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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Město Kunštát bylo úspěšné v přiznání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Žádali
jsme na tři akce, na dětská hřiště a sportoviště Kunštátu, obnovu kapliček ve vlastnictví
města Kunštát a vybudování minigolfového
hřiště na kunštátském koupališti. Z těchto tří
žádostí jsme byli úspěšní v prvních dvou případech. Celkový rozpočet na dětská hřiště a
sportoviště je 437 tis. Kč, přiznaná dotace 300
tis. Kč, celkový rozpočet na opravu kapliček
je 572 tis. Kč a přiznaná dotace je 400 tis. Kč.
Dětská hřiště budeme opravovat a doplňovat
v Rudce, Sychotíně a Újezdě. Kapličky budeme opravovat v Hlubokém, Sychotíně, Újezdě
a Touboři. Dále město Kunštát získalo 100 tis.
Kč z dotace...
pokračování na druhé straně

Žáci a učitelé ZŠ děkují všem občanům, kteří podpořili svým podpisem petici za udělení Nobelovy ceny míru Siru Nicholasi Wintonovi při příležitosti jeho 100. narozenin – žáci zajistili
1.017 vašich podpisů! Foto: Pavel Smékal

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
OPRAVY KAPLÍ V MÍSTNÍCH ČÁSTECH

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

KULTURNÍ DŮM

Opravy kaplí v Sychotíně, Újezdě, Hlubokém
a Touboři by měly probíhat v průběhu letních
prázdnin. (Rudecká kaplička je prohlášena za kulturní památku a do projektu proto
nemohla být zahrnuta). V současné době se
připravují podklady pro výběr firmy, která
stavební zásahy provede. Jejich druh i rozsah
bude u každé ze staveb různý.
V Sychotíně řemeslníci kompletně vymění
střešní plášť (krytinu a laťování) i klempířské
prvky a opraví a nově natřou celou fasádu.
Kaple v Újezdě dostane taktéž novou vnější
omítku, stejně jako nová okna, parapety a
okapový svod. Dále se tam plánuje oprava
elektroinstalace a obnova elektrického zvonění. Práce na kapli sv. Cyrila a Metoděje v
Hlubokém bude spočívat v provedení oprav
vnitřních omítek. Předpokládá se otlučení
omítky a vyčištění spár do výše 1,8 metru a
na tento povrch se nanese sanační omítka. Po
opravách a vyschnutí přijdou na řadu nové
výmalby interiéru. U kaple Narození P. Marie v Touboři se počítá s opravou kamenného
soklu a kříže a s vydlážděním plochy o rozloze 3 x 3 metry před kaplí.

Další dotace z už zmíněného Ministerstva pro
místní rozvoj je namířená rovněž do místních
částí města. Za více než 400 tisíc korun se tentokrát vylepší sportovní areály.
V Rudce na hřišti dojde na obnovu záchytné
sítě za sportovištěm kvůli záletům míčů na
soukromé pozemky a přibudou i nové herní
prvky pro děti – řetězová houpačka s prolézacím žebříkem a pružinová dvoumístná houpačka. Taktéž areál rudeckého koupaliště se
letos dočká houpadel pro nejmenší a nových
laviček.
V Sychotíně se stávající dětský herní koutek
na sportovním hřišti doplní o šplhací sestavu a v plánu je i obnova volejbalového hřiště,
respektive náhrada jeho travnatého povrchu
za antukový, doplněný lajnováním a novou
konstrukcí pro síť.
V areálu výletiště v Újezdě, kde se mimo jiné
nachází herní kout pro děti, budou atrakce nahrazeny či doplněny o kovový kotouč
s dřevěnými sedáky, žebřík se skluzavkou a
s bezpečnostním okolním povrchem, a šplhací sestavu. Osazeny zde budou rovněž tři
parkové lavičky.

V průběhu června bude zahájena také druhá
etapa přestavby kulturního domu. Na tuto
akci získalo město Kunštát už vloni státní dotaci ve výši čtyři miliony korun.
Stavební firma nejprve dokončí letní terasu před restaurací, kde ji kromě pokládání
dlažby čeká i budování dřevěné pergoly. Poté
vymění v celém hlavním sále okna a u zadního vchodu a u bytu osadí nové vstupní dveře.
Hlavní změnou oproti současnému stavu však
bude rozšíření nové vstupní části na straně u
hasičárny, což přinese především rozšíření
stávajícího prostoru šatny.
Uvnitř samotného sálu dělníci zateplí všechny stropy, opraví elektroinstalace a umístí
plynové teplovzdušné jednotky pro zvýšení
efektivity vytápění. V části jeviště pak zbudují dva sklady pro uložení rekvizit a kostýmů
kunštátských divadelních spolků.
Posledním krokem letošních úprav bude
oprava a nátěr čelní (jižní) fasády a části fasády u nového hlavního vstupu do sálu.
Veškeré práce by měly skončit asi v polovině
listopadu.
Rada města Kunštát

JMK na vybavení sálu a přísálí kulturního
domu a 60 tis. získal na svoji činnost Kruh
přátel umění. Z Ministerstva kultury, odboru
knihoven, získala městská knihovna 53 tis. na
dokončení automatizace knihovnických čin-

ností. V programu pro obnovu venkova MAS
Boskovicko PLUS byla schválena dotace na
výstavbu chodníku k Eurokovu ve výši 493
tis. Kč.
Váš Pavel Göpfert

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Oznámení o době a místě konání voleb
do Evropského parlamentu
Starosta města Kunštát podle § 32 odst. 2 zá- - ve volebním okrsku č. 6 - Touboř
kona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropské- je volební místnost kancelář OV v KD pro voho parlamentu a o změně některých zákonů liče bydlící v Touboři
oznamuje :
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní občanství
1. Volby do Evropského parlamentu se usku- České republiky (platným občanským průteční:
kazem, cestovním, diplomatickým nebo sluv pátek 5. června 2009 od 14,00 hodin do žebním pasem České republiky, cestovním
22,00 hodin
průkazem České republiky), nebo totožnost
a v sobotu 6. června 2009 od 08,00 hodin do a státní občanství jiného členského státu Ev14,00 hodin
ropské unie a zápis v evidenci obyvatel.
2. Místem konání voleb
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede
- ve volebním okrsku č. 1 - Kunštát
dnem voleb do Evropského parlamentu hlaje volební místnost malá zasedací místnost sovací lístky. Ve dnech voleb do Evropského
MěÚ, nám. Krále Jiřího 106 (přízemí) pro parlamentu volič může obdržet hlasovací
voliče bydlící v Kunštátě
lístky i ve volební místnosti.
- ve volebním okrsku č. 2 - Újezd
5. Volič může požádat ze závažných, zejména
je volební místnost v budově OV pro voliče zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech
bydlící v Újezdě
voleb okrskovou volební komisi o to, aby
- ve volebním okrsku č. 3 - Sychotín
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
je volební místnost v budově OV (Prádlo) pro pouze v územním obvodu volebního okrsvoliče bydlící v Sychotíně
ku, pro který byla okrsková volební komise
- ve volebním okrsku č. 4 - Rudka
zřízena. V takovém případě okrsková volebje volební místnost sál v pohostinství pro vo- ní komise vyšle k voliči dva své členy s přeliče bydlící v Rudce
nosnou volební schránkou, úřední obálkou,
- ve volebním okrsku č. 5 - Hluboké
hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu pro
je volební místnost v budově OV (knihovna) volby do Evropského parlamentu.
pro voliče bydlící v Hlubokém
Pavel Göpfert, starosta

KNIHOVNA
Městská knihovna v Kunštátě zve
na besedu se spisovatelem

RUDOLFEM KŘESŤANEM
ve čtvrtek 18. června v 17.00
v městské knihovně.

Rudolf Křesťan (nar. 1943) – mistr českého
fejetonu – je autorem dosud patnácti knih:
např. Myš v 11. patře, Slepičí krok, Kočky v
patách, Pozor, hodný pes!, Kachna v bazénu,
Jsem z toho jelen a další. Dlouholetý redaktor
časopisu Mladý svět nyní také spolupracuje
s médii - Českou televizí na pořadu Nedělní
ráno a s Českým rozhlasem, odkud můžete
pravidelně slyšet jeho fejetony.
-ba-

SLOUPEK
Krámky IX (pokračování)

Jan Halas

J

sme na konci putování starým Kunštátem.
Zbývá nám už jen obchůdek, stojící u ústí
Vejpustku do Palackého ulice. Stále se v něm
prodává a v čase velechrámů konzumu by
snad měl být chráněn památkovým úřadem
jako malá vzácná kaplička. Přijdu tam málokdy, ale jsem rád, že stále existuje.
Na konci své retroreportáže se musím zastavit v hospodě Kulturní dům. Je sice mladá,
vznikla v druhé polovině padesátých let, ale
dlouhé roky v ní panovala nezapomenutelná kunštátská osobnost – pan Štěrba alias
Rumcajs. Byl slavný nejen v Kunštátě a okolí,
znali ho také v Brně a jeho věhlas dolehl, nezávisle na mně, až k břehům vltavským. Byl
živou pamětihodností naší chráněné krajinné
oblasti, srovnatelnou snad jen s Masarykovými botami nebo psím hřbitovem na zámku.
Na neurvalou laskavost, se kterou se choval k
hostům, měl snad copyright, nikde jinde jsem
se s něčím podobným nesetkal.
Nikdy se nezabýval podružnostmi jako zeptat se třeba hostů, co si přejí. Před každého
postavil, co mu viděl na očích, že potřebuje.
A když se mu někdo nelíbil, tak se už vůbec
na nic neptal a jednoduše ho vyhodil. Stát se
jeho oblíbencem nebylo jednoduché, ale když
se to podařilo, měl se člověk u něj velice dobře. Pivo měl zdaleka nejlepší z celého Kunštátu, a když usoudil, že máte hlad, přistál před
vámi bez varování hluboký talíř, vrchovatě
až po okraj naplněný pajšlem nebo gulášem
a mísa knedlíků k volnému použití. Když vás
odhadl na řízek, neviděl jste salát, protože ta
ještě prskající a voňavá flákota přesahovala
okraje talíře.
I jeho tvář byla zajímavá. Jeho pusa byla jakoby věčně nafrněná a rozdurděná, jeho modré
oči však byly plné laskavosti. U vchodu do
Kulturního domu stojí busta Františka Palackého. Nemám vůbec nic proti otci vlasti,
domnívám se však, že by se zde daleko více
vyjímala busta Rumcajsova.
Jak se tak rozhlížím po domácích zásobách,
musím brzy poprosit Vaška Kováře, aby mne
autem hodil k Lidlovi do Boskovic. Sardinky
jsou tam až o dvě koruny levnější. A nesmím
zapomenout přidat Vaškovi na benzin.

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

ZÁMECKÉ OKÉNKO

MATRIKA

Pozvánka na zámek

BLAHOPŘEJEME K NAROZENÍ DÍTĚTE

Vážení čtenáři,
touto cestou si vás dovolujeme pozvat na kunštátský zámek a to nejenom na prohlídku nových zámeckých interiérů, ale zejména na dvě
zásadní události spojené s naším zámkem .
Tou první je výstava KEPLER A MY, připravená ve spolupráci se studenty kvarty Cyrilometodějského gymnázia v Brně. Výstava je
realizována při příležitosti 400. výročí vydání
knihy Astronomia nova Johannese Keplera
a kromě zásadního díla významného rudolfinského matematika, astronoma a astrologa
rovněž připomíná Keplerovy pobyty na kun-

štátském zámku. Výstavu můžete navštívit v
zámeckém kvelbu Dřevník do 30. září 2009
v otvíracích hodinách kunštátského zámku.
V období 9. – 30. června 2009 budete mít jedinečnou možnost seznámit se s olomouckou
maketou CODEXU GIGAS, podle zcela výjimečného vyobrazení ďábla označovaného
rovněž jako Ďáblova bible. Obří rukopis si
budete moci prohlédnout v zámecké knihovně v rámci jednotlivých prohlídek kunštátského zámku.
Radim Štěpán, kastelán

KULTURA

Kunštát pro Brno
v pondělí 15. června v 18.00
v Domě Pánů z Kunštátu v Brně.
Hudební seskupení SHADOW QUARTET představí repertoár z filmových melodií. Program zahájí
členka houslového souboru Natálie Kulina z Kunštátu za klavírního doprovodu Sergeje Golubkova.
Vstupné je dobrovolné. Hlavním sponzorem celé akce je pan arch. Jiří Hečka.

Kruh přátel umění Města Kunštát zve na

loutkové divadlo PARAVÁNEK
v pátek 19. června v 9.00 a v 11.00
na zahradě mateřské školy.
O neposedném andílkovi (pro děti předškolního věku) a Dům u pěti set básníků (1. stupeň ZŠ).
Vstupné 30,- Kč

Malování a poezie
Ivo Hradeckého
Obrazy z Vysočiny malované temperou.

Vernisáž výstavy 3. června v 16.00

Pohodu a radost, štěstí i zdraví přejeme všem
jubilantům, kteří své narozeniny
(75 a více let) oslaví v měsíci červnu:
Bednář Alois, Zahradní 307
Tlustý Jaromír, Nová 388
Vitouchová Julie, Radnická 472
Peroutková Emilie, Nová 294
Vichtová Zdeňka, U Hřiště 275
Rosenkranc Zdeněk, Rudka 62
Bednář Arnošt, Rudka 59
Tandler Rudolf, nám. Krále Jiřího 105
Podsedníková Emilie, Sychotín 45
Řehůřek Josef, Fr. Halase 261
Vachová Drahomíra, Rudka 28
Navrátilová Miloslava, Radnická 472
Houdková Jiřina, Sychotín 40
Chmelová Marie, Sychotín 6
OZNAMUJEME ÚMRTÍ

Město Kunštát zve na koncert

1.– 30. června v IC

Bednář Jiří, Sychotín 100
*13.04.2009
Severová Jindřiška, Za Lidokovem 373
*21.04.2009
Reznerová Nela, Újezd 99
*28.04.2009
Vošlajerová Alice, Hliníky 247
*28.4.2009

Státní zámek Kunštát zve
na představení

Gazdina roba
v podání divadla Naboso

v sobotu 20. června v 19.00
na nádvoří zámku.
Vstupné 50,- Kč.

Hort Jiří, Újezd 73
+28.4.2009, *1931
Levková Zdenka, Rudecká 383
+30.4.2009, *1957
Moudrý František, Lipka 63
+20.5.2009, *1936
-mat-

OZNÁMENÍ
» Oprava - V minulém čísle zpravodaje jsem
zveřejnil nepravdivý údaj. Bývalý kunštátský
farář P. Jaroslav Šafář nehavaroval na svém
motocyklu 4. října 1951, jak bylo uvedeno v článku, ale už 29. září. Prvně uvedené
datum je pouze dnem jeho smrti. Nezemřel
tedy za několik hodin po úrazu, ale až za
několik (pět) dní. Za chybu se omlouvám.
Marek Lepka
» Děkujeme paní Popelkové za milé přivítání a zajímavé vyprávění o rudeckých jeskyních. Velmi si ceníme toho,
že prohlídka pro naše děti byla zdarma.
Děti a učitelky MŠ Kunštát
Kruh přátel umění v červenci připravuje:
12. 7. FLERET A J. ŠULÁKOVÁ, zámek
18. 7. POPELKA, divadelní představení pohádky na otáčivém hledišti, zámek

SPORT

INZERCE

Výsledkový servis květen

» Prodám starší RD 2+1 s větší zahradou v Kunštátě. Vhodný ke stálému bydlení i
k rekreaci. Tel.: 720 415 894.

KOPANÁ
Muži
Kunštát „A“ - Mokrá
Lipovec - Kunštát „A“
		
Kunštát „A“ - Bohdalice
Líšeň - Kunštát „A“
		
Ostrov - Kunštát „B“
		
Kunštát „B“ - Úsobrno
Kunštát „B“ - V.Opatovice
Kunštát „B“ - Šošůvka
Kunštát „A“ - Brno Svratka
Ráječko - Kunštát „B“
Dorost
Kohoutovice - Kunštát
Kunštát - Slovan Brno
		
V.Opatovice - Kunštát
Kunštát - Mor. Slavia Brno 		
Ženy
Kunštát - Lažany
		
Vrchovina - Kunštát
Kunštát - Ráječko
		
Boskovice - Kunštát
M.Budějovice - Kunštát
Žáci
Svitávka - Kunštát
Kunštát - Knínice
		
Kunštát - Olešnice
		
Kunštát - Cetkovice
		
Lysice - Kunštát
Kunštát - Letovice
		
Kunštát - Benešov
		

8:1
0:0
1:0
0:0
3:2
3:0
2:1
0:3
1:0
4:0
3:1
2:3
1:6
2:1
2:0
3:0
3:0
2:1
0:3
2:1
3:0
5:0
3:1
3:4
0 : 13
8:1

Přípravka
Rájec - Kunštát
		
Kunštát - Boskovice
		
Blansko - Kunštát
		
Ráječko - Kunštát
		
Letovice - Kunštát
		

10 : 1
0 : 10
9:2
4:8
5:0

MALÁ KOPANÁ
Újezd - Suchý
		
Kopeček - Újezd
		
Újezd - Orel
		
Lhota Rapotina - Rudka „A“
Louka - Rudka „A“
		
Rudka „A“ - Olešná
Rudka „B“ - Rudná
Šebetov - Rudka „B“
		
Rudka „B“ - Skalice
Újezd - Šerkovice
		
Světlá - Rudka „A“
		
Orel Boskovice - Rudka „B“

3:4
2:1
2:2
1:0
7:0
1:1
3:6
0:5
2:7
3:3
2:2
5:1

TENIS - TK KUNŠTÁT
V.Opatovice - Kunštát „A“
Kunštát „A“ - Blansko
Kunštát „B“ - Chudčice
Jestřebí - Kunštát „B“ 		
Dorost
Kunštát - Čebín
		
Blansko - Kunštát
		
Žáci
Jundrov - Kunštát
		
Kunštát - M. Krumlov 		

4:5
3:6
4:3
1:5
8:1
3:6
4:5
4:5

Závěrečné výsledky 26. ročníku klubového turnaje TK Kunštát:
Čtvrtfinále:
Tomáš Elisek - Alois Dobeš
6 : 3 , 7 : 5, 6 : 1
Petr Sojka st. - Petr Sojka ml.
6 : 3 , 6 : 2, 6 : 2
Martin Šauer - Miloš Štaud
6 : 4, 6 : 2, 6 : 1
Jan Sojka ml. - Josef Unčovský
6 : 0, 6 : 1, 6 : 0

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

Místo služby

Telefon

MUDr. Křížová

Boskovice, Růžové náměstí 2345/12

516 452 808

7.6.

MUDr. Kubínová

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

13.6.

MUDr. Kučerová

Lysice, Komenského 429

516 472 460

14.6.

MUDr. Kutlíková

Boskovice, Lidická 8

516 453 997

20.6.

MUDr. Loskot

Svitávka, Hybešova 197

516 471 210

21.6.

MUDr. Lukeš

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

27.6.

MUDr. Mikulášková

Letovice, Mánesova 468/2

516 474 488

28.6.

MUDr. Padalík

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

» Hledám práci jako kuchařka v okolí
Kunštátu od 1.6.2009. Za nabídky děkuji. Tel.
737 567 386, e-mail: Marketa.Zenatova@senam.cz
» 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
» ZÁMEČNICTVÍ DOLEŽAL - kovovýroba, svařování CO2, výroba brán, branek, výstavba oplocení, zábradlí, schodišť aj. Kunštát, Fr. Halase 176, tel.: 724 703 323
» Navštivte oční optiku Kunštát
(ve dvoře zdravotního střediska). Otevřeno
každou středu od 9.30 do 16.00 hodin.

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

6.6.

» V Kunštátu a okolí do 10km
koupím RD ( i k rekonstrukci ) o velikosti
2-4+1, alespoň s menší zahradou. Za nabídky
předem děkuji. E-mail : andrea.pavlick@seznam.cz, mob.: 605 785 653

» OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK v bytě zákazníka, montáž klimatizace,
oprava autoklimatizace. Milan Fajmon, Bystré 342, tel. 603 782 573, 461 741 331.

Semifinále:
Tomáš Elisek - Petr Sojka st.
6 : 4, 5 : 7, 7 : 5, 6 : 3
Jan Sojka ml. - Martin Šauer
6 : 4, 6 : 2, 6 : 1
Finále:
Jan Sojka ml. - Tomáš Elisek
2 : 6, 7 : 6, 6 : 1, 6 : 3

Červen

» V Kunštátu hledám ke koupi byt
2-3+1. Prosím nabídněte. Tel.: 777 857 739

» Sjednávání pojištění pro Českou
podnikatelskou pojišťovnu. Jiřina Švancarová, Kunštát - Sychotín 92. Tel.: 516 461 305,
mobil: 728 337 589, e-mail: jirinasvancarova@seznam.cz

Čertíci v ZOO
V sobotu 25.4.2009 jsme si udělali výlet do
ZOO v Olomouci. Doprovázelo nás sluníčko,
dobrá nálada a hlavně plný autobus natěšených malých i velkých „Čertíků“ s rodiči. V
zoologické zahradě jsme viděli spoustu krásných zvířat a užili jsme si legraci na různých
atrakcích. Domů jsme přijeli unavení, ale
všichni spokojení a nadšení z nových zážitků.
Budeme se moc těšit na další výlet, který s
dětmi naplánujeme.
Kolektiv „Čertíků“

