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Blahopřejeme PhDr. Ludvíku Kunderovi k jeho ocenění
za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění, které převzal
28. října 2007 od prezidenta republiky Václava Klause.
Přejeme mnoho dalších úspěchů v pracovním i osobním
životě.
Mgr. Pavel Göpfert, starosta

Město Kunštát zve na
VEČER S JIŘINOU JIRÁSKOVOU
7. listopadu 2007 v 19.00 v kulturním domě.
Vstupné 120,- a 80,- Kč. Předprodej vstupenek
v IC Kunštát, Boskovice, Blansko, Letovice, Lysice
**********
Město Kunštát zve na výstavu obrazů Miroslava Dresslera
Krajiny v barvách pastelových
19. října - 10. listopadu 2007
Informační centrum Kunštát
**********
Občanské sdružení řemesel Kunštát si Vás dovoluje pozvat
na výstavu a prodej řemeslných výrobků
v neděli 25. listopadu 2007 od 9.00 do 18.00
v KD Kunštát, pod názvem
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ
**********
Připravujeme:
Město Kunštát, SDH Sychotín, Kolpingova rodina
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
v sobotu 1. prosince 2007 na nám. Krále Jiřího v 15.00
Hudební a divadelní představení, mikulášská nadílka,
prodej vánočního zboží, občerstvení.
**********
KR Kunštát ve spolupráci s Diakonií Broumov pořádají
sbírku ošacení pro humanitární účely.
1. prosince 2007 od 8.00 do 12.00 hod. fara Kunštát
Sloučení základní školy a mateřské školy v Kunštátě
Novelizací školského zákona v roce 2001 bylo umožněno
v našem státě vytvářet společná školská zařízení slučováním
základních a mateřských škol v obcích. Původním záměrem
novelizace zákona byla snaha umožnit spojovat tato zařízení
ve velmi malých obcích, kde vedle sebe fungovala nezřídka
malá mateřská škola o jedné třídě a třeba jednotřídní
základní škola. V takových obcích mohlo být díky této
novelizaci po roce 2001 vytvořeno jediné ředitelství
sloučeného zařízení. V následujících letech začaly výhody
novelizace využívat i větší školská zařízení. V posledních
letech se stává ekonomická situace obcí jako zřizovatelů
škol mnohem složitější, stejně jako financování škol od
státu. Reakce obcí na tento stav je slučovat také větší
školská zařízení. V okrese Blansko tak máme dnes již více
jak polovinu školských zařízení sloučených a bylo jen
otázkou času, kdy také město Kunštát přistoupí ke sloučení
naší základní školy a mateřské školy. Zastupitelstvo našeho
města o věci sloučení obou zařízení poprvé jednalo

v červnu letošního roku, kdy proběhla rozprava k dané věci.
Na dalším jednání zastupitelstvo dne 13.9.07 následně
rozhodlo o sloučení obou zařízení od 1.1.2008.
Nástupnickou organizací bude základní škola, společné
zařízení dostane od 1. ledna 2008 nový název „Základní
škola a Mateřská škola Kunštát, příspěvková organizace“.
Hlavní význam sloučení škol spočívá v posílení její
ekonomické síly, proto také byl tento postup z uvedeného
důvodu jednoznačně městu jako zřizovateli doporučen
Krajským úřadem v Brně, odborem školství. Zmíněné
posouzení (které si ve věci Rada města vyžádala) také jasně
vysvětlilo, že v dnešní době nutných ekonomických úspor a
v době významných změn v počtech žáků ve školách je to
jediné řešení, které může pomoci udržet určitou stabilitu
škol. Podle výpočtů státních dotací by mělo sloučení škol
významně snížit riziko snižování počtu učitelů ve školách a
souběžně s tím i zhoršování odborné výuky našich žáků. A
právě toto velmi nepopulární opatření - tedy propouštění
učitelů - musela základní škola v minulém školním roce
realizovat, protože byla na řešení tohoto problému sama a
měla na počet žáků vyšší počet učitelů. Nemohla tudíž ustát
vlastní ekonomickou situaci se stávajícími dotacemi na
mzdy při momentálním nízkém počtu žáků. Po propuštění 2
učitelů je dnes v základní škole počet učitelů stabilizován, a
to dokonce s výhledem na několik let. Spokojeni být však
nemůžeme. Na zajištění kvalifikovanosti výuky museli být
povoláni na část úvazku důchodci a bude ještě určitou dobu
trvat, než se sladí kompetence celého pedagogického sboru.
Rádi dnes můžeme konstatovat, že se začíná zvyšovat zájem
žáků o výuku na kunštátské škole, od září k nám nastoupili
noví žáci z okolních obcí, kde jsme zájem dosud nečekali.
Co se týká mateřské školy, můžeme ocenit její dlouhodobě
vypracovaný systém péče o svěřené děti a práci týmu
s mnohaletými zkušenostmi. Konstatovat však musím, že je
v blízké budoucnosti čeká obdobné reálné nebezpečí
v úbytku počtu přihlášených dětí, které sama škola těžko
může ovlivnit. Hrozí tedy naopak mateřské škole, že bude
muset dokonce už od září příštího roku redukovat počty
zaměstnanců. Díky sloučení se základní školou ale stihne
využít plánovaného spojení škol k minimalizaci rizika
propuštění zaměstnanců.
Protože nepředpokládáme žádné změny ve složení
pedagogického sboru v mateřské škole ani v základní škole,
neměly by připravené změny narušit kvalitu výuky či péče o
žáky. Obě zařízení v minulosti dobře spolupracovala. Od
sloučení škol si slibujeme další posílení vzájemné
spolupráce učitelů i ostatních zaměstnanců. Pracovníci
obou zařízení byli na poradách seznámeni s přípravou
změn, které se týkají spíše organizace a technických otázek.
Žáků ani rodičů se změny prakticky nedotknou. Čísla účtů,
na které platí rodiče za obědy žáků ani další kontaktní údaje
se měnit nebudou.
V mateřské škole se uskutečnila provozní porada, otázce
sloučení škol byla mimo jiné věnována pozornost i na
rodičovské schůzce, na které jsem rodičům spolu
s ředitelkou MŠ L. Zárychtovou vysvětloval význam nově
tvořené společné příspěvkové organizace.
Také v základní škole bude rodičovské sdružení. Při ZŠ
byla založena po mnoha letech v červenci nezisková
organizace Rodičovské sdružení, její první valná hromada
se bude konat dne 14.11.07 v 15.00 v budově školy. Zveme
tímto všechny rodiče a příznivce školy na ustavující schůzi
sdružení. Bude na ní zvolen první výbor rodičovského
sdružení a dohodnut program práce pro děti na tento školní
rok. Po skončení schůze budou probíhat třídní schůzky
v jednotlivých třídách. Na schůzi Vás srdečně zveme.
Mgr. Vratislav Sedlák

Návštěva v Ziegelhausenu
Mše, svatby, pohřby a jiné události v kunštátském kostele
doprovází již několik let tóny varhan, které farnost získala
jako dar od věřících z německého městečka Ziegelhausenu,
místní části Heidelbergu. Představitelé obcí si uvědomili, že
by bylo určitě škoda navázané vztahy dále nerozvíjet.
Kontakty zatím probíhaly zejména na farní úrovni, ale už
brzy by mohlo dojít k jejich rozšíření i do ostatních oblastí
života našeho města. Starosta města a pan farář navštívili
v minulých dnech Ziegelhausen, kde probíhaly oslavy 10.
výročí posvěcení nového farního kostela sv. Terezie. Při
tomto setkání se podařilo připravit několik velmi
zajímavých projektů, které by mohly zkvalitnit kulturní
život našich občanů a zároveň jim umožní poznat život
obyvatel německého městečka. Pro nejmladší bude určitě
přínosem navázání kontaktu s dětmi. Učitelé ze základní
školy z Ziegelhausenu mají zájem o dopisování desetiletých
žáků, přivítali by také pozdější vzájemné návštěvy či
výměnné pobyty. Chlapci a děvčata tedy budou moci využít
své znalosti angličtiny, kterou se všichni učí. Určitě bude
dopisování také motivací pro studium němčiny, o kterou
zatím nemají zájem. Vzájemné návštěvy občanů jsou
plánovány také na úrovni farnosti. V dubnu bude uspořádán
zájezd, při kterém farníci navštíví zajímavé památky
v Rakousku a v Německu, ubytování bude zajištěno právě u
přátel v Ziegelhausenu. V květnu příštího roku spolupráce
vyvrcholí v rámci oslav korunovace krále Jiřího z Kunštátu
a Poděbrad. Na slavnostní mši v kunštátském kostele bude
pravděpodobně zpívat německý farní sbor „TeresaChor“,
který přijal naše pozvání. Doufejme, že se navázané
kontakty budou dále rozvíjet a budou rozšířeny o další
atraktivní projekty.
Změna ve sběru PET lahví
V zimním období dojde ke změně ve způsobu sběru PET
lahví. V Kunštátě bude pouze jedno sběrné místo kontejner u rybníka. V obcích Újezd, Rudka, Sychotín,
Hluboké a Touboř budou občanům poskytnuty ŽLUTÉ
pytle určené POUZE pro PET lahve !!! Tyto budou
občanům poskytnuty v prodejnách jednotlivých obcí, na
Touboři u Kolářů. Svoz plných pytlů bude proveden po
skončení zimního období - termín svozu bude předem
oznámen. Do zhoršení klimatických podmínek (sníh, mráz)
zůstává v platnosti dosavadní způsob do košů. Děkujeme za
pochopení:
UPOZORNĚNÍ: Sběr velkoobjemového odpadu proběhne
v sobotu 10. listopadu 2007 na obvyklých místech a
časech.
Sport
Výsledkový servis - říjen 2007
Kopaná: FK Kunštát o.s.:
MUŽI „A“
Kunštát - Újezd u Brna
0:1
Šaratice - Kunštát
2:1
Kunštát - Olešnice
1:0
MUŽI „B“
Kunštát - Ostrov
3:5
Skalice - Kunštát
3:0
Kunštát - Olešnice „B“
1:1
DOROST
Kunštát - Lysice
4:0
Vísky - Kunštát
1:2
Adamov - Kunštát
1:2
Kunštát - Sloup
3:1
ŽÁCI
Kunštát - Lysice
1:0
Boskovice „B“ - Kunštát 1:3
PŘÍPRAVKA
Kunštát - Voděrady
6:1
Drnovice - Kunštát
1:2
Kunštát - Lipůvka
3:0
ŽENY
Kunštát - Ocmanice
0:6
Studenec - Kunštát
7:0
Kunštát - Vrchovina
0:3

Malá kopaná: Újezd
Karolín - Újezd
5:2
Újezd - Boskovice
2:3
Kozárov - Újezd
6:1
Rudka
Rudka - Vážany
3:2
Rozhrání - Rudka
0:0
Rudka - Rohozec
5:0
Hokej: HC Kunštát
Březina - Kunštát
6:6
Stolní tenis: KST Kunštát
Vranovice - Kunštát „A“ 6:12
Kunštát „B“ - Křetín „D“ 13:5
Šachy: ŠK Kunštát
Lipovec - Kunštát
3:2
Tenis: TK Kunštát podzimní výsledky
DOSPĚLÍ
Kunštát - Adamov
6:3
Mokrá Hora - Kunštát
9:0
Kunštát - Žabovřesky „B“ 1:8
Rudice - Kunštát
3:5
Kunštát - Lipůvka „B“
4:5
V. Opatovice - Kunštát
6:3
DOROST
Prštice - Kunštát
5:4
Kunštát - Nové Město
0:9
M. Budějovice - Kunštát 5:4
Kunštát - Velká Bíteš
3:6
Bedřichov - Kunštát
9:0
Kunštát - Čebín
5:4
M. Krumlov - Kunštát
3:6
Kunštát - Žďár n/S
3:6
STARŠÍ ŽÁCI
BLTC Brno - Kunštát
4:5
Kunštát - Lipůvka
7:2
ŽLTC Brno „C“ - Kunštát 4:5
Kunštát - TC Brno „C“
7:2
ŽLTC Brno „B“ - Kunštát 8:1
Kunštát - Blansko
6:3
Prosím jednotlivé oddíly o zasílání výsledků na e-mail:
kodousek@kunstat-mesto.cz
Ohlédnutí za tenisovou sezónou mládeže TK Kunštát
Stejně jako vloni i letos přihlásil Tenisový klub Kunštát do
soutěže dvě mládežnická družstva. Obě družstva byla
účastníky 3. třídy JTS. Starší žáci obhájili velmi pěkné 2.
místo a zejména vítězství nad družstvem Blanska je velmi
cenné. Naši žáci se tím zařadili na 2. místo v okrese
Blansko hned za tenisovou „baštu“ TJ Sokol Letovice.
Družstvo dorostu bylo ve své kategorii nováčkem.
Vzhledem k tomu, že hráči často nastupovali proti o několik
let starším soupeřům, je celkové 6. místo možné považovat
za úspěch. Za družstva k zápasům nastupovali hráči K.
Popelková, N. Heilerová, Z. Bočková, P. Bednářová, P.
Kleinová, L. Kubáčová, J. Záboj, T. Boček, P. Krása, J.
Tenora, P. Sojka a M. Šafář. Všem hráčům děkuji za
odpovědný přístup k tréninkům i zápasům. Rovněž pak
děkuji všem, kteří mi obětavě pomohli při dopravě dětí
k mistrovským utkáním.
Ing. Petr Sojka
Výzva
Skupina bývalých sportovců z Kunštátu se obrací na občany
s prosbou o pomoc při získávání materiálů a informací pro
vydání brožury a přípravu výstavy k uvedenému výročí.
80 let volejbalu v Kunštátě (1928 - 2008)
110. výročí kunštátské zájmové sportovní činnosti
Jedná se o vzpomínky pamětníků a jejich rodinných
příslušníků, jména organizátorů a představitelů (Sokol,
Orel, atd.), písemně dochované materiály a fotografie
(tělovýchovných cvičení, fotbalu, volejbalu, tenisu,
lyžování, hokeje, gymnastiky, cyklistiky, šachu, atd...)
historické až po současnost. Ze zapůjčených materiálů

budou zhotoveny kopie a originály se co nejdříve vrátí svým
majitelům. Předpokládaný termín oslav je červen 2008.
Materiály se budou shromažďovat v městské knihovně.
Děkujeme za Vaši pomoc a podporu.
Založení Kruhu přátel umění města Kunštát
Z iniciativy členů kulturní komise a starosty města bylo
založeno občanské sdružení Kruh přátel umění Kunštát.
Čestnými členy jsou i významné osobnosti Kunštátu PhDr.
L. Kundera a J. Halas, jejichž jména jsou zárukou zajímavé
a mnohotvárné činnosti pro všechny, kdo by se chtěli stát
členy nově vzniklého sdružení. První pořádaná akce se
uskuteční již 7. 11. 2007, kdy v Kunštátě vystoupí se svým
programem oblíbená herečka Jiřina Jirásková. Snahou členů
bude i pro následující rok připravit atraktivní a rozmanitou
nabídku kulturních programů.
Roční členský příspěvek činí 50 Kč, přihlásit se můžete
už nyní v městské knihovně (přiložená přihláška). Pro
podrobné seznámení se založením a činností občanského
sdružení předkládáme i přesné znění stanov. Členům se
poskytuje padesátiprocentní sleva ze vstupného na
všechny pořádané akce.
KRUH PŘÁTEL UMĚNÍ MĚSTA KUNŠTÁT
občanské sdružení
STANOVY
Článek 1
Úvodní ustanovení
Název:
KRUH PŘÁTEL UMĚNÍ MĚSTA
KUNŠTÁT, občanské sdružení
Adresa:
nám. Krále Jiřího 104
679 72 Kunštát
Právní forma: občanské sdružení
Dále v textu jen KPU.
Čláek 2 - Cíl činnosti
Sdružovat na spolkové základně příznivce dramatické a
literární tvorby, hudby různých žánrů a výtvarného umění.
Propagovat tyto druhy umění pořádáním koncertů,
přednášek, výstav, divadelních představení, besed s umělci,
autorských čtení. Aktivní reagování na kulturně společenské
dění.
Článek 3 - Členství
Členem mohou být fyzické i právnické osoby, které souhlasí
se stanovami a cíli KPU. Členství vzniká zaplacením
členského příspěvku a předáním členské legitimace, která je
v evidenci sdružení. Členství zaniká neobnovením ročního
příspěvku. Čestní členové KPU mohou být jmenováni na
základě rozhodnutí valné hromady. Jedná se o osobnosti,
které se zasloužily o KPU a osobnosti z oboru kultury, které
souhlasí s cíli KPU a podporují je.
Článek 4 - Práva a povinnosti členů
Člen má právo: podílet se na činnosti KPU, volit do orgánů
KPU, být volen do orgánů KPU, obracet se na orgány KPU
s podněty a připomínkami
Člen má povinnost: dodržovat stanovy, podílet se na
činnosti KPU, platit členské příspěvky
Článek 5 - Orgány KPU valná hromada, výbor, revizní komise
Valná hromada je nejvyšším orgánem KPU. Valnou
hromadu tvoří všichni členové KPU. Valná hromada se
schází jedenkrát za rok. Valná hromada rozhoduje o
změnách stanov, volí členy výboru a revizní komise,
rozhoduje o zániku KPU, rozhoduje o majetkovém
vypořádání při zániku KPU
Výbor je výkonným orgánem KPU. Za svoji činnost
odpovídá valné hromadě, je volen na tři roky, volí ze svého
středu předsedu a místopředsedu, připravuje činnost KPU,
svolává valnou hromadu.
Předseda výboru je statutárním zástupcem KPU.
Revizní komise je kontrolním orgánem KPU, provádí

kontrolu hospodaření a vedení účetních dokladů KPU, má
tři členy.
Článek 6 - Zásady hospodaření
Zdroje financování KPU: členské příspěvky, abonmá na
sezónu, vstupné na koncerty, výstavy a div. představení,
dary a příspěvky fyzických a právnických osob, příjmy
z grantů a dotací institucí ČR a EU.
Za hospodaření KPU odpovídá výbor, který každoročně
předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně
finanční uzávěrky.
Článek 7 - Zánik KPU
KPU zaniká rozhodnutím valné hromady, rozhodnutím
ministerstva. Zaniká-li KPU, rozhodne valná hromada o
způsobu majetkového vypořádání.
Článek 8 - Závěrečná ustanovení
Stanovy nabývají platnosti dnem schválení MV ČR.

Přihláška
za člena občanského sdružení
KRUH PŘÁTEL UMĚNÍ
MĚSTA KUNŠTÁT
REGISTRACE 10.8.2007, IČO: 22666621

JMÉNO:
........................................................
PŘÍJMENÍ:
........................................................
ADRESA:
........................................................
........................................................
TELEFON:
........................................................
E-MAIL:
........................................................
Přihlašuji se za člena občanského
sdružení Kruh přátel umění Města
Kunštát a souhlasím s jeho stanovami.
MÍSTO:
........................................................
DATUM:
........................................................
PODPIS:
........................................................

Z kunštátské matriky
Blahopřejeme rodičům k narození dětí:
Baňa Daniel, Zámecká 359
nar. 31. 8. 2007
Machátová Veronika, Sokolská 429 nar. 9. 9. 2007
Válková Nikola, Lipka 536
nar. 18. 9. 2007
Kopecká Tereza, Hliníky 409
nar. 26. 9. 2007

Štěstí, zdraví a pohodu přejeme všem jubilantům, kteří své
narozeniny (75 a více let) oslaví v měsíci l i s t o p a d u:
Macháčková Eva
Hrnčířská 314
Macháčková Marie
Zámecká 12
Doskočilová Libuše
Sychotín 27
Hečka Michal
Fr. Halase 19
Havlíček Josef
Touboř 3
Kunderová Jiřina
nám. Krále Jiřího 124
Vichta Miloslav
V Lávkách 260
Švábová Marie
Rudka 9
Truhlářová Marie
nám. Krále Jiřího 26
Procházková Bohumíra
Hliníky 434
Oznamujeme úmrtí:
Paní Miroslava Cacková, Kunštát, Brněnská 256,
zemřela 7.10. 2007, nar. 1923
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