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SLOVO STAROSTY

KUNŠTÁTSKÝ

Vážení spoluobčané,
jednou z priorit vedení města je zajistit bez-
pečnost dětí v okolí základní školy a soustře-
dit autobusové zastávky do jednoho místa.  
Proto se již více než rok připravuje záměr na 
úpravu komunikace I/19 v úseku mezi koste-
lem a základní školou. Harmonogram, který 
byl předložen Ředitelstvím silnic a dálnic 
Brno je následující: dokumentace pro územní 
rozhodnutí - 03/2009,  vydání územního roz-
hodnutí -  07/2009, dokumentace pro stavební 
povolení  - 12/2009, vydání stavebního povo-
lení a zahájení stavby - 05/2010.  Pevně věřím, 
že se již v roce 2010 dočkáme dokončení této 
pro Kunštát zásadní stavby.             

Váš Pavel Göpfert

XVI. hrnčířský jarmark

www.kunstat.eu

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA

XVI. ročník Hrnčířského jarmarku je za námi 
a snad se dá říct, že úspěšně. Upřímně děku-
jeme každému, kdo k tomu jakkoli přispěl, 
pořadatelům, účinkujícím, prodejcům, spon-
zorům, ale hlavně návštěvníkům. Těch i přes 
sychravé počasí přišlo na náměstí 13,5 tisíce. 

V měsících říjnu a listopadu končí některé vý-
zvy k podávání žádostí o dotace. Město Kun-
štát má pro tyto termíny připravené celkem 
tři projekty. O jejich přijetí či nepřijetí se poté 
bude rozhodovat zhruba další tři měsíce. 
Evropské peníze bychom rádi získali na adap-
taci staré školy v Hlubokém, ze které by měla 
vzniknout takzvaná komunitní škola, areál s 
ubytovacím a sportovním zázemím pro po-
byty škol v přírodě a další akce podobného 
charakteru. O dotaci jsme už jednou žádali, 
ale bez úspěchu. Nynější žádost je upravená 
a doplněná. 
Dalším projektem posílaným k posouzení úřadu, 
který rozděluje finance EU, je úprava prostran-
ství u kostela sv. Stanislava. O něm jsme podrob-
něji informovali v minulém zpravodaji.

Třetí žádost se týká úpravy panské zahrady a 
tamější vodní nádrže. Tento polozapomenutý 
kout má být rovněž propojen s areálem zámku. 

Tato zpráva potěší hlavně zaměstnance firmy 
Eurokov. Díky sloupům veřejného osvětlení, 
které se v úseku mezi koncem města a síd-
lem společnosti objeví do konce října, bude 
jejich pěší cesta do práce  o něco bezpečnější. 
Zakázku provede firma Jan Kubíček, která 
podala nejvýhodnější nabídku, a o náklady se 
podělí Město Kunštát a vedení Eurokovu.
S plánovaným chodníkem se počítá příští rok, 
nyní probíhají jednání s Jihomoravským kra-
jem o převodu pozemků.

Město Kunštát vlastní v současné době jediné 
stavební místo, parcelu 136/4 o výměře 1100 
metrů čtverečních v ulici Mezi Plůtky. Podle 
rozhodnutí zastupitelstva byl tento pozemek 
nabízen k prodeji za cenu 500 Kč/m2. Proto-
že se dosud neobjevil žádný zájemce, radnice 
jej s garancí exkluzivního prodeje postoupí 
některé z realitních kanceláří.

Po čtvrtroční pauze se na konci září konalo 
veřejné zasedání městského zastupitelstva. 
Na podnět starosty se volení zástupci shodli 
mimo jiné na tom, aby se naše město připojilo 
k výzvě za co nejrychlejší zahájení stavby sil-
nice R43, respektive úseku mezi Svitávkou a 
Kuřimí. V diskuzi se však objevily velmi pro-
tichůdné názory na to, kdy a zdali vůbec tato 
spojnice vznikne. Zatímco starosta hovořil o 
horizontu několika let, Ing. Dobeš např. tvrdil, 
že podle jeho informací nejdříve v roce 2030.         
Doufejme, že se mýlil...     

Rada města Kunštát

PŘIPRAVENÉ PROJEKTY

OSVĚTLENÍ K EUROKOVU

HRNČÍŘSKÝ JARMARK

STAVEBNÍ POZEMEK

Rada města Kunštát vyhlašuje 
výběrové řízení na 

Provozovatele Městského informačního
centra v Kunštátě

Podrobné informace sdělí tajemník MěÚ
Přihlášky zájemců přijímá MěÚ do 6. října

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Město Kunštát zveřejňuje záměr na
Pronájem Kulturního domu v Kunštátě 

(kromě restaurace, obřadní síně
a služebního bytu)

Podrobné informace sdělí tajemník MěÚ
Nabídky přijímá MěÚ do 17. října



                                                  
         

   číslo 10                    
   říjen 2008   
   ročník XIII

KUNŠTÁTSKÝ
SLOUPEK

Krámky
Jan Halas

D nes je všechno skoro jinak. Lidé, aby 
ušetřili, spalují drahý benzin a utrácejí 

čas (ten, jak známo, znamená také peníze), 
aby mohli zajet do vzdálených supermarketů, 
hypermarketů a gigamarketů a tam velice vý-
hodně nakupovat věci, které ani nepotřebují. 
Nekupte to však, když je to tak báječně lev-
né. Dělám to občas taky a dokonce výhodně 
nakupuji v internetových obchodech, abych 
pak zaplatil hromadu peněz za poštovné a do-
bírkovné. Naši předci prostě byli rozumnější 
a všechno, co si sami nemohli nebo neuměli 
udělat, kupovali někde poblíž svých obydlí. 
Jsem už tak starý, že si na to, ač sklerotik, ob-
čas nostalgicky vzpomínám. Rád bych tedy 
zavzpomínal, dokonce na pokračování, na to, 
jak to v Kunštátě vypadalo před padesáti až 
šedesáti lety po této stránce. Předem se však 
omlouvám těm, kteří mají lepší paměť a já 
něco popletu.

     Začnu od Sychotína a půjdu směrem nahoru. 
Tam se mnoho nezměnilo. Krám na břehu 
Petrůvky je stále na stejném místě. Vždycky 
jsme se tam s bratrem zastavovali, když jsme 
mířili na maliny na Květůvek nebo do Hýví 
na houby. Nakoupili jsme tam nějaké rohlí-
ky, fialky, špalky nebo lázeňské pokroutky 
na posilněnou. Starý pan Kubec měl ve svém 
krámku všechno. Když jsem si zapomněl no-
žík na houby, zakoupil jsem u něj rybičku za 
korunu a bylo po starostech. Když jsme pak 
byli větší, tak jsme u pana Kubece kupovali 
různé kakaové, vaječné a pomerančové likéry 
úžasných vůní a chutí, které jsme pak kon-
zumovali v křovinách pod zámkem. Těmto 
neřestem s námi samozřejmě můj bratr ne-
holdoval, byl vždycky rozumnější než já. A 
taky starší, kdyby chtěl, mohl si takové opi-
áty koupit kdekoli. My adolescenti však jen v 
Sychotíně, protože pan Kubec nebyl žalobník. 
Nebývalo to také příliš často, ceny nápojů to-
hoto druhu byly totiž v přímém protikladu k 
obsahu našich kapes a následky jejich konzu-
mace rovněž nesváděly k brzkému pokračo-
vání. Pana Kubece pak v obchodě vystřídala 
paní Nechutová, ale to už bylo v dobách, kdy 
jsme služby podobného druhu nepotřebovali 
a podobným sladkým lepidlům se zdaleka 
vyhýbali.                            

KUNšTÁTSKÝ ZPRAVODAJ
Vydává a zdarma rozšiřuje 
MěÚ Kunštát, tel.: 516 462 456, 
www.kunstat.eu, e-mail: 
podatelna@kunstat-mesto.cz, 
Uzávěrka příspěvků je vždy 
do 25. dne v měsíci. 
Tisk: KB Tisk Letovice, 
Masarykovo nám. 18, tel.: 608 869 331

Hrnčířský jarmark

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Oznámení o době a místě konání voleb do 
Zastupitelstva Jihomoravského kraje 

Město Kunštát vydalo v rámci letošního Hrn-
čířského jarmarku publikaci s názvem Histo-
rický vývoj hrnčířství na Kunštátsku. Cílem 
bylo alespoň částečné zmapování hrnčířské 
historie, a hlavně současnosti v Kunštátě a 
blízkém okolí.  Text doplňuje řada historic-
kých fotografií a obrazová příloha. Publikaci 
k vydání připravila komise pro přípravu hrn-
čířského jarmarku a zakoupit si ji můžete v 
městské knihovně nebo v IC.

Starosta města Kunštát podle § 27  zákona 
č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev 
krajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů

o z n a m u j e :
1. Volby do zastupitelstva Jihomoravského 
kraje se uskuteční:
v pátek 17. října 2008 od 14,00 hodin do 
22,00 hodin 
a v sobotu 18. října 2008 od 08,00 hodin do 
14,00 hodin
2. Místem konání voleb 

- ve volebním okrsku č. 1 - Kunštát 
je volební místnost malá zasedací místnost 
MěÚ, nám. Krále Jiřího 106 (přízemí) pro 
voliče bydlící v Kunštátě

- ve volebním okrsku č. 2 - Újezd 
je volební místnost v budově OV pro voliče 
bydlící v Újezdě

- ve volebním okrsku č. 3 - Sychotín 
je volební místnost v budově OV (Prádlo) pro 
voliče bydlící v Sychotíně

- ve volebním okrsku č. 4 - Rudka 
je volební místnost sál v pohostinství pro vo-
liče bydlící v Rudce

- ve volebním okrsku č. 5 - Hluboké 

je volební místnost v budově OV (knihovna) 
pro voliče bydlící v Hlubokém

- ve volebním okrsku č. 6 - Touboř 
je volební místnost kancelář OV v KD pro vo-
liče bydlící v Touboři
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky (občanským průkazem nebo 
cestovním pasem České republiky).Neproká-
že-li uvedené skutečnosti stanovenými dokla-
dy, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány  3 dny přede dnem 
voleb hlasovací lístky. V den voleb volič 
může obdržet  hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.
5. Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby 
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to 
pouze v územním obvodu volebního okrsku, 
pro který byla okrsková volební komise zří-
zena. V takovém případě okrsková volební 
komise vyšle k voliči dva své členy s přenos-
nou volební schránkou, úřední obálkou a hla-
sovacími lístky.

-taj-

pokračování příště



OZNÁMENÍ

Tomáš KOTOULEK, Hliníky 325
*28. 8. 2008
Jan FORMÁNEK, Brněnská 494

*9. 9. 2008

Pohodu a radost, štěstí i zdraví přejeme všem 
jubilantům, kteří své narozeniny 
(75 a více let) oslaví v měsíci říjnu:
Josef PAŘÍZEK, Sychotín 14
Anna PODSEDNÍKOVÁ, Palackého 152
Jarmila HLADÍKOVÁ, Rudka 55
Marie BEDNÁŘOVÁ, Zahradní 307
Otto šEVČÍK, Mezi Plůtky 342
MVDr. Jaroslav STRAKA, Sokolská 228
Marie HÁJKOVÁ, Radnická 472
Eva SEDLÁČKOVÁ, Palackého 212
Anna VÍTKOVÁ, Radnická 472

-mat-

MATRIKA

BLAHOPŘEJEME K NAROZENÍ DÍTĚTE

Členové Občanského sdružení řemesel Kun-
štát děkují všem občanům Kunštátu a okolí 
za darování či zapůjčení sbírkových předmě-
tů, které byly vystaveny v době konání Dne 
otevřených dveří v budově sýpky. Děkujeme 
také Základní škole Kunštát za zapůjčení 
výpočetní techniky. Velké poděkování patří 
i všem občanům, kteří Dny otevřených dveří 
navštívili a podpořili tak naši myšlenku zno-
vuotevření muzea v Kunštátě. Věříme, že i v 
budoucnu naše řemeslné akce a záměry ob-
novení historie v Kunštátě dostanou podporu 
široké veřejnosti.

OSŘ Kunštát

13.11.
Večer s Janou Hlaváčovou  
Galerie MART – Kunštátská keramika 
v 19.00 hod. 
6.12.
Rozsvícení vánočního stromu
kostel sv. Stanislava a nám. Krále Jiřího
7.12.
Zázračný pramínek
Vánoční pohádka pro děti – zájezdové diva-
delní představení Praha
kulturní dům
11.12.
Čtyři pokoje do zahrady – zájezdové diva-
delní představení Praha
kulturní dům
17.12.
Koncert Václava Hudečka
kostel sv. Stanislava

SPORT

Muži  „A“:
Kunštát - Černá Hora           1 : 1
Medlánky - Kunštát                 3 : 4
Kunštát - Soběšice               1 :  3
Mokrá - Kunštát                  0 : 2

Muži „B“:
Kunštát - Vilémovice           5 : 0
Knínice - Kunštát                  1 : 0
Kunštát - Vysočany              0 : 0
Úsobrno - Kunštát                  1 : 2

Dorost:
Kunštát - Rájec                      1 : 1
Čebín - Kunštát                  1 : 2
Kunštát - Bosonohy             5 : 1
Letovice - Kunštát                  4 : 4

Ženy:
Kunštát - Kotvrdovice         0 : 1
Ráječko - Kunštát                  0 : 6
Kunštát - Vrchovina              1 : 1
Lažany - Kunštát                   1 : 0

Žáci:
Kunštát - Vísky                     3 : 1
Boskovice - Kunštát                  0 : 3
Olešnice - Kunštát                  0 : 9
Kunštát - Doubravice            7 : 0
Knínice - Kunštát                   0 : 6

Přípravka:
Kunštát - Ráječko                12 : 0
Boskovice - Kunštát                11 : 1

Újezd - Kozárov                 1 : 5
Černá Hora - Újezd                    4 : 4
Újezd - Štěchov                 1 : 4
Újezd - Nobica                   5 : 0

Rudka - Spešov                   2 : 3
Bedřichov - Rudka                    5 : 0
Rudka - Světlá                     0 : 2
Rudka - Olešná                   6 : 2

Muži „A“:
Kunštát - Rudice                  3 : 6
Lipůvka - Kunštát                6 : 3

Muži „B“:
Rájec - Kunštát                5 : 1

Dorost:
Kunštát - Znojmo               1 : 8
Tišnov - Kunštát               2 : 7

Starší žáci:
Kunštát - Jundrov               4 : 5
Blansko - Kunštát                5 : 4

Staří páni:
Kunštát - Vev. Bitýška       2 : 1

FOTBAL - FK KUNšTÁT

MALÁ KOPANÁ

TENIS - TK KUNšTÁT

KULTURA

Město Kunštát ve spolupráci s Muzeem Blan-
sko pořádá HALASŮV KUNšTÁT.

Pátek 24. října 2008, 16.00
Blansko – hudební salon zámku
Vyhodnocení literární soutěže Františka Ha-
lase. Uvedení výročního sborníku Na vlastní 
ticho (výběr poezie z let 1972-2007)

Sobota 25. října 2008, 16.00 hod.
Pietní akt u hrobu básníka na kunštátském 
hřbitově. Promluví básnířka Viola Fischerová.

Sobota 25. října 2008, 19.00 hod.
Galerie MART - Kunštátská keramika
Tiše jít kolem srdce
Pásmo z milostné korespondence 
Františka Halase a Libuše Rejlové.
Připravil: Jan Halas
Účinkují: Andrea Elsnerová a Lukáš Hlavica 
Hana Kofránková - režie
Martin Krajíček - hudební doprovod

Galerie MART - DOPROVODNÁ VÝSTAVA
René Viščinár - kresba, Kunštát a okolí

Mistrovství republiky v kolové a krasojízdě
v sobotu 4. října od 13.00 hod. ve sportovní hale

PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKcE 
PRO ROK 2008

Týden knihoven je celorepubliková akce, jejíž 
12. ročník se koná v od 6. do 12. října. Měst-
ská knihovna v Kunštátě  připravila besedy 
pro děti  8. a 9. tříd s cestopisným zaměře-
ním.
Amnestie poplatků v tomto týdnu se bude 
vztahovat na poplatky za upomínky i regis-
trační poplatky nových čtenářů. 
Pozvánkou do knihovny pro Vás všechny je 
malý bibliokvíz – přijďte si ověřit správné 
odpovědi.

» Karel Hvížďala je autorem knížky Dálkový 
výslech. Kdo v tomto díle odpovídá na jeho 
otázky ? 
» Kterému francouzskému autorovi vynesly 
slávu historické romány jako např. román 
Královna Margot?
» Který český básník, prozaik a překladatel 
se stal v roce 1991 českým velvyslancem v 
Německu a posléze v Rakousku? 
» Kdo se pokládá za největšího španělského 
romanopisce ?                                           -mk-

Týden knihoven



INZERCE

MĚSTO KUNŠTÁT ZVE 
NA VÝSTAVU

S NÁZVEM
JAPONSKÁ KERAMIKA

AUTOŘI
DANIEL A NIKOLA SEKO

V ČASE OD
20.9. – 20.10. 2008

V INFORMAČNÍM CENTRU

» NABÍZÍM k pronajmutí byt 3+1 v Kunštátě. 
Tel. 728 914 278

» SJEDNÁVÁNÍ POJIšTĚNÍ pro Českou 
podnikatelskou pojišťovnu. Jiřina Švancarová, 
Kunštát - Sychotín 92. Tel.: 516 461 305, mo-
bil: 728 337 589, e-mail: jirinasvancarova@
seznam.cz

» KOUPÍM RD nebo byt min. 3+1 v Kunštátě. 
Tel. 720 339 852

» FINANČNÍ PORADENSTVÍ, hotovostní 
půjčky pro zaměstnance, důchodce, matky 
na MD, živnostníky (i začínající) s ručitelem. 
Tel. 773 584 731

» INg. PAVEL SEDLÁK – ELPO, prodej 
počítačů, notebooků a příslušenství, spotřební 
materiál, servis výpočetní techniky. Nám. 
Krále Jiřího 31, Kunštát, tel.: 516 461 186  
Mob.: 608 114 801, e-mail: p.sedlak@elpok.
cz   www.elpok.cz

» MASÁŽE V PENZIONU PRO 
DŮcHODcE opět od měsíce října. Šárka 
Neumannová nabízí relaxační masáž celého 
těla, zad a šíje, nohou nebo rukou. Dále re-
flexní masáž plosky nohy a také lymfomasáž. 
V nabídce je také možnost zakoupit dárkový 
poukaz pro blízké. Tel. číslo pro objednávky: 
603 452 456.

» NAVšTIVTE OČNÍ OPTIKU KUNšTÁT 
(ve dvoře zdravotního střediska). Otevřeno 
každou středu od 9.30 do 16.00 hodin

» OPRAVY RODINNÝcH šIcÍcH STRO-
JŮ A OBNITKOVAČEK. Milan Lepka, 
Nýrov 76, tel. 723 307 810, 516 475 092

» ZÁMEČNIcTVÍ DOLEŽAL - kovovýro-
ba, svařování CO2, výroba brán, branek, 
výstavba oplocení, zábradlí, schodišť aj. 
Kunštát, Fr. Halase 176, tel. 724 703 323

DÝŇOVÝ DEN NA KOUPALIšTI
(Akce pro rodiče s dětmi)

sobota 4. října 2008 v 15.00 hod
  Program: - Výroba „DÝŇÁKŮ“ 
      - Pouštění svíčkových lodiček po vodě
      - Opékání špekáčků
      - Vyhlášení a ocenění vítězů soutěže: „O nejhezčího Dýňáka“
      - Symbolický prodej dýňových strašidel a okrasných dýní 
      (výnos připadne kolektivu mladých hasičů z Kunštátu)
      - Velké tajné překvapení!!!
  Zajištěno: občerstvení, dýně, svíčky
  co budete potřebovat: nářadí na dlabání a vyřezávání dýně, šikovné ruce a dobrou náladu.          
  Na společně strávené odpoledne se těší Čertíci!

Rozpis stomatologické lékařské služby první pomoci 
(LSPP) - boskovická část, čtvrté čtvrtletí 2008. Služba je

sloužena vždy od 8 do 12 hodin.
Jméno Místo služby Telefon

Říjen
4.10. MUDr. Žilka Benešov, 19 516 467 313
5.10. MUDr. Adamová Letovice, Masarykovo náměstí 18 516 474 018
11.10. MUDr. Bočková Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203
12.10. MUDr. Fenyk Letovice, Tyršova 15 516 474 310
18.10. MUDr. Grénarová Boskovice, Vodní 95 (Minerva) 516 494 204
19.10. MUDr. Chatrná Boskovice, Lidická 8 516 453 998
25.10. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 456 109
26.10. MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 24   516 454 046
28.10. MUDr. Kopáčková Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369
Listopad
1.11. MUDr. Kraml Boskovice, Vodní 95 (Minerva) 516 494 380
2.11. MUDr. Křížová Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 516 452 808
8.11. MUDr. Srpová Letovice, J. Haška 12 604 760 665
9.11. MUDr. Kučerová Lysice, Komenského 429 516 472 460
15.11. MUDr. Kutlíková Boskovice, Lidická 8 516 453 997
16.11. MUDr. Loskot Svitávka, Hybešova 197 516 471 210
17.11. MUDr. Lukeš Boskovice, Smetanova 24   516 454 046
22.11. MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 468/2 516 474 488
23.11. MUDr. Padalík Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263
29.11. MUDr. Paděrová Šebetov, 117 516 465 452
30.11. MUDr. Pernicová Boskovice, Vodní  95 (Minerva) 516 494 138
Prosinec
6.12. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319
7.12. MUDr. Srpová Letovice, J. Haška 12 604 760 665
13.12. MUDr. Šumberová Lysice, Komenského 429 516 472 227
14.12. MUDr. Žilka Benešov, 19 516 467 313
20.12. MUDr. Adamová Letovice, Masarykovo náměstí 18 516 474 018
21.12. MUDr. Bočková Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203
24.12. MUDr. Fenyk Letovice, Tyršova 15 516 474 310
25.12. MUDr. Grénarová Boskovice, Vodní 95 (Minerva) 516 494 204
26.12. MUDr. Chatrná Boskovice, Lidická 8 516 453 998
27.12. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 456 109

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna na Karáskově náměstí č. 11, Brno,. tel. 548 424 248 a 
to od 19.00 h. - 7.00 h. ve všední dny a nepřetržitě o svátcích.


