Kunštátské informace – září 2006
Město Kunštát Vás zve na XIV. hrnčířský jarmark
Pátek 15. 9. náměstí Krále Jiřího
18.00 Krahoš. Koncert folkrockové kapely. Vstup volný.
Sobota 16. 9.
9.00 Otevření jarmarku
10.00 Zemanovo dřevěné divadlo,představení pro děti
11.30 Velká svačina, slovensko-moravská bluesrocková kapela
13.00 Dětský houslový soubor, ZUŠ Letovice – přípravný soubor Kunštát
14.00 Slavnostní zahájení jarmarku
14.30 Trní
16.00 Jakub Smolík
17.30 Rockenroll Band M. Woodmana
Neděle 17. 9.
9.00 Otevření jarmarku
10.00 Svítání – Original Czek Muzic
11.30 Michal Nesvadba – představení pro děti
13.00 Dívčí taneční skupina Kunštát
14.00 Javory – Hana a Petr Ulrychovi
15.30 Kryštof
Celodenní vstupné: 70,- Kč dospělí, 40,- Kč děti

Informace ze zasedání Rady města (vybrané části)
RM 28.7.2006
RM projednala:
•
•
•
•
•

harmonogram prací na dokončení rekonstrukce obecního domu v Rudce na vstupní
byty
žádost o navýšení rozpočtu na rekonstrukci kanalizace u kulturního domu z důvodu
provedení nepředvídaných víceprací
žádost OV Újezd o provedení oprav místních komunikací
žádost Penzionu pro důchodce o navýšení rozpočtu na provoz penzionu
vyúčtování příspěvku města na pečovatelskou službu v 1. pololetí 2006 poskytnutého
Charitě Blansko

RM schválila:
•
•

uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na úpravu bosketu
Habrůvka
uzavření smlouvy na provozování městského informačního střediska s novým
provozovatelem

•

přidělení volného bytu v Penzionu pro důchodce

RM 14.8.2006
RM projednala:
•
•
•
•
•
•

postup prací na dokončení úpravy bosketu Habrůvka, rekonstrukce obecního domu
v Rudce a opravě střechy na kulturním domě
závěry z místního šetření v Újezdě ve věci oprav místních komunikací
žádost občanů ul. Fr. Halase o zajištění nočního klidu v době konání diskotéky
rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu o poskytnutí dotace
na zalesnění
žádost o provedení opravy a vyčištění kanalizace u domu č.p. 58 v Rudce
vyhodnocení plnění rozpočtu k 31.7.2006

RM schválila:
•
•
•
•
•

uzavření směnné smlouvy, na jejímž základě získá město do vlastnictví dům č.p.
35 včetně přilehlých pozemků
zadání výroby čtyř druhů pohlednic města
vyvěšení záměru na prodej pozemků p.č. 1693/1, 509 a 512/1 v k.ú. Kunštát
na Moravě
rozšíření veřejného osvětlení na ulici Hradčánky v Sychotíně o jeden světelný bod
odměny pro pořadatele Hrnčířského jarmarku

-taj-

OZNÁMENÍ
Na základě § 15 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji minimální počty členů okrskových
volebních komisí:
Okrsková volební komise č. 1 - Kunštát: 6 členů
Okrsková volební komise č. 2 - Újezd: 4 členi
Okrsková volební komise č. 3 - Sychotín: 4 členi
Okrsková volební komise č. 4 - Rudka: 4 členi
Okrsková volební komise č. 5 - Hluboké: 4 členi
Okrsková volební komise č. 6 - Touboř: 4 členi
Každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva
města, může delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb (tj. do středy 20. září 2006)
jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku.
Delegováním členů a náhradníků se rozumí doručení jejich seznamu starostovi
do stanoveného termínu. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození a místo,
kde je člen, popřípadě náhradník přihlášen k trvalému pobytu, a podpis zmocněnce volební
strany; tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát, podpis tohoto kandidáta. Seznam může

obsahovat i údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci
zařazeni.
Lumír Krampl, starosta

Jednota Orel Kunštát oznamuje, že dne 25. září 2006
proběhne oficiální otevření hřiště za školou.
K užívání bude předána 1. část budoucího víceúčelového sportoviště, které bude sloužit jak
pro školní mládež, tak i pro veřejnost.
Jednota Orel v souvislosti s otevřením hřiště hledá správce, který by za dohodnutou provizi
z vybraného vstupného zajišťoval provoz tohoto areálu v sezóně, a to ve všední dny
od 15 hodin, jinak po dohodě o víkendech a po dobu letních prázdnin. Zájemci se mohou
hlásit na tel. 603 259 280.

Nový školní rok začíná...
Prázdniny skončily, stojíme na prahu dalšího školního roku. V očekávání, co přinese, jsou
nejen naši žáci, ale také rodičovská veřejnost. Dlužno říci, že kunštátská škola má na co
navazovat. Měřítkem v tomto ohledu není zajisté jen úspěšnost vycházejících žáků při
přijímacím řízení na střední školy, která je mimochodem tradičně vysoká. Ohlédneme-li se
například za uplynulým školním rokem, zjistíme, že výčet všech akcí, které by bylo vhodné
zmínit, by s komentářem a poděkováním všem zainteresovaným zabral samostatné vydání
Kunštátských informací.
Věnujme se však spíše tomu, co je před námi. Především je třeba zmínit, že pedagogický sbor
stojí před úkolem dopracovat vlastní školní vzdělávací program, podle něhož se začne
vyučovat od školního roku 2007/2008. Jeho upřesnění přinese nejen racionalizaci
a zkvalitnění výuky, ale také nárůst počtu vyučovacích hodin. Už letos přibývá celkem
5 vyučovacích hodin, které jsou využity pro výuku jazyků. Nově se začíná vyučovat
angličtina ve 3. ročníku, k posílení o hodinu týdně dochází ve 4. a 5. ročníku, nabídka se
rozšiřuje i na druhém stupni. Je naším zájmem se této oblasti věnovat i do budoucna, což
vyvolá značné nároky na další studium učitelů.
Naše pozornost bude nadále upřena i na využívání nových metod ve výuce – i s využitím
výpočetní techniky. V současnosti škola disponuje dvěma počítačovými učebnami a cca
50 počítači, přes prázdniny se podařilo zajistit čtyřnásobné navýšení rychlosti připojení
k internetu.
Chceme rozvíjet mimoškolní aktivity dětí, kromě řady stávajících kroužků bychom rádi
zapojili i další zájemce o práci s dětmi ve volném čase. Velkým přínosem pro sportovní vyžití
bude od konce září zprovozněné hřiště za školou, jež vzniklo díky místní Jednotě Orel.
Nové přístupy k výuce kladou větší požadavky na materiálně technické vybavení školy,
věříme proto v přízeň Města Kunštát jakožto zřizovatele školy při sestavování rozpočtu,
uvítáme samozřejmě jakoukoliv pomoc ze strany podnikatelské i rodičovské veřejnosti.
Ke zlepšení fungování školy bezesporu přispěje loni ustavená školská rada.

Do nového roku vstupujeme s kvalifikovaným pedagogickým sborem, jehož stabilní součástí
se po loňském rozdělení 3. ročníku na dvě třídy stává paní učitelka Alena Pernicová z Lysic.
Velký dík za celoživotní kvalitní práci v naší škole směřuje k dosavadní ředitelce paní
Magdaleně Vikové a k paní učitelce Pavle Hamerské, které odcházejí do důchodu. S paní
ředitelkou se neloučíme tak docela, žáci se s ní budou v hodinách chemie i nadále setkávat,
stejně tak rádi využijeme jejích zkušeností z praxe při řízení školy.
Jakékoliv připomínky a náměty k chodu školy uvítáme – jak formou osobního jednání, tak
i prostřednictvím e-mailové adresy na našich webových stránkách.
Mgr. Vratislav Sedlák, ředitel školy

Z kunštátské matriky
Blahopřejeme rodičům k narození dítěte:
Pitauer Josef

Kunštát, Radnická 178

nar. 24. 7. 2006

Vše nejlepší, dobrou pohodu a pevné zdraví přejeme všem jubilantům, kteří
své narozeniny (75 a více let) oslaví v měsíci září:
Handlová Štěpánka

Chocholík 330

Předešlý Jan

nám. Krále Jiřího 105

Ševčíková Jarmila

Pod hotelem Rudka 342

Tenora Vladimír

Sychotín 34

Vichtová Zdeňka

V Lávkách 260

Rotroeklová Božena

Tenorova 48

Otisková Marie

Kunštát E 5

Dušil Jan

Rudka 35

Šimurdová Jiřina

Nová 293

Šamšulová Pavla

Sychotín 37

Oznamujeme úmrtí:
Krása Alois

Černá Hora

† 1. 8. 2006 (* 1946)

Šmehlíková Emilie

Radnická 472

† 7. 8. 2006 (* 1923)

Umshausová Helena

Suchý 286

† 24. 8. 2006 (* 1946)

Vážení občané, oznamte nám, pokud si nepřejete, aby Vaše jubileum bylo uvedeno v KI.
Děkujeme.
-mat-

