci nové mapy, ze které je zcela
program se slepými spoluobčany, literární a nictvím občanského sdružení „Píšťalka“ cca
zřetelně patrné, že „všechny cesty vedou do
hudební soutěž, účast soutěže Albatrosu atd.
1.175,- Kč.
Kunštátu, do Zboňku a do Rozseče“. Srdce
Žáci 2. stupně se úspěšně zapojili do velkého Zmínit bychom měli asi také úspěchy kunštátkunštátských vlastenců dozajista zaplesala a
množství soutěží sportovních, dosáhli úspě- ských žáků, jimž se nevěnují přímo naši učidá se tedy důvodně předpokládat masový příchů ve florbalu, kopané a různých atletických telé či trenéři, ale dělají nám jméno „ve světě“.
liv turistů a tím pádem hladových, žíznivých
disciplinách, dobře reprezentovali školu v mě- Jsou to např. sportovci jako Tomáš Elísek a
a vůbec koupěchtivých zákazníků.
řítku okresním i krajském. Sportovní úspěchy Anna Formánková, děvčata ze souboru BAMI,
Jen se obávám, aby náhlá kunštátská konslavili rovněž při celookresní domácí atletické houslistka Natálie Kulina a další.
junktura nebyla příčinou tisku mapy nové.
soutěži „O pohár krále Jiřího“, stejně jako děti Snahou pedagogického sboru je, aby výuka
Už ke mě totiž dolehly hlasy o plánovaném
mladší. Pod vedením svých učitelů pracovali byla nejen kvalitní, ale také pestrá a motivybetonování kunštátského okolí, zvláště
na různých projektech, např. k českému před- vující k učení. Postupně se daří zkvalitňovat
Podchlumí a údolíčka mezi zámkem a Dianasednictví EU připravili výstavu miniatur vý- materiální podmínky, kromě již zmíněného
berkem, aby se našim milovaným autíčkům
znamných evropských staveb (projekt Otázky stravování a nových šaten do konce prázdnin
lépe jezdilo a také o tom, že místo brambor
a odpovědi o EU), několik jednotlivých dal- přibude i lepší zázemí pro školní družinu a
nebo pšenice se bude na našich polích pěsších projektů – Škola pro Samuela, Bezpeč- uskuteční se dlouho očekávaná výměna oken,
tovat elektrická energie. Nová mapa by se
ná škola, Pomáháme nevidomým a Altán na prozatím v historické části školy.
pak už nejmenovala Přírodní park Halasovo
školním dvoře - spadá pod úspěšný projekt Věříme, že v dalších záměrech najdeme podKunštátsko, ale pravděpodobně Kunštátsko
„Já, občan“ a „Projekt Občan“, a to včetně poru u zřizovatele, pro zkvalitnění výuky by– betonová brána Vysočiny. Buďme tedy za
krajské a celostátní prezentace. Žáci navázali chom přivítali zájem ze strany sponzorů. Na
tuto mapu vděční, časem nám totiž umožní,
spolupráci s občanským sdružením Řemesla budoucnosti našich dětí by mělo záležet nám
abychom po ní chodili na procházky zdejší
Kunštát, podíleli se na projektu „Síla lidskos- všem, investice do vzdělání je tou nejlepší
krajinou alespoň prstem.
ti“, organizovali sbírku podpisů na podporu možnou.
-vský-

T

OZNÁMENÍ
Informace o službách kabelové televize v
Kunštátě. Vážení stávající a budoucí uživatelé kabelové televize! Prostřednictvím tohoto
článku bychom Vás rádi informovali o probíhajících a připravovaných změnách ve Vaší

kabelové televizi.
Asi víte, že naše společnost dlouhodobě připravuje připojení TKR v Kunštátě na páteřní datovou síť, což by znamenalo významné
zkvalitnění a rozšíření služeb elektronických

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.: 608 869 331

a sportovní vystupování celého kolektivu.
Velkou radost nám udělali žáci, kteří vyhráli
svoji skupinu okresního přeboru a postoupili
do krajské soutěže. Svěřenci trenérů Horáka
a Šmerdy sice měli slabší závěr soutěže, ale
postup si zajistili již v předstihu po velice
dobrých výkonech na podzim a začátku jara.
Nesmíme zapomenout na naše nejmladší
hráče z přípravky, kteří pod vedením trenéra
Dočekala sbírají zkušenosti a v elitní skupině
statečně bojovali s mužstvy Blanska, Boskovic aj.
Jak vidíte, fotbalu se v Kunštátě aktivně věnuje přes sto hráčů a hráček. Musíme při této
příležitosti také poděkovat sponzorům, zejména ale městu Kunštát, bez jehož podpory
si fungování našeho oddílu neumíme představit. Jsem přesvědčený, že náš klub svými
výkony a vystupováním dělá Kunštátu dobré
jméno na okrese Blansko, ale stále ve větší
míře i v celém Jihomoravském kraji.
V letošním roce kunštátský fotbal slaví 75 let
od svého založení. Je velkým úspěchem, že
právě v této době bude k dispozici brožura věnovaná kunštátskému sportu, kde velká část

bude věnována také kopané. Na její tvorbě se
podílel pan Karel Vichta spolu s hlavním iniciátorem panem Míkou (bývalý kunštátský
rodák a sportovec).Text této publikace bude
doplněn mnoha dobovými fotografiemi, seznamy hráčů, funkcionářů a mecenášů kunštátské kopané. Výtisky budou k dispozici
zřejmě začátkem srpna.
FK neustále investuje také do úpravy areálu.
Před dvěma lety se zbudovalo automatické zavlažování, před rokem jsme pořídili zahradní
traktorovou sekačku. V tomto roce jsme provedli celkovou rekonstrukci travnatého hřiště,
celá akce v hodnotě přes sto tisíc korun byla
zajištěna vlastními prostředky a dotací z programu na rozvoj sportu Jihomoravského kraje.
Využívám této příležitosti pro poděkování
panu starostovi za jeho iniciativu, kterou se
nám podařilo potřebné prostředky získat.
Děkuji také všem příznivcům, fandům a rodičům, kteří s naším oddílem žijí. Fotbal hrajeme pro Vás a těší nás Vaše přízeň. Na shledanou na zápasech ročníku 2009/2010.
FK Kunštát - F. Tenora (předseda oddílu)

• Tenisový klub Kunštát hledá vážné zájemce o tenis, chlapce se sportovním nadáním,
ročník 98 a 99. Začátečníky naučíme, pokročilé uvítáme. Máme pět tenisových kurtů a

sportovní halu. Volejte tel. číslo: 516 462 285,
mobil: 737 543 116, nejlépe večer mezi 19-20
hod.
Ing. Zdeněk Nechuta

Čertíci dobývají svět
Bambiriáda se každoročně pořádá pod záštitou České rady dětí a mládeže v několika
městech České republiky.Na této akci se dětem představují formou soutěží a her různé
spolky, organizace, centra…kde pak po celý
rok můžou děti trávit svůj volný čas. My jsme
na tuto akci byli pozváni zástupci Jihomoravského kraje. S naší scénkou o integrovaném
záchranném systému jsme vystupovali v sobotu 6. června celkem dvakrát. Mezi jednotlivými vystoupeními se děti odreagovaly plněním úkolů, soutěžením a hraním. Jak to na
Kraví hoře vypadalo a na miniseriál z našeho
vystoupení se můžete podívat na www.bambiriada.cz Moje velké poděkování patří panu
Pavlu Lukešovi, který nás ve svém volnu do
Brna autobusem odvezl a strávil tam s námi
celé dopoledne. Čertíci jsou v rámci doprovodného programu také pozváni do Ostravy,

kde se bude v červenci konat mezinárodní
soutěž hasičů z celého světa, tzv. „Hasičská
olympiáda“. Ta se koná vždy jednou za čtyři
roky. Byli jsme nominováni jako jeden z mála
kolektivů z celé ČR. Této příležitosti si velice
vážíme a snad naše město, okres, kraj i republiku nezahanbíme. Tato akce, celostátního
významu, pro nás, jako pro sbor, bude velice
finančně náročná. Dětem jsme nechali ušít
hasičské pracovní kalhoty, musíme si zaplatit ubytování a hlavně dopravu. Potřebujeme
přepravit nejen děti a rodiče, ale také veškeré
kulisy a rekvizity. Proto jsme se rozhodli objednat menší autobus, který nás přijde na cca
12.000 Kč. Pokud se najde mezi vámi někdo,
kdo by chtěl jakkoli, nejen finančně, vypomoci nejmenším čertíkům, může nás kontaktovat.O hasičské olympiádě více na www.ctif2009-ostrava.cz
Jitka Vaněrková

MATRIKA
Pohodu a radost, štěstí i zdraví přejeme všem
jubilantům, kteří své narozeniny
(75 a více let) oslaví v měsíci červenci:
Jakubcová Marie, Újezd
Merunková Miroslava, Rudka
Tulcová Ludmila, Kunštát
Václavková Zdenka, Kunštát
Pokorná Božena, Kunštát
Moravcová Oldřiška, Hluboké
Zrůstek Stanislav, Rudka
Janíčková Ludmila, Kunštát
Zábojová Levoška, Újezd
Janoušková Ludmila, Kunštát
Kubecová Emilie, Sychotín
Dufek František, Kunštát
OZNAMUJEME ÚMRTÍ
Votřel Milan, Sokolská 392
+28.5.2009, *1938
Hansgutová Ludmila, Rudka 17
+17.6.2009, *1926
Vážení občané, oznamte nám prosím, zda si
nepřejete, aby Vaše jméno bylo uváděno v seznamu jubilantů.
-mat-

INFOCENTRUM
SLUŽBY INFOCENTRA KUNŠTÁT
• Informace o možnostech ubytování, stravování, kulturních a sportovních akcích, kulturních památkách
• Informace o využití volného času
• Informace o spojích – vlak, autobus
• Informace o telefonních kontaktech
• Nabídka turistických i cykloturistických tras
v regionu
• Nabídka tištěných propagačních materiálů
• Nabídka výrobků místních keramiků
• Prodej pohlednic, map, propagačních materiálů, suvenýrů
• Veřejný internet
• Laminování
• Kopírování
• Výroba propagačních materiálů
• Skenování
• Tipy na výlety
• Možnost navštívení výstav v prostorách IC
• Výstavní síň Františka Halase
Cestovní agentura – Roman
Tandler
• zastoupení všech velkých CK
• velká nabídka zájezdů „na poslední chvíli“
• velmi výhodné ceny – mnohdy až neuvěřitelné
• k moři letecky, autobusem i vlastní dopravou
• bližší informace v cestovní kanceláři (INFOCENTRUM)

komunikací - šíření televizních a rozhlasových kanálů, služeb internetu, hlasové služby, místních informačních systémů, případně
zřízení monitorovacích a hlídacích systémů
ve Vašem městě a regionu.
Na základě jednání s vedením Města jsme
už v roce 2007 deklarovali společný zájem
na zlepšení rozsahu a kvality služeb kabelové televize a v souladu s přijatými dohodami
jsme dokončili a zprovoznili rozvody kabelové televize v lokalitách Újezd, Rudka a připojili je ke stávajícímu kabelovému rozvodu. K
dnešnímu dni je v těchto lokalitách cca 40 %
potenciálně připojitelných účastníků našimi
zákazníky.
Naše společnost v posledních dvou letech
úspěšně zvládla přechod na digitální vysílání a pod obchodním názvem MORAVIANET nabízí zákazníkům kompletní službu
elektronických komunikací. Prostřednictvím
služby MORAVIA TELEVIZE můžeme našim zákazníkům nabídnout až 95 digitálních
televizních programů a současně s nimi i 25
analogových televizních programů. V nejzákladnější programové nabídce, tzv. „Omezené“ nabízíme 26 digitálních programů a
současně s tím i analogovou nabídku s 9 programy a to za jednotnou cenu 150,- Kč.
Od ledna 2009 máme v nabídce i programy
vysílané v rozlišení HD (HDTV), což jsou
programy s velmi vysokým rozlišením obrazu. Nabízí kvalitnější a věrnější obraz na
takové úrovni, jaká dosud nebyla českým
domácnostem dostupná. Při sledování HDTV
má divák mnohem přesvědčivější pocit, že je
skutečně v místě, kde se sledovaný děj odehrává. Obraz HDTV se vysílá v rozlišení až
1920 x 1080 pixelů (standardní rozlišení dnešní televize je 720 x 576 pixelů – obrazových
bodů), takže vzniká širokoúhlý obraz, který
je pětkrát podrobnější. Zcela zásadním přínosem HDTV je možnost vidět dosud skryté
detaily. Službu MORAVIA TELEVIZE lze
získat bez zřizovacích poplatků.
Služba MORAVIA DATA nabízí připojení
k internetu rychlostí od 2 Mbps / 500 kbps
(down/up), bez agregace a datového limitu s
připojením 24 hodin denně a to za cenu od
444,- Kč (včetně 19% DPH). Bez agregace
znamená, že svoji linku nesdílí odběratel s
nikým dalším a nehrozí tak snížení rychlosti
při připojení dalších účastníků k síti Moravianet. Tato služba je taktéž bez zřizovacích
poplatků.
Služba MORAVIA TELEFON je cenově
výhodnou veřejnou telefonní službou prostřednictvím technologie přenosu hlasu přes
internet (VoIP). Pomocí služby MORAVIA
TELEFON je možno volat do pevných i mobilních telefonních sítí aniž někomu platíte
měsíční paušály. Hlasovou službu lze poskytnout jen s připojením k internetu. Další
výhodou služby je, že se neplatí žádné měsíční paušály a je možné přenést od stávajícího

operátora telefonní číslo .
Pro ty, kteří nekladou vysoké nároky na rychlost připojení k internetu a zároveň by rádi
používali hlasovou službu je určena cenově
výhodná kombinace MORAVIA DATA &
TELEFON 2v1 s měsíční cenou 199,- Kč za
připojení k internetu bez datového limitu a s
možností využívat telefon s tarifem „Telefon
0“.
Pro zmírnění dopadů digitalizace TV vysílání
jsme se rozhodli současně zachovat ve větším
rozsahu i nabídku analogovou. Toto opatření
zajistí především ekonomické využití dalších
TV přijímačů v domácnostech bez nutnosti
zakoupení více STB (set-top-boxů). Zachování analogové nabídky nebude striktně nutit
zákazníky k využití STB i při přechodu na
nové smlouvy a tarify. Myslíme si, že tento
mechanizmus je kompromisem pro přechod
z analogového na digitální vysílání, protože
zachovává výhody analogu a neomezuje ty,
kteří chtějí naplno využít možností digitalizace. Poskytování analogových programů
k digitálním službám bude pokračovat i po
vypnutí všech pozemních analogových TV
vysílačů v ČR. Využijeme takto vlastnosti
kabelové televize šířit analogové programy
společně s digitální nabídkou, jako jediné
sítě s touto předností.
Základním předpokladem pro distribuci
služeb v tomto rozsahu je připojení rozvodu
TKR na naši páteřní optickou síť Czechbone. K dnešnímu dni se podařilo vyřešit „přiblížení“ páteřní sítě do Svitávky (nádražní
objekt). Propojení bodů Svitávka nádraží a
Újezd (rozvodná skříň) předpokládá výstavbu optické kabelové trasy mezi těmito body
o celkové délce 6 000 m. Přesná délka bude
známa po zpracování projektové dokumentace. V současné době už zpracováváme
podklady pro projekt a následné územní
projednání této stavby. Po připojení rozvodu
TKR k páteřní síti bude následovat osazení
rozvodu technologickými prvky pro přenos
dat. Z časového hlediska je reálné vyřešit
do října tohoto roku územní rozhodnutí a v
závěru roku zahájit realizaci. Dokončení a
uvedení nových služeb do provozu předpokládáme v první polovině roku 2010.
Uvedenými opatřeními dojde k významnému zkvalitnění komunikačních služeb
ve městě a dle našich dosavadních zkušeností i výraznému zvýšení zájmu občanů o jejich využití. Vzhledem k tomu, že
se jedná o poměrně ekonomicky náročné
kroky (celkové jednorázové náklady na realizaci propojení, osazení rozvodu příslušnou technologií a náklady na „přiblížení“
páteřní sítě do Svitávky předpokládáme
v celkové výši cca 3 mil. Kč), považujeme
výše uvedené kroky za uskutečnitelné za
předpokladu finanční spoluúčasti Města,
nejlépe formou účelově vázané dotace pro
rozvoj komunikačních služeb (zkvalitnění

KULTURA
Kruh přátel umění a Město Kunštát zve
na koncert skupiny

FLERET
A JARMILa ŠULÁKOVá
v neděli 12. července v 17.00
na nádvoří zámku.

Vstupné 200,- Kč a 100,- Kč,
předprodej není.

Město Kunštát zve na divadelní představení klasické pohádky pro děti i dospělé
v podání divadelního souboru
Mladá scéna z Ústí nad Labem

POPELKA
v sobotu 18. července ve 20.00
na nádvoří zámku.
Pohádka se hraje na otáčivém
jevišti s velkou výpravnou scénou,
osvětlením a kostýmy.

Vstupné je 100,- Kč a 50,- Kč,
předprodej není.

služeb, rozšíření distribuce infokanálu, vytvoření infrastruktury pro dohledové systémy
apod.).
Nezanedbatelná skutečnost je i to, že vybudovaná infrastruktura elektronických komunikací je vhodná i pro aplikaci nadstavbových
služeb – informačních, dohledových a bezpečnostních systémů apod.
V dalším kroku navrhujeme postupně konfigurovat a kompletovat informační síť v rámci
regionu (mikroregionu), jako základ použít
stávající HDPE chráničky a místní televizní kabelové rozvody. Tím se vytvoří prostor
pro informační propojení obcí mikroregionu,
případně distribuci oblastního informačního

kanálu a Internetu.
Další dotazy je připraveno zodpovědět v
pracovních dnech Zákaznické centrum na
telefonním čísle 533 383 335 nebo Obchodní
oddělení na telefonním čísle 533 383 373, 533
383 333. Dále je Vám k dispozici 24 hodin
denně, 365 dnů v roce, a to nonstop Dohledové centrum na telefonním čísle 533 383 383.
Na tato telefonní čísla se můžete obracet i s
případnými problémy s Vaší kabelovou televizí.
Za společnost S E L F servis, spol. s r.o.:
Ing. Vladimír Hlaváč, hlavac@selfservis.cz
Roman Abrahám, abraham@selfservis.cz

SPORT
Výsledkový servis červen 2009
KOPANÁ
Muži
Kunštát „A“ - Tišnov
Dražovice - Kunštát „A“
Rousínov - Kunštát „A“
Kunštát „B“ - Skalice
Olešnice „B“ - Kunštát „B“
Lipůvka - Kunštát „B“
Kunštát „B“ - Olomučany
Dorost
Kunštát - Tišnov
Vyškov - Kunštát
Starý Lískovec - Kunštát
Žáci
Kunštát - Drnovice
Voděrady - Kunštát
Přípravka
Kunštát - Rájec

1:0
0:2
2:1
3:2
2:1
3:1
2:2
3:1
3:4
6:1
3:4
0:4
0:5

MALÁ KOPANÁ
Lomnice - Újezd
Újezd - Šebetov
Bedřichov - Újezd
Újezd - Brumov

		
		

5:0
2:4
3:2
1:0

Rudka „A“ - Pentaco
Pohora - Rudka „B“
		
Poříčí - Rudka „A“
		
Rudka „B“ - Adamov
Rudka „A“ - Vážany
Valchov - Rudka „B“
Rudka „B“ - Horní Lhota
Brťov - Rudka „A“
		

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

TENIS - TK KUNŠTÁT
Muži
Kunštát „A“ - Mokrá Hora
Bílovice - Kunštát „A“
Kunštát „A“ - Adamov
Kunštát „B“ - Rudice
V.Opatovice „B“- Kunštát „B“
Kunštát „A“ - Jestřebí
Dorost
Kunštát - Žďár
Prštice - Kunštát
Dorost - Kunštát
		
Žáci
TC Brno - Kunštát
Kunštát - Žďár

6:3
6:3
8:1
4:2
1:5
4:2
3:6
3:6
8:1
6:3
1:8
-kod-

Zhodnocení fotbalové sezony
V neděli 21.6.2009 skončila sezona pro fotbalisty FK Kunštát. Je možné říct, že velice
úspěšně. Muži A až do posledního kola bojovali o postup do I. A třídy krajského přeboru.
Bohužel jsme zůstali před branami, přes to je
ale možné třetí místo hodnotit jako úspěch.
Nevyvarovali jsme se slabších chvilek, většinou se slabšími celky z konce tabulky a
tyto body nám v konečném účtování chyběly.
Mužstvo pod vedením trenéra Loukoty mělo
strhující závěr jara, kdy 6 kol neprohrálo a neobdrželo ani gól. Věříme, že v příští sezoně
na tyto výkony navážeme.
Muži B skončili ve III. třídě okresního pře-

boru na 8. místě, toto hodnotíme jako splnění
očekávání. Bude nutné kádr rozšířit a doplnit.
Velice dobrého umístění dosáhly ženy, které
skončily ve své soutěži na třetím místě jako
nejlepší celek okresu Blansko. Tým okolo trenéra Ducháčka měl také velice dobrou jarní
část soutěže, kdy se v posledním kole probojoval až na konečné třetí místo.
Dorost – nováček krajské soutěže I. třídy střídal velice dobré zápasy se slabšími. Nakonec
ale obsadil velice pěkné 5. místo (také nejlepší celek z okresu v soutěži). Trenér Záboj dal
příležitost i některým žákům, jako pozitivní
hodnotíme velice dobrou účast na trénincích

FARA
Do Kunštátu přijde nový farář
Časy se mění a my se měníme s nimi, zvolal kdysi dávno Marcus Tulius Cicero, a jeho
volání rezonuje dějinami až dodnes. K této
hluboké pravdě je třeba snad jen dodat klasický výrok, že změna je život. A právě kvůli
oživení různých farností v naší brněnské diecézi došlo ke změnám v ustanovení jejich farářů. Tato změna se týká i Kunštátu. V neděli
2. srpna bude při ranní mši svaté v 8 hodin
slavnostně uveden nový kunštátský farář P.
Tomáš Koumal, zatímco já, tutéž neděli, převezmu farnost v Hustopečích u Brna.
Tato změna není spojena s žádnými tlaky ze
strany biskupství, ani ze strany kunštátské
farnosti. Je obecně známo, že dle nepsaného
pravidla se kněží střídají zhruba po pěti letech.
Číslovka sedm, která vyjadřuje počet roků,
které jsem zde mohl prožít, je v tomto kontextu dost výmluvná. Navíc já osobně ji vnímám
nejenom v její numerické hodnotě, ale spíše
symbolicky v kontextu písma svatého, jako
číslo plnosti. V bibli sedmička symbolizuje
počet, ke kterému už nejde nic přidat, protože už všeho bylo dosaženo. Proto bych chtěl
všechny, kteří k mé nejplnější spokojenosti
tady v Kunštátě jakkoliv přispěli, pozvat na
„rozlučák“ – v neděli 26. července odpoledne
ve farním dvoře plném hudby a dobrot.
Pavel Kafka, farář

VÝZVA
Vážení čtenáři,
Město Boskovice, Muzeum Boskovicka a
Kulturní zařízení Města Boskovic připravují na listopad 2009 sérii akcí k připomenutí
událostí 17. listopadu 1989. V rámci vzpomínkového setkání proběhne také výstava
věnovaná listopadovým událostem roku 1989
na Boskovicku a setkání pamětníků. V této
souvislosti se pracovníci Muzea Boskovicka
obrací na širokou veřejnost s výzvou o spolupráci. Prosíme občany o zapůjčení zejména
obrazových a tištěných materiálů vztahujících se k uvedenému tématu. Současně také
vyzýváme účastníky a aktéry událostí, které
v listopadu 1989 probíhaly, aby svými zkušenostmi a postřehy přispěli ke zpracování této
kapitoly dějin Boskovicka.
Zapůjčené předměty, tištěné a obrazové materiály budou v případě souhlasu vlastníka zdokumentovány a jejich fotografický záznam,
případně samotný předmět použity výhradně
pro potřeby Muzea Boskovicka.
Kontakt: Muzeum Boskovicka, Hradní 1, Boskovice, 516452077, 602249400.

