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Informace ze zasedání ZM 22.2.2007
ZM vzalo na vědomí:
•
•

zprávu o činnosti RM od posledního zasedání ZM
zprávu o činnosti finančního a kontrolního výboru

ZM schválilo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozpočet města na rok 2007
výkup nemovitostí
prodej pozemků p.č. 241/5 a 241/6 v k.ú. Újezd u Kunštátu
výkup id. 1/10 pozemku p.č. 282/2 v k.ú. Zbraslavec
bezúplatný převod pozemku p.č. 1049/2 v k.ú. Kunštát na Moravě z vlastnictví ČR
do vlastnictví města
uzavření smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
přistoupení ke Konvenci IDS JMK
výsledky inventarizace majetku, pohledávek a závazků podle stavu k 31.12.2006
uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti v oblasti přestupků
s městem Boskovice
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícímu věcnému
břemeni se společností E.ON
zahájení prací na přípravě nového územního plánu města Kunštát

-taj-

Svoz nebezpečného odpadu v sobotu 17. března 2007
Sbírat se budou např. oleje, barvy, nádoby od olejů, maziv, barev, lepidel, nepoužitá léčiva,
zářivky, televize, elektrotechnické výrobky, ledničky, mrazáky, akumulátory, pneumatiky bez
disků a ráfků, výrobky obsahující azbest...

Svoz velkoobjemového odpadu v sobotu 14. dubna 2007
Běžný komunální odpad, který se pro svůj objem nevejde do popelnic, např. koberce, PVC
podlahoviny, plasty, PVC fólie, čalouněný nábytek, velkorozměrový nábytek jako sedací
soupravy, skříně, atd. – nutno rozebrat na menší díly.

Přistavení kontejnerů v jednotlivých sběrných místech:
Čas (od - do)

Místo
Touboř
Hluboké
Sychotín

8:30 – 8:45
9:00 – 9:15
9:20 – 9:40

Rudka
Kunštát-Hliníky
Kunštát-KD
Kunštát-Spar
Újezd

9:50 – 10:10
10:20 – 10:35
11:00 – 11:20
11:25 – 11:45
12:00 – 12:20

Finanční úřad v Boskovicích
Oznamujeme, že v průběhu měsíce března bude poskytovat služby pro veřejnost – podání
daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob za zdaňovací období (rok) 2006 – a to
přímo v Kunštátě v budově městského úřadu: 13. března 2007 od 14 do 17 hodin a 22. března
2007 od 14 do 17 hodin

Advokátní poradna v Kunštátě
Oznamujeme, že od měsíce března 2007 bude na MÚ v Kunštátě poskytovat služby občanům
Advokátní kancelář JUDr. Josef Čech a spol., filiálka Wolkerova 2, Blansko. Služeb
advokátní poradny můžete využít každý sudý pátek v měsíci od 9 do 12 hodin v zasedací
místnosti v přízemí městského úřadu.

Ředitelství Mateřské školy Kunštát
oznamujeme rodičům, že zápis dětí k docházce ve školním roce 2007 – 2008 se bude konat
ve středu 11. dubna 2007 v oddělení MOTÝLEK v době od 12.30 do 16.00 hodin.
K zápisu si přineste doklad o rodném čísle dítěte a zákonného zástupce, případně doklad
o pobírání sociálního příplatku. Rádi u zápisu uvítáme Vaše děti, které tak budou mít první
možnost seznámit se s prostředím mateřské školy. Při tomto zápisu budou k docházce
přijímány děti, které NEBUDOU mít docházku omezenou na 4 hodiny denně, popřípadě se
na ně v průběhu uvedeného školního roku přestane vztahovat.
Doplňkový zápis pro děti s celoročně omezenou docházkou se v případě volných míst v MŠ
bude konat v průběhu měsíce června 2007. Pokud si nejste jisti, jaký druh docházky se
na Vaše dítě bude vztahovat, rádi s Vámi tuto situaci během dubnového zápisu projednáme.
Na děti i rodiče se těší kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Kunštát.
L. Zárychtová, ředitelka

Stávka lékařů
Dne 14.2. 2007 proběhla stávka obvodních lékařů. Lékaři zajišťovali jen akutní péči. Pokusím
se vám vysvětlit důvody naší stávky. Celkem mě překvapila média, která uváděla,
že stávkujeme za zvýšení peněz.
Hlavním důvodem byla regulační srážka, kterou všichni obvodní lékaři obdrželi jako vánoční
dar. Průměr srážek v republice činil asi 50 tisíc korun. Největší paradox je ten, že pokutu jsme

dostali za to, co musíme dělat. Máme ze zákona povinnost očkovat a provádět prevence.
Za tuto činnost byla průměrná pokuta kolem 30 tisíc korun.
Další povinností lékaře je ošetřit nemocného pacienta přesto, že není u něj registrován.
Regulační srážka činila průměrně 10 tisíc korun. Další srážka činila asi 15 tisíc korun
za návštěvní službu. Takže čím více se o pacienta staráte a navštěvujete ho doma i o víkendu,
tím více budete potrestáni. Vcelku demotivační.
Vloni byla měsíční kapitační platba na jednoho pacienta 35 korun, pak byla pojišťovnou
zvýšena na 36 korun a tuto cenu chceme ponechat – to je dle médií to zvýšení peněz.
Lékaři tedy chtějí dostat peníze jen za práci, kterou museli odpracovat. Pokud máte ze zákona
povinnost něco udělat, tak za to nemůžete být pokutováni. Představte si, že máte ve smlouvě
s VZP za určitou činnost platbu 100 korun. VZP vám stovku zaplatí a za půl roku vám
50 korun strhne. Jestli to půjde takhle dál, tak nás pojišťovna a ministerstvo dotlačí k tomu,
abychom za některé výkony vybírali hotově – asi jako zubaři. Jestli budeme opět stávkovat,
tak se vám omlouvám za případné komplikace, ale jinou formu protestu nemáme. Akutní
případy budou vždy ošetřeny.
Jsem optimista a věřím, že bude lépe. Jak říkávala moje babička – „ vše se v dobré obrátí
a brzkého jmění nabudeš“. Bohužel zdravotnictví nebude nikdy pro všechny spravedlivé.
Takže držím vám i nám palce.
S pozdravem MUDr. Petr Lukeš ml.

Výzva
Obracíme se na občany s prosbou o zapůjčení dokumentů, které vypovídají o historii
hrnčířství na Kunštátsku (fotografie dílen, výrobků, glejty a jiné listiny). Dokumenty budou
použity v publikaci, kterou Město Kunštát připravuje k XV. hrnčířskému jarmarku.
Všechny materiály vrátíme nepoškozené zpět jejich majitelům. Podrobné informace získáte
v městské knihovně, kde jsou dokumenty shromažďovány. Prosíme občany, kteří mohou
takové materiály zapůjčit, aby tak laskavě učinili do konce měsíce března. Děkujeme
za spolupráci!

Prosíme místní rodáky a občany o spolupráci
Divadelní soubor LMD připravuje v rámci svého letošního představení malou výstavu
na téma historie ochotničení v Kunštátě. Pokud nám můžete zapůjčit fotografie nebo jiné
materiály, bude výstava díky Vám mnohem bohatší. Kontaktujte nás na tel.
603 298 487 (Marie Wetterová) nebo 603 485 668 (Zdeněk Wetter). Děkujeme. Vaše LMD.

Nová kniha, Tomáš Janda
Pracuji na knize, která se zabývá problematikou severní části Německé průchozí dálnice, tedy
i okolím Vašeho města. Snažím se shromáždit maximální množství informací ohledně této
stavby – dobové fotografie ze stavby dálnice (jakékoliv) nebo fotografie dálnice
do roku 1960, dobové dokumenty, plány, nákresy, atd.

Kontakt:
Tomáš Janda,
tel. 604 701 287
e-mail: t.janda02@seznam.cz

Tradiční kuželkářský turnaj
V sobotu 10. března 2007 pořádá Sdružení složek Rudka Tradiční kuželkářský turnaj
v Rudecké hospodě. Začátek ve 20 hodin, 4-členná družstva se mohou nahlásit na tel.
516 462 100 nebo v Rudecké hospodě – mob. 728 083 789. Srdečně zvou pořadatelé.

Literární beseda
Městská knihovna Kunštát zve na literární besedu se spisovatelkou SIMONOU
MONYOVOU ve středu 21. března 2007 v 17.30 v městském informačním centru. Vstup
volný.

Výstava "Zapomenutá řemesla"
Město Kunštát zve na prezentační výstavu "Zapomenutá řemesla" a rovné příležitosti Studio
řemesel Klára ze Sulíkova 27.2. – 27.3. 2007 v městském informačním centru.

Divadelní přestavení "NÁDRAŽÍ"
Divadelní soubor LMD Kunštát Vás zve na představení "NÁDRAŽÍ", které se bude konat
v KD ve dnech:
•
•
•

sobota 24. března 2007 v 19 hodin
sobota 31. března 2007 v 19 hodin
neděle 1. dubna 2007 v 16 hodin

Připravujeme i malou výstavu na téma: „Co jste viděli a neviděli aneb malá vzpomínka
na ochotničení v Kunštátě.“
Můžete si prohlédnout fotografie z ochotnických představení starších než padesát let
a zavzpomínat na dobu dávnou i nedávnou. Vaše LMD.

Úspěch tenisového klubu Kunštát
Ve dnech 3. - 6. 2. 2007 se konalo v Praze Mistrovství světa ČR v tenise mladších žáků, kde
se utkalo 32 nejlepších hráčů ČR. Byl mezi nimi i jedenáctiletý Tomáš Elísek, v současnosti
5. hráč republikového žebříčku.
Ve dvouhře se mu dařilo postoupit mezi nejlepších 8 do čtvrtfinále, kde podlehl třetímu hráči
republiky Staňkovi ve dvou setech. Ve čtyřhře dosáhl ještě většího úspěchu – s brněnským
spoluhráčem Kissem došli až do semifinále, kde prohráli s pozdějšími vítězi celého

mistrovství a obsadili tak výborné 3. místo.
J. Sojka, předseda TK

Taneční skupina BAMI opět slaví úspěch
Dne 24. 2. 2007 dostala naše taneční skupina BAMI pozvání na soutěž Let´s Dance
do Tišnova. Přihlášeno bylo 42 choreografií z celé ČR i zahraničí, s rozdělením na 1. stupeň
děti – zde se naše dětská skupina umístila na krásném 7. místě se skladbou Mraveneček –
a na 2. stupeň junioři.
Zde byly zařazeny 2 choreografie Stend up a Jen tak v dešti. S první skladbou obsadily
juniorky 6. místo a s druhou nádherné 3. místo. Velmi nás potěšilo, že jsme to dokázaly v tak
těžké konkurenci. Porazily jsme tak i soupeře ze Slovenska. Za 3. místo jsme získaly
bronzový pohár. Nyní nás čekají opět náročné tréninky a 31. 3. 2007 se chystáme na taneční
soutěž do Zlína.
M. Bartošová, KR Kunštát

IV. ročník turnaje stolním tenise
Klub stolního tenisu uspořádal 17.2. 2007 IV. ročník turnaje ve stolním tenise „O pohár města
Kunštátu“. Turnaje se zúčastnilo 28 hráčů a měl velmi dobrou sportovní úroveň. Vítězem se
stal Libor Vymětal z Městečka Trnávka, druhý byl Josef Boček z Kunštátu, třetí Jiří Vodák
z Rájce-Jestřebí. Děkujeme městu za pronájem haly, sponzorům za jejich příspěvky a těšíme
se na V. ročník. Za Klub stolního tenisu B. Podsedník

Výsledky soutěže o nejlepší slivovici roku 2006
Soutěž se konala v Rudce 17. února.

Kategorie "Slivovice":
Příjmení
1.
2.
3.

Jíra, Peška, Hájek
Dvořák
Prudil, Neudert, Göphert, Svoboda

Lokace
Kunštát
Jobova Lhota
Rudka

Kategorie "Ostatní":
Příjmení
1.
2.
3.

Dufek
Francová
Bednář

Celá výsledková listina na www.kunstat-mesto.cz

Lokace
Kunštát
Brno
Kunštát

Z kunštátské matriky
Blahopřejeme rodičům k narození dětí:
Halasová Věra, nám. Krále Jiřího 106
Kalasová Michaela, Rudka 14
Štaud Lukáš, Palackého 163
Lukeš Jan, Sychotín 90

nar. 10. 1. 2007
nar. 13. 1. 2007
nar. 17. 1. 2007
nar. 27. 1. 2007

Vše nejlepší přejeme jubilantům, kteří své narozeniny (75 a více let) oslaví
v měsíci březnu:
Trampotová Jaroslava
PhDr. Kundera Ludvík
Šmerdová Marie
Fialová Františka
Vlasáková Ludmila
Vlasáková Jiřina
Uher Zdeněk
Sojková Kristina
Fikrová Marie
Fritzová Libuše
MUDr. Tejkalová Naděžda
Adam Miroslav

Radnická 472
nám. Krále Jiřího 124
Radnická 472
Radnická 472
Hluboké u Kunštátu 1
Hluboké u Kunštátu 1
Fr. Halase 114
Hliníky 216
Tenorova 279
Sychotín 85
Fr. Halase 443
Radnická 472

8. 2. 2007 zemřel p. Arnošt Pavlů, Újezd 11, nar. 1930
-mat

