Kunštátské informace – červen 2006
Informace ze zasedání Rady města (RM) – vybrané části
RM 2. 5. 2006
RM projednala:
•
•
•

•

•
•

postup prací na úpravě prostoru u kostela, rekonstrukce obecního domu v Rudce
na vstupní byty a úpravě bosketu lokality Habrůvka
zápis a usnesení ze zasedání předsednictva Svazku VaK včetně vyhodnocení
kalkulace ceny vodného a stočného
oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci vydání stavebního povolení
ke stavbě vodního díla „Hrazení bystřin - Sychotínský potok“, které se týká úpravy
koryta toku
termín jednání s právním zástupcem Kongregace Dcer Božské Lásky se sídlem
v Opavě ve věci případného převodu části pozemku v souvislosti s výstavbou stezky
pro pěší Kunštát – Újezd
zápis z jednání soc. komise
žádost o pronájem areálu koupaliště

RM schválila:
•
•
•
•
•
•

přílohu k příkazní smlouvě o zajištění chodu sportovní haly, kterou se stanovuje sazba
za využití sportovní haly od 1. 6. 2006 ve výši 200 Kč/hod.
opravu okapů na bytovém domě Nová 504
smlouvu na dokrytí nákladů při zabezpečení služby první lékařské pomoci mezi
městem Kunštát a zdravotnickou záchrannou službou JmK
zařazení žadatelů do pořadníku čekatelů o umístění v Penzionu pro důchodce
na základě doporučení sociální komise
použití znaku města Kunštát na sérii pohlednic pro Jihomoravský kraj
zorganizování koncertu skupiny „Nezmaři“ v zámecké zahradě dne 7. 7. 2006

RM 15. 5. 2006
RM projednala:
•
•
•
•
•

postup prací na realizaci investičních akcí
zápis z jednání konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ
Kunštát
sdělení Státního fondu životního prostředí ČR o zařazení žádosti projektu „ČOV
a kanalizace Kunštát“ do zásobníku projektů
zápis z jednání shromáždění starostů Svazku obcí pro nakládání s odpady
účetní uzávěrku k 31. 3. 2006 příspěvkových organizací ZŠ, MŠ, Penzion pro
důchodce

RM schválila:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vystavení objednávky na prodloužení vodovodního řadu v ulici V Lávkách
smlouvu o budoucí kupní smlouvě na pozemek p.č. 472/5 v k.ú. Kunštát na Moravě
mezi městem Kunštát a Kongregací Dcer Božské Lásky se sídlem v Opavě
vyvěšení záměru na pronájem pozemků p.č. 1148 a 946/1 v k.ú. Kunštát na Moravě
dokrytí finančních nákladů na pedagoga v MŠ na docházku dětí ve školním roce 2006
– 2007 pro období 9 – 12/2006
použití hospodářského výsledku za rok 2005 v MŠ – převod do rezervního fondu
nákup prostředků a vybavení pro SDH JPO3 Kunštát
nákup uživatelského PC pro městskou knihovnu
provedení opravy výtluků na místních komunikacích
obeslání minimálně 3 firem se žádostí o zpracování nabídky na rozšíření místního
rozhlasu do místních částí Rudka, Touboř a Hluboké
nákup kovového skladu pro budoucí sběrný dvůr na uložení nebezpečných odpadů
provedení deratizace ve městě Kunštát

-taj-

Sběrný dvůr a překladiště Boskovice-Doubravy
Zařízení, která lze odevzdávat bezplatně na uvedeném sběrném dvoře:
velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, zařízení informačních technologií
a telekomunikační zařízení, spotřebitelská zařízení, osvětlovací zařízení, elektrické
a elektronické nástroje (s vyjímkou velkých průmyslových nástrojů), hračky, vybavení pro
volný čas, lékařské přístroje (s vyjímkou všech implantovaných a infikovaných výrobků),
přístroje pro monitorování a kontrolu, výdejní automaty. Podrobný seznam je vyvěšen
na úřední desce.

Záchranná stanice ČSOP Zelené Vendolí
Záchranné stanice zajišťují péči o zraněné, nemocné, vyčerpané, nevyspělé nebo jinak
handicapované volně žijící živočichy, zajišťuje jejich vyléčení a opětovné navrácení do volné
přírody.
Upozorňujeme, že zabezpečit péči o jedince volně žijícího druhu zvířat, který není v důsledku
zranění schopný existence ve volné přírodě v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zák.
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, je povinen každý občan. Za takovou péči se
považuje dle tohoto zákona i oznámení místa nálezu obci nebo předání zvířete do záchranné
stanice, anebo pokud se jedná o zvěř (dle zák. č. 512/1992 Sb., o myslivosti v úplném znění
a vyhlášky č. 20/1988, kterou se provádí zák. o myslivosti), mysliveckému hospodáři.
Kontakt: Záchranná stanice volně žijících živočichů
ZO ČSOP Zelené Vendolí
Zastoupení: Josef Zelený Vendolí 42, 569 14, tel.: 461 545 526,
mobil 604 830 851

Ředitelství Mateřské školy Kunštát

oznamuje rodičům, kteří mají zájem o docházku svého dítěte v délce 4 hodiny denně a které
ke dni zahájení docházky dosáhne 3 let (tj. nejpozději v době od září do prosince 2006), že se
ve dnech 19. – 21.6.2006 v době od 10.00 do 12.00 hodin bude konat v kanceláři ředitelky
školy dodatečný zápis k docházce pro školní rok 2006 – 2007. Rozhodnutí o přijetí
či nepřijetí bude oznámeno rodičům do 30 dnů ode dne přijetí přihlášky.

Uzavření mateřské školy o hlavních prázdninách
Oznamuji, že o hlavních prázdninách bude provoz MŠ ve dnech 3. - 21. 7. 2006. Od 22. 7. 1. 9. 2006 bude provoz uzavřen. V této době bude probíhat generální úklid budovy,
malování a průběžné čerpání řádné dovolené všech zaměstnanců školy. Školní rok bude
zahájen v pondělí 4. 9. 2006.
L. Zárychtová, ředitelka MŠ

ZUŠ Letovice-pobočka Kunštát vyhlašuje zápis na nový
školní rok 2006-07 do hudebního, tanečního nebo
výtvarného oboru.
Bližší informace a přihlášky za vyučující hry na housle, flétnu, klavír a další hudební
nástroje, sólový zpěv a taneční obor poskytne vedoucí pobočky ZUŠ Kunštát pan Libor Suchý
(mob. 723 739 795) nebo na ZŠ Ladislav Dostál (výtvarný obor) a Radka Dostálová (hra
na kytaru).

Poděkování za Pohádkovou cestu
Město Kunštát děkuje Divadelnímu spolku LMD, taneční skupině Viktorky, SDH
v Sychotíně, Mgr. Pelikánové, MUDr. Lukešovi ml., p. Chytré za kostýmy a všem ochotným
dobrovolníkům za dokonalou spolupráci při organizování 4. pohádkové cesty – dětem k jejich
svátku. Děkujeme i rodičům za podporu, kterou této akci věnují a s dětmi se v tak hojném
počtu účastní. Doufáme, že nám všichni zachováte svoji přízeň i pro 5. pohádkovou cestu.

Město Kunštát pořádá letní koncert skupiny NEZMAŘI
(folk a country)
v pátek 7. července 2006 v 19.30 na zámecké zahradě v Kunštátě. Za nepříznivého počasí se
koncert bude konat v zámku.

Kunštátští tenisté ovládli přebory
Ve dnech 8. a 9. 5. 2006 byly na kurtech TJ Sokol Letovice sehrány okresní přebory
mladšího žactva a meziokresní přebory staršího žactva. Výrazných úspěchů zde dosáhli
i mladí tenisté z Kunštátu. V kategorii mladšího žactva se hráči Jiří Tenora a Petr Sojka hájící
Tenisový klub Kunštát probojovali ve dvouhře do semifinále a ve čtyřhře pak dosáhli cenného
vítězství, když ve finále porazili blanenskou dvojici Zukal – Grünwald z ASK Blansko.
Nejlepší hráči z Kunštátu Tomáš Elísek a Jan Sojka hrající za TJ Sokol Letovice pak

zaznamenali úspěch v kategorii staršího žactva. Celkovým vítězstvím potvrdil Tomáš Elísek,
že svými letošními výsledky směřuje do první desítky celostátního žebříčku!
Konečné výsledky:
Mladší žáci – dvouhra, semifinále: David Janků – Sojka Petr 6/4, 6/2, Grünwald Hynek –
Tenora Jiří 6/2, 4/6, 6/2.
Mladší žáci – čtyřhra, finále: Sojka Petr, Tenora Jiří – Zukal Lukáš, Grünwald Hynek 6/3,
6/2.
Starší žáci – dvouhra, semifinále: Elísek Tomáš – Sojka Jan 6/2, 6/2, finále: Elísek Tomáš –
Zimek Ondřej 6/4, 7/5.
Starší žáci – čtyřhra, finále: Neumann Jan, Zimek Ondřej – Sojka Jan, Pavloň Filip 4/6, 6/1,
6/3. Ing. Petr Sojka

Žáci 8. ročníků základní školy pracovali na projektech
Jako každý rok i letos vypracovali žáci 8. ročníků projektové úkoly se zaměřením na předmět,
který si sami zvolili (fyzika, chemie, rodinná výchova, český jazyk,…). Naše pracovní
skupina si vybrala anglický jazyk. Paní učitelka Anna Smejkalová zadala úkol, který měl
zjistit jazykovou vzdělanost občanů Kunštátu a přilehlých obcí.
Sestavily jsme dotazník a oslovily zejména pracující občany ve věku mezi 18-60 lety. Lidé
byli vlídní a ochotní, ale našli se i tací, kterým se do vyplňování nechtělo. Někteří byli
i nezdvořilí. Podařilo se nám zajistit vyplnění 100 dotazníků, které jsme vyhodnotily,
a z nichž bylo možné vyvodit závěry, se kterými bychom vás chtěly stručně seznámit.
Respondenty jsme rozdělily na ženy a muže. Každou skupinu jsme nejdříve vyhodnotily
zvlášť a pak dohromady. Výsledky odpovídají našim předpokladům. Většina spoluobčanů
ve věku mezi 35-60 let má tzv. „jazykový handicap“. To znamená, že v době kdy studovali
na základní škole, převládala výuka ruštiny. Na střední a vysoké škole, pokud tam studovali,
jim pak přibyla němčina nebo angličtina. Někteří z dotázaných by si své jazykové znalosti
chtěli rozšířit, ale brání jim nedostatek času. Občané ve věku 18-35 let mají širší jazykové
vzdělání. Nutí je k tomu zejména požadavky v zaměstnání. Je zajímavé, že tato skupina
občanů se také vrací k ruskému jazyku, protože je v některých sférách vyžadován. Dokonce
litují, že nebyl součástí výuky na ZŠ. Také jsme zjistily, že jazykové kurzy jsou pořádány
v Letovicích, Lysicích a Boskovicích a výuku angličtiny a francouzštiny je možné
navštěvovat soukromě i v Kunštátě. Anketa také zjistila, že muži jsou v učení cizích jazyků
pohodlnější než ženy.
Projekt byl zajímavý a ukázal nám, že v našem okolí zatím neplatí přísloví „Kolik řečí umíš,
tolikrát jsi člověkem.“ Doufáme, že se to v budoucnu zlepší. Pokud byste měli zájem, je
možné po předchozí domluvě s paní učitelkou Smejkalovou nahlédnout do podrobných
výsledků ankety.
Velmi děkujeme všem spoluobčanům, kteří věnovali svůj čas k vyplnění našeho dotazníku
a umožnili nám tak vypracovat projekt.
Martina Pařízková, Zuzana Kubecová, Petra Bednářová, Jana Kučerová, Zuzana Bočková –
žákyně 8. ročníku ZŠ

Zatím pouze napomenutí

V každé společnosti se občas najde někdo, kdo z těžko pochopitelných důvodů rád
znepříjemňuje život ostatním. Takový člověk se baví například tím, že zasílá na všechny
strany stížnosti a šíří pomluvy.
Svoje již letité zkušenosti s matkou jednoho žáka – chronickou stěžovatelkou – mají také
učitelé kunštátské školy. Někteří z nich pocítili její „spravedlivý hněv“ v případech, kdy
nebylo známkování a výsledné hodnocení podle přání této matky. Dost dlouho byly její
stížnosti a výroky s úsměvem přecházeny, i když se nezakládaly na pravdě. Jako již bývalá
zaměstnankyně ZŠ útoky na vedení školy, školníka, pracovnici v kantýně i některé další
učitele znásobila. V prosinci tohoto roku se opět pustila do boje, ale tentokrát skutečně už
svoje chování přehnala a svými výroky o šikanování a zesměšňování svého syna učitelem
naplnila pohár trpělivosti. Byla podána žádost o přešetření incidentu MěÚ jako zřizovateli
školy, ten to postoupil dále Policii ČR, ta záležitost vyšetřila a postoupila k dalšímu jednání.
24. května 2006 pořádková komise v Boskovicích shledala dotyčnou vinnou za šíření
pomluvy a nactiutrhání a bylo jí uděleno zatím jen napomenutí a uhrazení správního poplatku
1000 Kč. Rozhodnutí ještě nenabylo právní moci.
rh

Z kunštátské matriky
Blahopřejeme rodičům k narození jejich dětí:
Frkousová Petra

Hluboké u Kunštátu 29, nar. 4. 4. 2006

Cveček Karel

Kunštát, Zámecká 356, nar. 24. 5. 2006

Všechno nejlepší přejeme jubilantům, kteří své narozeniny (75 a více let)
oslaví v měsíci červnu:
Bednář Alois

Kunštát, Zahradní 307

Tlustý Jaromír

Kunštát, Nová 388

Vitouchová Julie

Kunštát, Radnická 472

Peroutková Emilie

Kunštát, Nová 294

Vichtová Zdenka

Kunštát, U Hřiště 275

Rosenkranc Zdeněk

Rudka 62

Bednář Arnošt

Rudka 59

Bašná Drahomíra

Kunštát, Hliníky 209

Tandler Rudolf

Kunštát, nám. Krále Jiřího 105

Oznamujeme úmrtí:
Vítek František
Šafářová Eva
MVDr. Šafář Miroslav
Zahradníková Josefa

Kunštát, nám. Krále Jiřího 102
Kunštát, V Lávkách 237
Kunštát, V Lávkách 237
Kunštát, Radnická 472

† 5. 5. 2006 (* 1930)
† 27. 4. 2006 (* 1934)
† 21. 5. 2006 (* 1934)
† 25. 5. 2006 (* 1919)

Poděkování:
Děkuji všem za slova útěchy, květinové dary a účast na posledním rozloučení s mým
manželem panem Františkem Vítkem.
Helena Vítková s rodinou
-mat

