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Milí spoluobčané z Kunštátu, Újezda, Sychotína, Rudky,
Touboře a Hlubokého.
Dovolte mi, abych Vám jménem svým, všech zastupitelů a
pracovníků městského úřadu popřál krásné prožití
vánočních svátků plných pohody, štěstí a radosti.
Přál bych si, aby harmonie a láska, která vždy o vánocích
vstoupí do našich srdcí, v nich zůstala co nejdéle. Pokuste
se zastavit ve svém každodenním shonu, najděte si alespoň
chvíli pobýt s rodinou, přáteli a zapomeňte na chvíli na své
starosti. Pod stromeček si dejte dárek zabalený s tolerancí a
pozitivním myšlením.
Upřímně Vás chci pozvat 31.12. 2007 ve 22.30 na již
tradiční setkání na náměstí Krále Jiřího na silvestrovský
přípitek, zabíjačku s kapelou a ohňostrojem.
Pokud se chcete aktivně podílet na této akci prodejem
nápojů, které k pořádné silvestrovské oslavě patří, přihlaste
se na městském úřadě.
Věřím, že si v hojném počtu popřejeme šťastný nový rok,
aby nám přinesl dobré zdraví, štěstí a porozumění.
Mgr. Pavel Göpfert, starosta města

Město Kunštát
zve na houslový koncert Václava Hudečka
v úterý 18. prosince 2007 v 19.00
v kostele sv. Stanislava.
Informace z MěÚ
Zastupitelstvo města Kunštát schválilo na svém zasedání
dne 28.11.2007 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007,
kterou se stanovuje výše místního poplatku za odvoz
domovního odpadu pro rok 2008 ve výši 450,- Kč za
poplatníka. Vyhláška je vyvěšena na úřední desce
městského úřadu. O způsobu úhrady bude podána informace
v lednovém vydání Kunštátských informací.
Informace pro zájmové organizace
V roce 2008 bude město Kunštát stejně jako v letošním roce
na základě schválené směrnice poskytovat příspěvky na
činnost. Žádosti je nutné podávat písemně na předepsaném
formuláři, který je možné získat na městském úřadě nebo na
webových stránkách města v sekci formuláře. Je možné
žádat o finanční příspěvek na činnost, o příspěvek na
dokrytí vlastního podílu organizace k dotaci získané od
jiného subjektu, využití městské sportovní haly a využití
kulturního domu v Kunštátě (společenské akce, plesy,
zábavy, divadelní představení, apod.). Žádosti předkládejte
v termínu do 14.12.2007.
-tajVýměna řidičských průkazů
Upozorňujeme občany, kteří mají řidičský průkaz vydaný
od 1. července 1964 do 31. prosince 1993, že jsou povinni
si je vyměnit do 31. prosince 2007.
Co musíte mít s sebou:
platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm

řidičský průkaz, kterému končí platnost
Lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla do 15-20 dní.
Nové řidičské průkazy vydává: Městský úřad Boskovice,
nám. 9. května 2, odbor dopravy.
Kontaktní osoby: D. Sekaninová tel.: 516 488 689
S. Švecová
tel.: 516 488 797
Kabelová televize Vám nabízí 27 TV programů
v českém a slovenském jazyce
Kabelová televize společnosti SELF servis připravila na
měsíc prosinec následující nabídku:
1. Snížení zřizovacího poplatku při uzavření smlouvy o
dodávce signálu z původních 1.900,- Kč na pouhých 500,Kč. Podmínkou však je uzavření smlouvy do 31.12.2007.
2. V době od 1.12. do 7.12.2007 budou pro všechny diváky
v síti kabelové televize bezplatně vysílány filmové kanály
HBO a HBO 2.
3. Od 1.12.2007 bude v obcích Rudka a Újezd zahájeno po
dobu jednoho měsíce bezplatné zkušební vysílání kabelové
televize SELF servis, a to ve všech domácnostech, kde je
kabel ukončen účastnickou zásuvkou.
Smlouvu o dodávce signálu kabelové televize lze uzavřít v
Městském informačním centru v Kunštátě (po-pá
9.00-12.00, 12.30-16.30, so 9.00-12.00). U kabelové
televize SELF servis je možné si vybrat ze 3 nabízených
programových nabídek s tím, že nejnižší je za cenu 110,Kč vč. DPH. Plnou programovou nabídku včetně HBO,
HBO 2 a HUSTLER TV lze sledovat za 650,-Kč vč. DPH.
Za SELF servis, spol. s r.o. Roman Abrahám
Pohár města Kunštát 2007
V sobotu 17.11. 2007 se v kunštátském kulturním domě
konala několikahodinová taneční soutěž jednotlivců a
dvojic ve Street dance a přehlídka tanečních choreografií s
oceněním.
Sešlo se přes 200 tanečníků a stejný počet byl i diváků.
Ve Street dance byli tanečníci rozděleni do čtyř věkových
kategorií a v každé kategorii bylo vyhlášeno 1. - 3. místo.
Ze šesti dětských dvojic získaly zlatou medaili Lucie
Šafářová a Nikola Bravencová. Celkem jsme rozdali 29
medailí. Choreografie byly hodnoceny porotou za sehranost,
nápaditost, kostýmy, účesy…pěti poháry:
1. Blansko, 2. TS BAMI KR Kunštát - Michaela Bartošová,
3. Blansko Klára Šacherová - Come on Everobody, 4.
Aerobic Rájec - Müllerová - Léto, 5. TS BAMI KR Kunštát
Michaela Bartošová - Trpaslíci.
Příprava a organizace soutěže byla velice náročná, ale
máme radost, že vše probíhalo bez sebemenší chybičky a
samozřejmě také z výsledků.
Touto cestou bychom rády poděkovaly sponzorům, bez
kterých by se tato akce nemohla uskutečnit.
SB MONT s.r.o. Štefan Banya, Pekárna Kunštát Irena
Zrůstková, Sedos Drnovice Jaroslav Sedláček, T.G.A. s.r.o.
František Tenora, Stolařství Drnovice Roman Dvořáček,
Keramika Růžena Klusáková, VTKT-Ing. František Řihák,
Běla Eliška Bělehrádková, LELA Irena Lepková, GASTOP
Hájek-Šafář, Restaurace Teneritas Ing. Tadeáš Věžník,
Švancarova cukrárna, Keramika Hluštíkovi, Železářství
Mareček Sychotín, Martina a Pavel Bělehrádkovi, Vinotéka
Dionýsos Olga Věžníková, Jeskyně blanických rytířů
Zdeněk Popelka.
Soutěž bychom rády uskutečnily i v příštím roce. Vyzýváme
všechny příznivce tance, sportu a pohybu, kteří by se chtěli
připojit k organizaci této úspěšné akce - doufáme i v přízeň
sponzorů, protože Vás všechny opravdu potřebujeme.
Hana a Michaela Bartošovy, TS Bami KR Kunštát

Sport
Kopaná:
Muži "A"

Muži "B"
Dorost:
Žáci:
Přípravka:
Ženy:
Hokej:

Stolní tenis :

Šachy :

Výsledkový servis - listopad 2007
FC Kunštát, o.s.
Letovice - Kunštát
0 : 2
Kunštát - Ivanovice
1 : 3
Knínice - Kunštát
2 : 1
Kunštát - Šošůvka
3 : 2
Skalice - Kunštát
6 : 2
Kunštát - Rudice
2 : 0
Knínice - Kunštát
2 : 5
Kunštát - V. Opatovice
0 : 4
Boskovice - Kunštát
8 : 2
Kunštát - Rájec
4 : 3
Kunštát - Ivančice
3 : 0
Kunštát - Blansko "D"
3 : 5
Sloup - Kunštát
3 : 6
Černá Hora - Kunštát
4 : 3
Kunštát - Rájec
2 : 4
KST Kunštát
Jestřebí - Kunštát "A"
11 : 7
Kunštát "B"- Jasinov
18 : 0
Kunštát "A" - Rohozec "C"
16 : 2
Olešnice - Kunštát "B"
6 : 12
Svitávka - Kunštát "A"
7 : 11
Kunštát "B" - Broumov
10 : 8
Kunštát "A - Němčice "C"
15 : 3
Zbraslavec "E"- Kunštát "B"
1 : 17
Křetín "D" - Kunštát "B"
9 : 9
Bořitov "B"- Kunštát "A"
2 : 16
ŠK Kunštát
Kunštát - Vanovice
1,5 : 3,5
-k-

Prima sezóna
Rok 2007 se nepochybně zapíše zlatým písmem do kroniky
sychotínských hasičů. V oblasti hasičského sportu se jim
podařil opravdu skvělý kousek. Budu Vás chvíli napínat a
začnu postupně.
Nebudu dnes popisovat jejich činnost při velkých
povodních, které máme všichni jistě v paměti, či při
organizování kulturního dění nejen v Sychotíně. Dnes Vám
chci přiblížit jejich celoroční sportovní činnost. Právě
sychotínští jsou jediní na Kunštátsku, kteří se aktivně věnují
hasičskému sportu. Soutěživost pěstují ve svých členech již
od mládí. V dubnu příštího roku to bude přešně 25 let od
první schůzky mladých hasičů. Od prvopočátku se děti
účastní hry Plamen. Stejně tomu bylo i letos. Svoje kvality
předvedli starší žáci, kteří dokázali v těžké okresní
konkurenci obsadit třetí místo.
Trénink z žákovských let zúročují žáci dále v dorostové
kategorii. I v této kategorii má Sychotín své místo na
výsluní. Na úspěch v podobě titulu mistryň republiky v
požárním útoku z roku 2004 navazují současné dorostenky.
Drobné zaváhání připravilo o třetí účast na mistrovství
republiky naši dorostenku Veroniku Juránkovou. Letos se
musela spokojit „pouze“ s třetím místem z okresního kola.
Největší chloubou současnosti jsou ovšem družstva mužů a
žen. Ženy již dlouhá léta patří k nejlepším nejen na okrese.
Při občasných výletech mimo Velkou cenu Blanenska často
získávají skalpy předních týmů extraligy. Mezi cenné
úspěchy patří například 2. místo na soutěži v Širokém Dole
nebo 7. místo na noční soutěži v Telči. Naprostým
fenoménem jsou ovšem ve Velké ceně Blanenska. Za dobu,
kdy dřívější okresní liga získala tento název, nepoznala
jiného vítěze než právě ženy ze Sychotína. Jubilejní pátý
titul převzaly začátkem listopadu na slavnostním
galavečeru. Vyhlašovací galavečer si hasiči ze Sychotína
užili plnými doušky. Po dvou druhých a jednom třetím
místě si pro trofej nejcennější vystoupili také muži. Je to
poprvé v historii, kdy se někomu podařilo získat zlatý dabl.

Muži letos ještě k blanenskému titulu přidali i titul
vícemistra okresní ligy Žďáru nad Sázavou.
Výbornou sezónu zažívala i naše závodnice Soňa
Bělehrádková v individuálních soutěžích. Závěrem roku
2006 dostala pozvání do reprezentačního výběru ČR.
Náročnou přípravu na soustředěních přetavila v 8. místo
v Českém poháru v běhu na 100m s překážkami. Úspěšnou
sezónu korunovala titulem vícemistryně republiky, který
získala s družstvem Kvasin (okres Rychnov nad Kněžnou).
Rád bych touto formou poděkoval všem našim fanouškům.
Ing. Aleš Havelka, starosta SDH Sychotín
Provoz sportovní haly
V únoru 2007 došlo ke změně provozovatele sportovní
haly. Novým provozovatelem se stala základní škola. Cílem
změny bylo zlepšení služeb všem zájemcům o sportovní
vyžití. Během prázdnin proběhla vyznamná rekonstrukce
povrchů hlavního i gymnastického sálu. Volné termíny je
možné on-line sledovat na internetu. Odkaz naleznete na
stránkách města www.kunstat-mesto.cz nebo na stránkách
základní školy www.zskunstat.cz.
Pro zájemce o fitness je připravena rozšířená posilovna se
sportovním barem. Vybavení jsme rozšířili například o
spinningová kola, orbitreky, veslovací trenažer, atd.
Začátečníkům rádi pomohou znalí cvičitelé.
Provozní doba:
Hala:
Po – Pá 15:00 – 22:00, So – Ne 8:00 – 20:00
Posilovna: Po – Pá 15:30 – 21:00, So – Ne 15:00 – 20:00
Těšíme se na Vaši návštěvu.
SKI Club Kunštát Vás zve do lyžařského areálu
v Hlubokém.
Provozní doba: po - pá 15.00 - 19.30
so, ne, svátky a prázdniny 9.00 - 19.30
Mimo výše uvedenou dobu lze domluvit pronájmy, provozy
menší skupiny s provozovatelem vleků p. Jiřím
Suchomelem. Tel. 516 462 186, 605 118 615.
Těšíme se na Vás. Sportu zdar.
Z kunštátské matriky
Blahopřejeme rodičům k narození dětí:
Aneta Charlotte Kupsová, Hliníky 416
Daniel Opluštil, Hliníky 419

nar. 9.10. 2007
nar. 24.10. 2007

Všechno nejlepší přejeme všem jubilantům, kteří své
narozeniny (75 a více let) oslaví v p r o s i n c i :
Macháček Ladislav
Zámecká 12
Ing. Jiří Peroutka
Nová 294
Konečná Vlasta
Hliníky 225
Holíková Maria
Nová 387
Králík Bohuslav
Hliníky 384
Michelová Božena
Rudka 58
Čáslavský Adolf
Radnická 472
Truhlářová Marie
Mezi Plůtky 141
Neudertová Věra
Rudka 34
Pukl Zdeněk
Újezd 21
Dobeš Alois
Hliníky 155
Hortová Ludmila
Újezd 73
Svobodová Františka
Hluboké u Kunštátu 45
Hort Jiří
Újezd 73
Ševčíková Ludmila
Sychotín 11
PhMr. Straková Eva
Sokolská 228
Oznamujeme úmrtí:
Pan Havlíček Josef, Touboř 3, nar. 1928,
zemřel 12. 11. 2007.
Pan Truhlář Vladimír, Za Lidokovem 435,
nar. 1953, zemřel 25. 11. 2007.

-mat-

