Kunštátské informace – prosinec 2006
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám s blížícím se koncem roku jménem svým i jménem všech zastupitelů
poděkoval za důvěru a podporu, kterou jste nám dali. Věřím, že společně dokážeme udělat
mnoho dobrého pro rozvoj Kunštátska a spokojenost Vás, občanů. Rád bych Vám také spolu
se zastupitelstvem města a zaměstnanci městského úřadu popřál krásné vánoční svátky plné
pohody a dobré nálady. Přál bych si, abyste se na chvíli zastavili ve svém shonu a našli si čas
v klidu pobýt s rodinou, přáteli, abyste zapomněli na své starosti a pod stromeček přibalili
toleranci a pozitivní myšlení. Věřím, že nový rok Vám přinese mnoho dobrého.
Mgr. Pavel Göpfert
starosta města

Informace ze zasedání Rady města a Zastupitelstva města
(vybrané části)
ZM 1.11.2006 – ustavující zasedání
ZM zvolilo:
•
•
•
•

starostou města Mgr. Pavla Göpferta
členy Rady města ing. Jiřího Šafáře a ing. Petra Sojku
předsedou Finančního výboru Mgr. Marka Lepku
předsedou Kontrolního výboru ing. Aleše Havelku

ZM 15.11.2006
ZM zvolilo:
•
•
•
•
•

místostarostou města ing. Petra Sojku
členy Rady města Mgr. Marka Lepku a Vladimíra Bravence
předsedou Finančního výboru Marii Vlasákovou (Mgr. Marek Lepka z funkce
odstoupil z důvodu zvolení členem Rady města)
zástupcem města ve Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí ing. Petra Sojku
zástupcem města v ostatních Svazcích a Sdruženích (celkem 7) Mgr. Pavla Göpferta

ZM schválilo:
•
•
•
•

jednací řád Zastupitelstva města
výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města
počet členů Finančního a Kontrolního výboru – 5 členů
platnost dodatku č. 2/2006 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Penzion pro
důchodce s účinností od 1.1.2007

RM 20.11.2006

RM projednala:
•
•
•

termín konání valné hromady Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí – 4.12.2006
plán činnosti Sboru pro občanské záležitosti
protokol z dílčího přezkoumání hospodaření města provedeného odborem kontroly
krajského úřadu

RM schválila:
•
•
•
•
•
•

podpisové právo k účtu u České spořitelny
pronájem části náměstí Krále Jiřího za účelem prodejního vánočního trhu 27.11.2006
prodloužení nájemní smlouvy na prostory kadeřnictví
prodloužení nájemní smlouvy na kulturní dům současnému nájemci
nákup sněhových řetězů pro komunální vozidlo
zřízení komisí Rady města, a to stavební a životního prostředí, kulturní, sociální a sbor
pro občanské záležitosti

-taj-

Informace k výměně občanských průkazů
Na četné dotazy občanů k výměně občanských průkazů bych chtěla uvést, že do konce
roku 2006 skončí platnost u občanských průkazů vydaných do konce roku 1996 a dříve.
Zkontrolujte si proto na svém OP datum vydání. Toto se týká i OP, kde je uvedena platnost
„bez omezení“, protože platnost OP je vždy 10 let. Občané narození do konce roku 1936
(starší 70-ti let), dle stávajících předpisů zatím OP měnit nemusí. Na OP – kartu růžové barvy
nebo knížku, nelze cestovat do zahraničí. K tomuto účelu lze použít pouze OP zelené barvy
se strojově čitelnou zónou.
K vystavení OP potřebujete novou fotografii a současný OP. Případné další dotazy Vám rádi
zodpovíme na městském úřadě.
-mat-

Kurzy angličtiny pro veřejnost
Základní škola Kunštát nabízí široké veřejnosti kurzy angličtiny pro úplné začátečníky
a mírně pokročilé.
Výuka bude probíhat každý čtvrtek od 4. ledna do konce května 2007 v prostorách ZŠ
Kunštát.
pro úplné začátečníky od 16.30 do 17.15, 17.30 do 18.15
pro mírně pokročilé od 18.30 do 19.15, 19.25 do 20.10
Veškeré informace o kurzech budou podány na informativní schůzce, která proběhne
14. prosince 2006 v 18.00 v základní škole (sraz před vchodem od rybníka). Kurzovné bude
upřesněno podle počtu zájemců (cca 30-40 Kč na vyuč. hodinu). Kurzy budou pokračovat

i v dalším školním roce. Zájemci se již nyní mohou do kurzů přihlásit na tel. čísle:
516 462 112 nebo na e-mailu: skola@kunstat-mesto.cz

Město Kunštát zve na výstavu
Práce fotografického kroužku Kolpingovy rodiny
v Kunštátě
17. 11. - 17. 12. 2006
Městské informační centrum Kunštát

Město Kunštát, SDH Sychotín, KR Kunštát
Rozsvícení vánočního stromu
2. prosince 2006 ve 14.00 hod. na náměstí Krále Jiřího.
Skupina Trní, vánoční hra Na káře až do Betléma, Dechový orchestr ZUŠ Boskovice.
Mikulášské překvapení s nadílkou, prodej vánočního zboží.

Kolpingova rodina pořádá tradiční zájezd i pro veřejnost
na brněnské vánoční trhy,
kde v kulturním programu vystoupí také naše taneční skupiny. Autobus bude vypraven
z Kunštátu v sobotu 9.12. 2006, odjezd od zdrav. střediska ve 12.00 hod. Pro velký zájem se
přihlaste co nejdříve v Pekárně v Kunštátě.
KR pořádá jak pro naše tanečníky, tak i pro veřejnost zájezd na dvouhodinový taneční
koncert. Koná se v neděli 17.12. 2006 v Boby centru v Brně. Na tuto akci bude zajištěn
autobus z Kunštátu. Vstupné 150,- až 200,- Kč.
Využijte tuto možnost, uvidíte skvělé taneční výkony dětí a dospělých. Přihlášky a bližší
informace v Pekárně v Kunštátě.
Hana Bartošová, KR

Pasování prvňáčků
Letos poprvé proběhlo na naší škole slavnostní předávání slabikářů novým žáčkům naší školy.
Tento úkol jsme si na starost vzali my, žáci devátých tříd, a rozhodli jsme se připravit dětem
krátkou pohádku.
Nacvičování a zkoušky trvaly celý měsíc, avšak největší zásluhu na zdárném výsledku měla
paní učitelka Dresslerová, která s námi trpělivě a ochotně spolupracovala. Užili jsme si
spoustu legrace, zvláště, když jsme si pohádku trochu upravili podle svého. Také jsme se
pobavili při zkoušení kostýmů, protože jsme si připadali jako opravdové pohádkové postavy.
K pohádce jsme potřebovali mnoho rekvizit, které jsme si buď sháněli nebo poctivě vyráběli.
A když jsme celé představení nacvičili, nastal den, který byl pro prvňáčky opravdu důležitý.
Pohádkou jsme děti pobavili a pak jsme se přesvědčili, že už znají všechna písmenka, na která

nám děti říkaly krásné básničky. Po pohádce a básničkách jsme prvňáčkům slavnostně
předávali slabikář, pamětní listy a malované kamínky vyrobené děvčaty z osmé třídy. Avšak
největší zážitek měli žáčci z pasování na čtenáře opravdovým mečem.
Byli jsme spokojeni s naším výkonem, který byl oceněn nadšeným úsměvem prvňáčků
a velkým potleskem jejich rodičů. Jsme rádi, že se nám podařilo připravit pro děti pěkný
zážitek.
Marta Líkařová 9.A

Z kunštátské matriky
Blahopřejeme rodičům k narození dětí:
Řehořová Natálie

Kunštát, Hliníky 402

nar. 12. 9. 2006

Plesková Dominika

Sychotín 85

nar. 14. 11. 2006

Všechno nejlepší přejeme jubilantům, kteří své narozeniny (75 a více let)
oslaví v měsíci prosinci:
Macháček Ladislav

Kunštát, Zámecká 12

Ing. Peroutka Jiří

Kunštát, Nová 294

Konečná Vlasta

Kunštát, Hliníky 225

Holíková Mária

Kunštát, Nová 387

Králík Bohuslav

Kunštát, Hliníky 384

Michelová Božena

Rudka 58

Čáslavský Adolf

Kunštát, Radnická 472

Truhlářová Marie

Kunštát, Mezi Plůtky 141

Neudertová Věra

Rudka 34

Pukl Zdeněk

Újezd 21

Dobeš Alois

Kunštát, Hliníky 155

Hortová Ludmila

Újezd 73

Svobodová Františka

Hluboké u Kunštátu 45

Hort Jiří

Újezd 73

Oznamujeme úmrtí:
Poláková Marie

Kunštát, Nová 390

† 31. 10. 2006 (* 1928)

Kubec Josef

Sychotín 53

† 4. 11. 2006 (* 1927)

Městský úřad v Kunštátě se připojuje k blahopřání rodiny k významnému životnímu jubileu
manželům Marii a Miroslavu Kučírkovým, Kunštát, Sokolská 47, kteří oslavili
neuvěřitelných 60 let společného života – diamantovou svatbu.
Přejeme oslavencům hlavně pevné zdraví do dalších společných let, dobrou rodinnou pohodu
a radost v srdci.
-mat-

HC Kunštát Vás zve na taneční zábavu
9. 12. 2006 ve 20.00 hod. v KD Kunštát. Hraje Storm. Vstupné 50,- Kč.

