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SLOVO STAROSTY
Milí přátelé,
děkuji všem, kdo přišli a pomohli vytvořit příjemně bujarou atmosféru při
silvestrovské veselici na náměstí Krále
Jiřího. Vám ostatním ještě jednou přeji
mnoho štěstí, zdraví a lásky v započatém roce 2008.
Čeká nás mnoho práce, o plánovaných investicích se dočtete níže. Těším
se však i na bohatý kulturní život. Se
svými vystoupeními letos přijedou například Jiřina Jirásková, Vladimír Dlouhý a Monika Freimanová, držitel ceny
alie Jurij Gorbunov či houslista Václav Hudeček a mnoho dalších. Věřím, že
je před námi dobrý a úspěšný rok!
Pavel Göpfert

Zamrzlý rybník zase po letech zpříjemnil vánoční čas. Bruslení začalo o Štědrém dnu.

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
» KANALIZACE A ČOV
Největší investiční akcí, kterou Kunštát
nyní připravuje, je rozšíření kanalizace
do Sychotína a některých částí Kunštátu
a zdokonalení (intenzifi kace) čistírny
odpadních vod (ČOV). O podporu
z EU město požádá na začátku března
a do letních prázdnin bude jasné, jakou
částku získá. Samotné práce by potom
měly začít na konci léta nebo začátkem
podzimu. Celkové náklady dosáhnou
až 120 milionů korun, Kunštát počítá
s dotací 70–75 procent z takzvaných
uznatelných nákladů. Ty činí asi 107
milionů. Ostatních cca 39 milionů musí
uhradit z vlastních zdrojů. Pokud se nedohodne na splácení úvěru se Svazkem
pro vodovody a kanalizace, od kterého
žádá 2,5 milionu ročně, vychází mu při
patnáctiletém úvěru výše jedné roční
splátky na 4 miliony korun.

torem, kterým je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), zde do tří let vznikne velká
okružní křižovatka se zásahem do rybníka nebo jednoduchá křižovatka typu
T. Rozhodnou finanční možnosti ŘSD.
Rada města (RM) se přiklání k první
variantě, protože ta zpomalí provoz
před školou a zároveň umožní otáčení
linkových autobusů. Součástí projetku
je totiž i výstavba autobusových stání
(zálivů) podél zahrady Sedlákových
a podél náměstí Klementa Bochořáka.
Konečně se tak vyřeší věhlasný kunštátský nešvar a příjezdy i odjezdy všech
autobusů budou staženy do jednoho
prostoru. Změnit se má i křižovatka
u kostela. Zmizí velký travnatý trojúhelník, přibude ostrůvek pro přechod
chodců v prostoru náměstí a rozšíří se
silnice pro odbočování vozidel ve směru
k Rudce.

počasí dovolí. RM po dohodě s osadním
výborem nechala přepracovat původní
projekt jednoduché štěrkové cesty – na
asfaltovou stezku s obrubníky a osvětlením.
Před koncem roku Kunštát získal na
tuto akci dotaci 1,75 milionu korun
ze státního rozpočtu. Peníze musí být
do konce roku 2008 utracené, a proto
i chodník bude letos stát.
» NOVÝ OBJEKT NA NÁMĚSTÍ
KLEMENTA BOCHOŘÁKA
Dva podnikatelské záměry spojené
s náměstím Klementa Bochořáka mají
nyní na stole zastupitelé města. Luděk
Řehoř z Boskovic chce na hranici Tenorovy ulice postavit rodinný penzion pro
30–45 osob, doplněný restaurací a letní
terasou. Pivovar Černá Hora zase zamýšlí na tomtéž místě zbudovat obchodně společensko sportovní centrum typu
Modrá věž v Boskovicích. Tento investor
» OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA U ZŠ
» STEZKA Z KUNŠTÁTU DO ÚJEZDU je navíc ochoten splnit požadavek města
O úpravě křižovatky u základní školy Obyvatelé Újezdu mohou zajásat. Ko- a do svého projektu zahrnout i veřejné
jednalo vedení města v několika uply- nečně se dočkají chodníku, na který toalety. RM chtěla na náměstí původně
nulých měsících. Podle dohody s inves- čekají řadu let. Stavba začne, jakmile stavět víceúčelový dům ve vlastní režii.

Ten by nabízel prostory k drobnému
podnikání a v prvním patře byty. Na
podobné projetky ale neexistují dotační
možnosti, a proto od záměru ustoupila. Zda město pozemek některému ze
zájemců prodá či neprodá, rozhodnou
zastupitelé na některém z prvních letošních zasedání.
» DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
Maminky a děti snad potěší, že na jaře
začne výstavba nového dětského hřiště
za fotbalovými kabinami. Město na ni
získalo 100 tisíc korun od Jihomoravského kraje a stejnou nebo dvojnásobnou částku přidá z vlastního rozpočtu.
Hřiště by mělo stát do konce června.
Novinkou pro nejmenší budou i pružinová houpadla, která se po zimě objeví
na náměstí Klementa Bochořáka. Třetí
místo pro vyžití letos nabídne zahrada u
Mateřské školy. Ta bude v odpoledních
hodinách otevřená pro veřejnost.
» KULTURNÍ DŮM
Během roku 2008 proběhne také přestavba vstupní části kulturního domu
a rekonstrukce tamní restaurace. Dnešní vestibul se šatnou se promění v obřadní místnost a nad ní vzniknou dva
víceúčelové sály. Jeden zasáhne do části
současného balkonu a měl by sloužit
jako kinokavárna či koncertní sál. Druhou místnost využijí třeba divadelníci
ke zkouškám nebo základní umělecká

škola. Vstup do hlavního sálu se přesune do boční části KD – od Sokolské
ulice. Na uvedené úpravy město získalo
státní dotaci 4,8 milionu korun a musí ji
proinvestovat do konce roku. O peníze
na opravu samotného sálu, výměnu
oken a zateplení budovy bude usilovat
v dalších letech.
» POZEMKY PRO STAVBY RD
Asi dvacet rodinných domů může
v příštích letech vyrůst mezi ulicemi
Zahradní a Sokolská. RM se dohodla
s majiteli a v následujících měsících
dokončí výkup zhruba jednoho hektaru
pozemků. Rovněž čeká na změnu ÚP.
» SBĚRNÝ DVŮR
Vznikne úpravou a vybavením bývalého
objektu pro odchov mladého dobytka
(OMD) v areálu zemědělských budov
nedaleko fotbalového hřiště. EU takové
projekty podporuje až 90 procenty celkových nákladů. Město o dotaci požádá
letos, projekt již má připravený.

SLOUPEK
Sníh
J H

V

Praze když padá sníh, mění se
tento jinak normální přírodní
úkaz v okamžitou katastrofu. Vzápětí
po dopadu na zem se bílé jiskřičky
mění v jenom mírně zředěnou kyselinu solnou. Pejsci, batolata, opilci a jiní
čtvernožci trpí nevýslovně a nemohou si
pomoci, protože městská veřejná doprava přestává okamžitě fungovat. Občané
v automobilech rozstřikují na občany
bez automobilů nevyčistitelné gejzíry
špíny a tak i jemně vychované dámy
vypouštějí ze svých jemných úst slova,
která tají i ty nejtlustější slovníky. Také
z těchto důvodů jsem už řadu let toužil
po dni, kdy se přestěhuji do Kunštátu.
Pamatoval jsem si z dětství oslepující hory běloskvoucího sněhu, vhodného
Z již hotových akcí je třeba připome- k sáňkování i lyžování, na zamrzlý
nout dostavbu atletického areálu za rybníček v Panské zahradě pod zámškolou, opravu radnice a sousedního kem, kde jsem se proháněl na bruslích,
domu, výměnu oken ve zdravotním na obří sněhuláky a sněhové pevnosti,
středisku, opravu terasy v MŠ, výměnu rampouchy dlouhé jako meče. Takovou
střešního pláště a opravu podlahy ve idylu si pamatuji i z pozdějších let, kdy
sportovní hale nebo připojení Rudky a jsem už nesáňkoval, nelyžoval, nebruslil, nestavěl sněhuláky ani nelízal
Újezdu na kabelovou televizi.
Rada města Kunštát rampouchy. Naposledy tomu bylo před
dvěma roky.
Letos jsem se přistěhoval v lednu a po
MĚSTSKÝ ÚŘAD
sněhu ani památky. Po pár dnech sice napadalo něco v onom pražském duchu, ale
Platby poplatků v roce 2008 – za odvoz odpadu a za psy hned to bylo pryč. Na podzim přijel na
den přesně svatý Martin na bílém koni.
VÝŠE POPLATKŮ
♦ poštovní poukázkou
Štolbové však pravděpodobně podstrčili
Poplatek za odvoz domovního odpadu ♦ převodem z účtu, přes internet, přes
svatému rytíři nějakou pěkně belhavou
(TDO) je v roce 2008 stanoven na mobilní telefon
kobylu. Za pár dnů odpajdala bůhví kam
450 korun za osobu a rok. Skutečné Při platbách
poštovní
poukázkou, a zase nic. Věřte, že bych byl opravdu
náklady jsou přitom vyšší a doplácet převodem z účtu, přes internet nebo šťastný, kdyby si ve dnech, kdy tohle
je bude město. Roční poplatek za psa přes mobilní telefon je nutné zadávat nostalgické povídání bude vytištěno, lidé
v Kunštátě činí 200 korun (důchodci tyto symboly:
ťukali na čelo a říkali: „Co nám to ten
100 korun), v Touboři, Hlubokém, Číslo účtu – 1360747399/0800
trouba tady vykládá, vždyť ani ruce neSychotíně, Rudce a Újezdě 100 korun Variabilní symbol – Vaše rodné číslo
cítím po tom nekonečném odhrabování
(důchodci 50 korun).
Specifické symboly
sněhu, který se neustále valí a pravděpoNAVÝŠENÍ
1111
odvoz TDO
dobně nás všechny zasype.“ Třeba to tak
Poplatek za každého dalšího psa se 1803
nájemné z bytů
bude a já nebudu podezříván, že jsem do
zvyšuje o 40 procent. Platí proto, že 1804
inzerce v „Kunštátských
Kunštátu přitáhl ten pražský sněhový
majitel jednoho psa zaplatí v Kunštátě
informacích“
nemrav. Ale co naděláte, už mi to někteří
200 korun, ale majitel dvou už 480 1805
nájem nebytových ploch
Kunštátští naznačovali.
korun a majitel tří 760 korun za rok.
1806
poplatek ze psa
SPLATNOST
1807
pronájem pozemku
Kunštátský zpravodaj
Poplatek za odvoz TDO má být zaplacen 1808
poplatek z místa – jarmark
Vydává a zdarma rozšiřuje MěÚ
do 15. února 2008. Pokud je poplatek 1809
poplatek za hrob
Kunštát, tel.: 516 462 456,
vyšší než jeden tisíc korun, je možné 1810
zálohy vodné
www.kunstat.eu, e-mail:
jej zaplatit ve dvou splátkách. Druhá Toto upozornění platí pouze pro občany
podatelna@kunstat-mesto.cz,
splátka však musí být uhrazena do 30. Kunštátu a přilehlých obcí.
Uzávěrka příspěvků je vždy
června 2008. Poplatky za psy je třeba Majitelé rekreačních objektů a chat musí
do 25. dne v měsíci.
uhradit do 15. února 2008.
uvést při platbě své jméno a objekt, za
Tisk: Šmahel-PRINT Letovice,
MOŽNOSTI PLATEB
který je poplatek za odvoz TDO placen.
Masarykovo nám. 7, tel.: 516/474 055
♦ hotově na Městském úřadě
-ten-

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

MATRIKA

Rozhovor s ředitelem Vratislavem Sedlákem

Blahopřejeme rodičům k narození dítěte:
Tereza JANÍČKOVÁ, Hliníky 393
*18. 11. 2007

■ Základní a Mateřská škola se od Nového roku sloučily v jednu organizaci.
Proč?
Z ekonomických důvodů – malé firmy
to dnes mají těžké. Kdybychom sloučily školy už dříve, nemusel jsem v září
propouštět a rušit výuku němčiny. Díky
sloučení se nám o zhruba dvě stě tisíc
korun ročně navýší státní dotace.
■ Jaké personální a organizační změny jsou s tímto krokem spojeny?
Jedna organizace může mít jen jednoho
ředitele. Ke změně došlo v Mateřské
škole, kde je nyní mým zástupcem paní
učitelka Eva Tenorová. Dosavadní ředitelka tuto funkci odmítla. Další změny
neplánujeme my, ale budoucnost. Podle
výhledu bude od září ve školce méně
dětí než letos, protože významnou část
tvoří předškoláci, kteří budou nastupovat do školy. Dnes je tedy kapacita zcela
naplněná, ale příští školní rok tomu
tak téměř určitě nebude. Abychom se
ubránili propouštění, využijeme výhodu sloučených organizací a nabídneme
učitelkám MŠ částečný úvazek ve školní
družině.
■ Hřiště v zahradě Mateřské školy má
být přístupné i pro veřejnost. Nebojíte
se takového kroku? Někteří rodiče
totiž ano.
Obavy rodičů jsou v tomto směru neopodstatněné. Hřiště nebude otevřené
nepřetržitě. V době provozu školky
zůstane přístupné zejména pro její děti
a odpoledne pak může posloužit dalším dětem nebo maminkám s dětmi.
Večer školník hřiště zamkne. Vstup do
areálu bude z náměstí Červeného kříže
i z Tenorovy ulice. Na město se také
obrátím s žádostí o spolupráci při vý-

stavbě chodníku, který zahradu protne
a vytvoří tak současně novou spojnici
zmíněných ulic.
Podle mě jde o celostátní trend, který
dnes funguje například na Jihlavsku.
Obce zkrátka potřebují šetřit a maximálně využívají své možnosti, aby zbudované areály nefungovaly jen několik
hodin denně. Nedávají je proto jako
doposud školkám do pronájmu – do takového prostoru by veřejnost nesměla –,
ale ponechají si je v majetku jako parky.
■ Co nového čeká žáky a jejich rodiče
hned od ledna?
Kvůli zdražování potravin musíme zvýšit cenu oběda o dvě koruny. Nová cena
tedy bude pro děti od 7 do 10 let 18,50
korun, od 11 do 14 let 20 korun a od 15
let 21 korun.
Zálohy na obědy však nebudeme do
června zvyšovat. Věříme, že se nám,
pokud dále neporostou ceny potravin,
podaří udržet jen toto mírné zvýšení cen.
Je to také mimo jiné proto, že se budeme
snažit zvýšené náklady částečně eliminovat ekonomickými opatřeními, která
sloučené zařízení umožní. Plánujeme
například realizovat technické úpravy
a zvýšení kapacity školní kuchyně, abychom mohli vyhovět zvýšenému zájmu
cizích strávníků o obědy, což v důsledku
povede k zefektivnění provozních nákladů. Ušetříme také peníze městu, protože
obědy ze školky do školy už nebudou
převážet pracovníci Městského úřadu,
ale naši školníci. Výhledově rovněž
chceme dovážet jídlo průběžně, na etapy.
Dosud nám totiž všechno dodávali v deset hodin dopoledne – přitom poslední
skupina chodí obědvat až v půl druhé.
-lep-

KULTURA
PLESOVÁ SEZÓNA V KULTURNÍM DOMĚ
Ples SDH Sychotín
Ples KDU-ČSL Kunštát
Šibřinky KR Kunštát
Karneval pro děti, KR Kunštát
Valentýnský ples SDH Kunštát

sobota 19. ledna
sobota 26. ledna
sobota 2. února
neděle 3. února
sobota 9. února

Pohodu a radost, štěstí i zdraví přejeme
všem jubilantům, kteří své narozeniny
(75 a více let) oslaví v měsíci lednu:
Marie ENTLEROVÁ, Újezd 72
Františka KOPECKÁ, Rudka 32
Vlasta HROZOVÁ, Radnická 472
Marie SAMKOVÁ, Vepjustek 125
Stanislav TRČKA, Fr. Halase 445
Lubomír ŽALMAN, V Lávkách 231
Evžen VODÁK, Újezd 74
Vladimír VÍTEK, Touboř 9
Antonín VICHTA, Hliníky 413
František HENEK, Nová 295
Ing. František LEPKA, Újezd 2
Oznamujeme úmrtí:
Drahomíra ŠVANCAROVÁ, Tenorova 432
+ 13.12.2007, *1931
Josef MIKULČICKÝ, Touboř 5
+ 16.12.2007, *1935
JUDr. Karel RUJBR, Hluboké 30
+ 16.12.2007, *1943
Jan PŘEDEŠLÝ, nám. Krále Jiřího 105
+ 19.12.2007, *1925
Leopolda TRUHLÁŘOVÁ, Hrnčířská 337
+ 20.12.2007, *1941
Otto POKORNÝ, U Hřiště 266
+ 22.12.2007, *1933
Vážení občané, oznamte nám prosím,
zda si nepřejete, aby Vaše jméno bylo
v letošním roce uváděno v seznamu
jubilantů. Místním rozhlasem též
rádi zveřejníme Vaši gratulaci Vašim
blízkým .
-mat-

KNIHOVNA
Statistika

K poslednímu dni minulého roku
knihovna pro své uživatele nabízela
18.411 svazků ve volném výběru. Evidovala 375 registrovaných čtenářů a během roku do ní zavítalo 2.443 návštěvníků. Za jedenáct měsíců vyřídila 10.914
běžných výpůjček a 93 požadavků na
meziknihovní výpůjční službu (MVS).
-ban-

Základní umělecká škola Letovice a farnost Kunštát pořádají

Výpůjční doba v roce 2008:

Novoroční koncert Pěveckého sboru CANTAMUS
a komorního souboru AD LIBITUM

Změna registračních poplatků:

Neděle 13. ledna v 17 hodin, kostel svatého Stanislava. Vstupné dobrovolné

Po, Út, Čt

10 – 12 13 – 17

děti, studenti, důchodci 25,- Kč / rok
ostatní 75,- Kč / rok

OZNÁMENÍ, INZERCE
Rozpis stomatologické lékařské služby první pomoci
(LSPP) – boskovická část, první čtvrtletí 2008. Služba je
sloužena vždy od 8 do 12 hodin.
Jméno

Místo služby

Telefon

1.1.

MUDr. Křížová

Boskovice, Růžové náměstí 2345/12

516 452 808

5.1.

MUDr. Kubínová

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

6.1.

MUDr. Kučerová

Lysice, Komenského 429

516 472 460

12.1.

MUDr. Kutlíková

Boskovice, Lidická 8

516 453 998

13.1.

MUDr. Loskot

Svitávka, Hybešova 197

516 471 210

19.1.

MUDr. Lukeš

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

20.1.

MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 468/2

516 474 488

26.1.

MUDr. Padalík

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

27.1.

MUDr. Paděrová

Šebetov, 117

516 465 452

Leden

»

Taneční skupina BAMI KR KUNŠTÁT se zúčastnila 2.12.2007 soutěže
v Mohelnici, kde získala 3. místo se skladbou Čokoláda. Další dvě choreografie
naší skupiny obsadily čtvrtá místa.
Jako každý rok se skupina zapojila
do kulturního programu v Brně na
vánočních trzích, kde opět děti sklidily
velký úspěch. Přejeme všem do nového
roku hodně zdraví, vytrvalosti a úspěchů.
Hana a Michaela Bartošovy

» Prosíme nálezce, který našel
17.11.2007 na diskotéce staré školní
fotografie v dárkové tašce, aby byl
tak laskav a přinesl je do prodejny
Keramiky, nám. Krále Jiřího 25 v Kunštátě. Nálezce bude odměněn.
»

Únor
2.2.

MUDr. Pernicová

Boskovice, Vodní 95 (Minerva)

516 494 138

3.2.

MUDr. Sládek

Velké Opatovice, nám. Míru 492

516 477 319

9.2.

MUDr. Srpová

Letovice, J. Haška 12

604 760 665

10.2.

MUDr. Šumberová

Lysice, Komenského 429

516 472 227

16.2.

MUDr. Žilka

Benešov, 19

516 467 313

17.2.

MUDr. Adamová

Letovice, Masarykovo náměstí 18

516 474 018

23.2.

MUDr. Bočková

Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

24.2.

MUDr. Fenyk

Letovice, Tyršova 15

516 474 310

1.3.

MUDr. Grénarová

Boskovice, Vodní 95 (Minerva)

516 494 204

2.3.

MUDr. Chatrná

Boskovice, Lidická 8

516 453 998

8.3.

MUDr. Chatrný

Boskovice, Lidická 8

516 456 109

9.3.

MUDr. Jaklová

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

15.3.

MUDr. Kopáčková

Letovice, A. Krejčího 1a

516 474 369

16.3.

MUDr. Kraml

Boskovice, Vodní 95 (Minerva)

516 494 380

22.3.

MUDr. Křížová

Boskovice, Růžové náměstí 2345/12

516 452 808

23.3.

MUDr. Kubínová

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

24.3.

MUDr. Kučerová

Lysice, Komenského 429

516 472 460

29.3.

MUDr. Kutlíková

Boskovice, Lidická 8

516 453 998

30.3.

MUDr. Loskot

Svitávka, Hybešova 197

516 471 210

Březen

Mimo výše uvedené je služba zajištěna do 14. ledna 2008 na stomatologické klinice
Nemocnice u svaté Anny v Brně, telefon 543 181 111. Od 15. ledna 2008 prozatím
do 30. června 2008 na Karáskově náměstí 11 v Brně, telefon 548 424 248, a to od 19
do 7 hodin ve všední dny a nepřetržitě o svátcích.

VYUŽIJTE VOLNÉ TERMÍNY
V MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ HALE
Informace na www.kunstat.eu
sekce kultura, sport a volný čas

KAREL ŠEVČÍK – provádí montáž:
žaluzie (meziokenní, plastová okna a eurookna), venkovní rolety (plast, Al), sítě
proti hmyzu, textilní roletky, roletky do
střešních oken.
Kontakt: tel.: 603 586 083, 461 521 006

SPORT
Výsledkový servis – prosinec
STOLNÍ TENIS – TK KUNŠTÁT
Kunštát „A“ – Voděrady
13:5
Jasinov – Kunštát „B“
4:14
Cetkovice – Kunštát „A“
7:11
Kunštát „B“ : Olešnice
11:7
HOKEJ – HC KUNŠTÁT
Letovice – Kunštát
1:7
Kunštát – Lysice
3:5
ŠACHY – ŠK KUNŠTÁT
Lipůvka – Kunštát
2,5:2,5
Kunštát – Adamov
3,5:1,5

Všem přejeme hodně sportovních
úspěchů v novém roce 2008.

-kod-

Pátý ročník turnaje ve
stolním tenisu o pohár
Města Kunštát
Klub stolního tenisu Kunštát
pořádá dne 2.února 2008 v Městské sportovní hale pátý ročník
turnaje ve stolním tenisu o pohár
Města Kunštát. Začátek turnaje je
v 9 hodin. Hráči se mohou přihlásit na tel. čísle 732 813 213. Turnaj
je omezen maximálním počtem
40 hráčů. Občerstvení a ceny jsou
zajištěny.

