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ZM vzalo na vědomí:
- zprávu o činnosti RM od posledního zasedání ZM
- zprávu o činnosti finančního a kontrolního výboru
- kontrolu úkolů z minulého zasedání ZM

ZM schválilo:
- závěrečný účet města za rok 2006
- rozpočtové opatření č. 1/2007
- uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi
Městem Kunštát a společností Pöyry Emvironment a.s. ,
Botanická 834/56, 602 00 Brno, na akci Zhotovení
projektové dokumentace na akci „Kanalizace a ČOV
Kunštát – Sychotín“.
- prodej pozemků p.č. 239/9, p.č. 239/11 a část p.č. st.5 v
k.ú. Rudka u Kunštátu
- bezúplatný převod pozemků z vlastnictví Jihomoravského
kraje do vlastnictví města Kunštát
- dodatek č. 1/2007 k jednacímu řádu ZM
-tajUpozorňujeme občany, že místní poplatek za odvoz
komunálních odpadů za rok 2007 byl splatný do 15.2. 2007,
v případě, že poplatek překročil částku 1000,- Kč, je splatný
nejpozději do 30.6.2007.
Při nedodržení tohoto termínu splatnosti bude poplatek
vymáhán platebním výměrem a může být navýšen až na
trojnásobek.
Advokátní poradna v Kunštátě
Oznamujeme, že od měsíce března 2007 poskytuje na MÚ v
Kunštátě 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.

Městská knihovna v Kunštátě oznamuje, že bude ve dnech
4. června - 29. června 2007 uzavřena z důvodu revize
knihovního fondu. Prosím uživatele a návštěvníky
knihovny, aby co nejvíce využili služeb knihovny během
měsíce května (půjčení nových knih, MVS a pod.).
Děkuji za pochopení.
MK Kunštát
3. května 2007
Literární setkání se spisovatelem Petrem Šabachem
Autor je známý svými humoristickými romány a povídkami,
jeho knihy se těší velké popularitě.
Na náměty jeho knih byly natočeny filmy: Šakalí léta
(1993), Pelíšky (1998), Pupendo (2003).
Městská knihovna v 17.30

6. května 2007
F.X. Brixi-Missa Dominicalis
Účinkují sólisté Národního divadla Brno, Smíšený pěvecký
sbor Rastislav Blansko, orchestr Czech Virtuosi, dirigent
Jaroslav Martinásek.
kostel sv. Stanislava v 11.00
6. května 2007
Výstava keramických plastik
Vystavují Zdeněk Lindovský, manželé Růžkovi, ak. sochaři
manželé Hluštíkovi, Mgr. Prokop Veselý, Nikola a Daniel
Sekovi.
Květná zahrada zámku - vernisáž v 15.00

Obě akce 6. května 2007 se konají pod záštitou hejtmana
Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka.
13. května 2007
Školní akademie k příležitosti oslav Dne matek
Žáci a učitelé Základní školy Kunštát zvou všechny rodiče i
širokou veřejnost.
Program: vystoupení žáků ZŠ Kunštát
překvapení učitelského sboru
Kulturní dům v 16.00
26. května 2007
5. pohádková cesta
Město Kunštát a divadelní spolek LMD připravili dětem k
svátku odpoledne plné her, zábavy a překvapení.
Začínáme ve 13.00 u penzionu v Radnické ulici.
Další podrobné informace na plakátech a z místního
hlášení.
8. června 2007
Concert
Představení v podání Divadelního souboru Slawjena z Brna.
Kulturní dům v 18.00
Noc s Andersenem v Kunštátě - 30. 3. - 31. 3. 2007
Druhé společné čtení, hraní a spaní si v městské knihovně
vyzkoušelo spolu s knihovnicí Radkou Banyaovou a
učitelkou Ilonou Kuchyňovou 15 druháků a třeťáků ze
Základní školy v Kunštátě.
Letošní „Noc“ byla ve znamení příběhů oblíbené dětské
spisovatelky Astrid Lindgrenové. Pipy Dlouhou Punčochu
potkaly děti hned na procházce Kunštátem a spolu s „Dětmi
z Bullerbynu“ zažily po cestě mnohá překvapení (např.
návštěvu kostelní věže).
Do knihovny za dětmi přišli i hosté - výtvarnice Hanka
Pelikánová, která nestačila kreslit obrázky na přání malých
spáčů a zpívání s paní učitelkou Radkou Dostálovou se již
stává tradicí.
Zkrátka bylo toho mnoho, co děti v knihovně zažily - četly,
kreslily, povídaly si, luštily rébusy, hrály divadlo a zase
četly. Bylo již hodně po půlnoci, když je únava donutila
zavrtat se do spacáků a usnout. Ráno na ně čekaly voňavé
koláče a plní energie pomáhaly udělat z nočního ležení opět
knihovnu. Domů si odnášely čestné čtenářské průkazy do
knihovny, diplomy, samolepky a barevná trička na památku.
A věříme, že také chuť poznávat a objevovat tajemství
ukryté v knížkách.
Děkujeme žákům ZŠ za výrobu triček pro své mladší
spolužáky a za pomoc při hrách venku i v knihovně.
Z historie Noci s Andersenem:
Je to jedna z akcí, kterou české knihovny svádí v
konkurenci populárních médií boj o zájem dětí a dětského
čtenářství. První NsA se konala v roce 2000 v knihovně v
Uherském Hradišti a během sedmi let se stala tak úspěšnou,

že překročila hranice naší republiky a „infiltrovala“ se na
Slovensko, do Polska a Slovinska. (Informace o „Noci“ šly
elektronickou poštou do USA, na Aljašku, do Švédska i
Švýcarska, zprávičku dostali v Maďarsku i na dalekém
ostrově Trinidad). Během „Noci“ zasílají dětem pozdravy
spisovatelé, ilustrátoři, herci.
Knihovna v Uherském Hradišti je stále ústřední knihovnou,
která registruje a propojuje všechna „spací místa.“ Letos
jich u nás bylo 590.
Společná čtení zároveň oslavují i Mezinárodní den dětské
knihy, který se připomíná každoročně 2. dubna na celém
světě v den narození dánského pohádkáře H. Ch.
Andersena. A to je důležité - na pohádky se nesmí
zapomínat. Řečeno slovy Zdeňka Svěráka: „Všechny děti
potřebují pohádky. Pohádky jsou vláhou pro dětskou duši.“
MK Kunštát
Ženský fotbalový tým v Kunštátě:
V říjnu loňského roku v Kunštátě vznikl nový ženský
fotbalový tým. Zakladatelkou se stala Michaela Řehořová,
která vytvořila i tým 19 děvčat. Trenérem je Ondřej
Ducháček.
V prosinci jsme odehrály v hale první přátelské utkání proti
ženskému celku Drnovic. Zápas skončil nerozhodně 5:5.
11. března jsme odehrály halový turnaj v Jedovnicích opět
proti Drnovicím a nově i Kotvrdovicím. Oba naše zápasy
skončily neúspěchem.
25. března jsme uspořádaly halový turnaj u nás v Kunštátě.
První zápas s celkem Drnovic jsme vyhrály 2:0, s
Kotvrdovicemi jsme i přes četné šance všech našich
útočníků remizovaly 0:0. I to nám stačilo k celkovému
vítězství.
Uspořádaly jsme také další přátelská utkání na velkém
hřišti, v prvním zápase jsme prohrály s Drnovicemi 2:1,
remízu 1:1 jsme uhrály s Kotvrdovicemi.
Věříme, že i další naše utkání budou úspěšná a doufáme v
hojnou účast diváků na našich utkáních.
Náš tým se přihlásí na podzim tohoto roku do 2.
Moravsko-slezské ligy žen, a proto stále hledáme nové
zájemkyně o fotbal. Trénujeme 3x týdně a těšíme se na
nové hráčky ! Kontakt: tel.: 731 387 472
e-mail: misaRehorova@seznam.cz
Z kunštátské matriky
Blahopřejeme rodičům k narození dětí:
Robeš Mojmír, Sychotín 75
nar. 27. 3. 2007
Bělehrádek Adam, Sychotín 4
nar. 28. 3. 2007

Vše nejlepší, dobrou pohodu a hlavně pevné zdraví přejeme
jubilantům, kteří své narozeniny (75 a více let) oslaví v
měsíci k v ě t n u:
Růžičková Eva
Za Lidokovem 391
Švecová Blažena
Újezd 43
Šaršonová Marie
Hliníky 137
Růžičková Marie
Rudecká 92
MVDr.Vichta Jan
U Hřiště 275
Předešlá Libuše
nám. Krále Jiřího 105
Straka Jaroslav
Hluboké u Kunštátu 43
Kovářová Blažena
Vejpustek 159
Krejčí Marie
Sychotín 44
Machát Josef
Hluboké u Kunštátu 11
Růžičková Květoslava
Radnická 472
Chvílová Miroslava
Radnická 472
Vítková Helena
nám. Krále Jiřího 102
Řeháková Dana
Sychotín 68
Oznamujeme úmrtí:
p. Libuše Fritzová, Sychotín 8, zemřela 4. 4. 2007,
nar. 1930
-mat-

