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Město Kunštát jako vydavatel odpovídá 
pouze za příspěvky, které přináší infor-
mace z MÚ. Jiné uveřejněné názory ne-
musí být totožné s názorem vydavatele, 
za jejich obsahovou a stylistickou stránku 
odpovídá autor. Redakce si dále vyhrazu-
je právo příspěvky krátit a neodpovídá za 
obsah uvedených inzerátů.

Kunštát v 90-tých letech,  jako jedna  z mála 
obcí, využil příležitosti, když Telecom pro-
váděl novou kabelizaci s možností připojení 
do každého domu a připoložil i tzv. koaxiální 
kabely k jednotlivým domům a chráničky pro 
optický kabel v hlavních trasách. V současné 
době je v Kunštátě, Sychotíně, Rudce, Újezdě 
připojeno z celkového možného počtu  cca 
40% účastníků a to pouze na kabelovou te-
levizi. Na své využití zde stále čeká místní  
infokanál, který je ve správě města, neboli 
místní TV vysílaní různých informací, ale 
také jednoduchých pořadů. Rád bych zde 
dále uvedl  dva příklady a to nejprve města 
Boskovice, které nevyužilo příležitosti, kdy 
Telecom prováděl kabelizaci a v té době se 
nedohodlo na položení koaxiálních, případně 
optických kabelů a nevyužilo tak nákladných 
zemních prací, které s tímto souvisí. Dnes 
město Boskovice, vědomo si významu a 
možnosti, které nabízí optický kabel, má již 
propojeny jednotlivé městské instituce a zaří-
zení na základě dalších investic. Spolupracu-
je dále  s  firmou, která při zemních pracích 
na území města pokládá po částech optický 
kabel a pracně dohání promarněnou šanci při 
akci telecomu v 90-tých letech.
Druhý příklad je z nedalekého Petrova, kde 
tato malá obec v sousedství Kunštátu, vyu-
žila kabelizace Telecomu, dnes má  napojeny 
všechny domácnosti na TV vysílaní z obec-
ního zařízení v počtu 15 programů, které v 
plné výši hradí obec, s tím, že navíc zde mají i 
místní infokanál, kde jsou občané perfektně a 
pohodlně informováni o dění v obci ze svých 
televizních přijímačů.
Možnosti stávajícího kabelového rozvodu, 
kromě stávajícího TV signálu do připojených 
kunštátských domácností a přilehlých míst-
ních částí, jsou však za určité investice ještě 
jinde a jde zejména o možnost:

- připojení každého domu na internet o rych-
losti 5 Mbps/500 kbps/down/up), bez toho, 
že by linka byla sdílena s jiným účastníkem. 
Rychlost je násobně vyšší než jiné možnosti 
doposud na kunštátsku nabízené.

- volání do pevných i mobilních sítí bez měsíč-
ních paušálů (na základě přenosu hlasu přes 
internet (VoIP)

- dodávka TV programů v rozlišení HD 
(HDTV), což jsou programy s velmi vysokým 
rozlišením obrazu, jaké doposud nebyly čes-
kým domácnostem dostupné a uživatelé jej 
ocení zejména u moderních TV přijímačů.

- jsou to i další výhody z pohledu prostého 
občana, nebo podnikatele - reklamy, ale i při 
správě obecního majetku – propojení úřadů, 
bezpečnosti – kontrola veřejného majetku ka-
merou s přenosem  na pult policie nebo bez-
pečnostní agentury, apod.
Problém uvedení výše uvedených možnos-
tí  do praxe je například  v  propojení  op-
tickým kabelem mezi  Újezdem u Kunštátu  
a tzv. páteřním kabelem u železniční dráhy 
ve Svitávce (zajištění potřebné datové konek-
tivity) a osazení rozvodu technologickými 
prvky pro umožnění datových přenosů. Jde o 
investici jejíž podstatnou část musí nést nepo-
chybně operátor kabelové televize -  stávající 
provozovatel firma Self Servis. Vzhledem k 
náročnosti investice a  s ohledem na význam-
né zkvalitnění služeb pro občany,  by se mělo 
město Kunštát na investici podílet. Tato in-
vestice, která by město neměla příjít více než 
na 900 tisíc Kč, s možností rozložení na delší 
období bez jakéhokoliv navýšení, je určitě v 
silách rozpočtu města. Navíc existuje i vari-
anta spojení tohoto záměru s  propojením re-
gionů  a získaní státní dotace na tento projekt. 
Druhou možností je využití stávajících optic-
kých kabelových tras jiných operátorů – tato 
varianta je v současné době v jednání.
Využije konečně plnohodnotně Kunštát zako-
pané metalické a optické kabely pro potřeby 
občanů, podnikatelů a správy města?  Na-
bídneme konečně všem zájemcům kvalitní  
služby prostřednictvím kabelové televize?  
Na příkladu Petrova a Boskovic je patrné, že 
optický kabel patří k základní infrastruktuře 
rozvoje měst a obcí, cesty k jejímu naplnění 
mohou být různé. Jaká bude ta naše?
                         Alois Dobeš, člen MZ Kunštát

Další možnosti televizního kabelového rozvodu

» Značková proDejna pivovaru 
čH, nám. Krále Jiřího 29 nabízí: 

- sortiment pivovaru: sudové, lahvové pivo, li-
monády, pálenky, pronájem chlazení...

- čerstvé pečivo dopékané v prodejně: bagety, 
kaiserky, ciabaty, chléb...

- NOVĚ otevřena sázková kancelář olympij-
ského vítěze Roberta Změlíka STARTIP
Rádi Vás obsloužíme v běžnou pracovní dobu 
naší prodejny. Tel. 603 259 829

» koSMeTiCkÉ STuDio BLanka na-
bízí kosmetické služby, poradenství a prodej 
kosmetických produktů. Najdete je v Kunštátě 
na Palackého 523, vedle autobusové zastávky. 
Objednávky na telefonu 733 313 699 nebo na 
e-mailu:studio@kosmetikaBlanka.cz. Více in-
formací najdete na www.kosmetikaBlanka.cz

» SjeDnávání pojišTění pro Českou 
podnikatelskou pojišťovnu. Jiřina Švancaro-
vá, Kunštát - Sychotín 92. 
Tel.: 516 461 305, mobil: 728 337 589, 
e-mail: jirinasvancarova@seznam.cz

» kareL ševčík - provádí montáž: žaluzie 
(meziokenní a do plastových oken), venkovní 
rolety (plast, Al), sítě proti hmyzu, textilní ro-
letky, roletky a žaluzie do střešních oken. Za-
měření a doprava zdarma. Ceny za rok 2005 ! 
Kontakt: tel.: 603 586 083, 461 521 006 

» ing. paveL SeDLák - eLpo prodej po-
čítačů, notebooků a příslušenství, spotřební 
materiál – inkousty a tonery opravy výpočet-
ní techniky, poradenství náměstí Krále Jiřího 
31, Kunštát tel.: 516 461 186  mob.: 608 114 801 
e-mail: p.sedlak@elpok.cz www.elpok.cz

» opravY a proDej rodinných šicích stro-
jů a obnitkovaček. Milan Lepka, Nýrov 76, tel. 
723 307 810

Válek (karate), Konečná (cvičení menších 
dětí), Vykoukal (florbal), Sehnal (volejbal 
dospělých). Věříme, že do budoucna bude 
činnost naší organizace ještě pestřejší a při-
táhne do řad Orla další zájemce o sportovní, 

ale i kulturní vyžití. Stejně tak spoléháme na 
přízeň ze strany představitelů města, protože 
bez jejich morální a finanční podpory by se 
naše aktivity nemohly realizovat.

Výbor jednoty Orel Kunštát

Pan MUDr. Tomáš Pink oznamuje změnu 
ordinačních hodin v Kunštátě.
Od 1. 4. 2010 ordinuje ve dnech:
Úterý:    14.00 – 20.00 hodin
Čtvrtek: 17.00 – 21.00 hodin.
Pacienti se musí k vyšetření předem ob-
jednat. 
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INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA

SLOVO STAROSTY

KUNŠTÁTSKÝ
www.kunstat.eu

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych tentokrát ve své rubrice 
apeloval na občany Kunštátu v problematice 
svozu nebezpečného a velkoobjemového od-
padu. Za svoz nebezpečného odpadu zaplatí 
město Kunštát 371 000 Kč a za velkoobjemo-
vý odpad více než čtvrt miliónu korun za rok. 
Při  sběru je potřeba odlišit, zda se jedná o ne-
bezpečný odpad (akumulátory, pneumatiky 
na osobní auta bez disků, barvy, rádia, televi-
ze, ledničky, chemikálie atd.) nebo velkoob-
jemový odpad (nábytek, koberce atd.). Když 
neukáznění  občané dovezou jiný odpad, než 
který je odvážen, Sita, která provádí svoz od-
padů nevezme tento nesprávný odpad a město 
musí zaplatit jeho svoz navíc, bez ohledu na 
zbytečně vynaloženou práci naší pracovní 
čety.                  pokračování na druhé straně

Večer kunštátských básníků - jubilant Ludvík Kundera.

Protože se v současné době objevuje řada ne-
přesných informací spojených s plánovanou 
stavbou fotovoltaické elektrárny v Kunštátě, 
přinášíme následující fakta: 
Město Kunštát získalo v březnu územní roz-
hodnutí o umístění fotovoltaické elektrárny, 
tj. zařízení, ve kterém dochází k proměně 
slunečního světla na elektrickou energii, na 
pozemcích podél silnice z Kunštátu do Zbra-
slavce. V současné době probíhá stavební ří-
zení, jehož výsledkem by mělo být brzké vy-
dání stavebního povolení a následně vypsání 
výběrového řízení na dodavatele-investora, 
který elektrárnu postaví. 
Záměrem radnice je najít takovou firmu, která 
celou stavbu vybuduje na vlastní náklady, uvede 
do požadovaného provozu a teprve potom odpro-
dá městu. To proto, aby kupující (město) při jed-
náních o úvěru mohl bance zaručit, že budoucí 
splátky pokryje prodejem elektřiny z už stojící 
a fungující elektrárny. A jelikož se má jednat o 
částku kolem 130 milionů korun, na straně města 
to jinak než úvěrem řešit nepůjde.
Fotovoltaická elektrárna v Kunštátě má v dis-
tribuční síti E.on závazně rezervován příkon 

1,7 megawattu a pokud se ji podaří zprovoznit 
do konce letošního roku, pak nám stát garan-
tuje, že dohodnuté množství elektřiny bude 
v následujících patnácti letech vykupovat za 
cenu 12,15 Kč/kWh. Návratnost celé investi-
ce tak vychází na pět až sedm let.
Fotovoltaické články se umísťují do pane-
lů, respektive tmavých ploten se zasklením 
(v některých případech i cele průsvitných) a 
uchycují se na ocelovou konstrukci do výšky 
cca jednoho až tří metrů nad zemí. Na poli 
pod Kunštátem by měly zabrat plochu o roz-
loze zhruba tři a půl hektaru .

Rada města v březnu schválila uzavření smlou-
vy o dílo na výstavbu nového chodníku k závo-
du Eurokov s firmou Autodoprava Peška. Reali-
zace stavby proběhne během jarních měsíců.
V Zahradní ulici pokračuje budování inže-
nýrských sítí u nových stavebních pozemků. 
V první etapě, která zahrnuje deset parcel, je 
již dokončená splašková a dešťová kanalizace 
spolu s vodovodem a nyní se chystá plynofi-
kace. Současně začaly přípravné práce – ká-
cení stromů – nezbytné pro započetí etapy 
číslo dvě, která nabídku města obohatí o dal-

ších devět stavebních míst.
V objektu budoucího sběrného dvora v Nové 
ulici dělníci zatím vybourali staré konstrukce 
a okna, osekali omítky, udělali vodovodní a 
kanalizační přípojky, vyzdili skladovací boxy a 
položili podkladní vrstvy podlahy.
Výstavba nové kanalizace v Kunštátě a Sy-
chotíně začne podle všeho v polovině dubna, 
a to na několika místech (zatím bez upřesně-
ní) souběžně. 

Stará škola vedle kostela se hned tak bourat 
nebude. I tento fakt vyplývá z březnového 
zamítnutí naší žádosti o dotaci, podané vlo-
ni do Regionálního operačního programu Ji-
hovýchod, na vytvoření nové cyklostezky v 
okolí Kunštátu. Za evropské peníze se mimo 
vyznačení 17-ti kilometrového okruhu měla 
odstranit i zmíněná budova č.p. 36 a na jejím 
místě vytvořit zázemí pro cykloturisty.
Neúspěchem skončil rovněž pokus o dotaci z 
Programu rozvoje venkova na zpevnění čtyř 
lesních cest v Kunštátě, Rudce, Hlubokém a 
Touboři. Rada města se o zisk podpory poku-
sí znovu v dalším kole na podzim.

Rada města Kunštát

prŮBěH inveSTičníCH akCí

FoTovoLTaiCká eLekTrárna

neÚSpěšnÉ ŽáDoSTi

Taneční soutěž o pohár města kunštátu



SLOUPEK
Chtěl bych poděkovat všem ukázněným ob-
čanům, kteří respektují městskou vyhlášku o 
odpadech. Pro ty neukázněné budeme muset 
přistoupit k tvrdým pokutám ze strany  měst-
ské policie.
Městský sběr nebezpečného odpadu a velko-
objemového odpadu je určen výhradně pro ob-
čany, nikoli pro podnikatele, kteří situaci  se 
svým pracovním odpadem musí řešit v rámci 
své podnikatelské aktivity.
V druhé polovině roku 2010, kdy bude do-
končen ECCO dvůr, bude situace jednodušší. 

Bude otevřeno pravděpodobně dvakrát týdně 
(středa, sobota). Zde bude možnost separovat 
veškerý domovní odpad na místě, bez ohledu 
na druh odpadu.
Činnost ECCO dvora bude stát město asi 
40 000 Kč měsíčně. Podnikatelé budou mít mož-
nost svůj odpad také odevzdat, ale za úplatu.
Věřím, že všichni  chceme, aby naše město 
bylo krásné a čisté, proto prosím občany o ká-
zeň při hromadění, svozu, třídění  a likvidaci 
vlastních odpadů.

Váš Pavel Göpfert

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Doma IV.
Jan Halas

Dědeček Halas byl natolik výrazná po-
stava, že se u něj ve svém vzpomínání 

musím ještě chvíli zdržet. Vychodil pou-
ze pět tříd obecné školy, podle toho také 
vypadala gramatická stránka jeho dopisů 
až do konce života. Ty dopisy byly ale na 
druhé straně úžasné po stránce stylistické 
a fabulační. Když na sklonku života napsal 
tři svazky vzpomínek, musel mu ten první 
upravit jeho přítel, spisovatel Václav Kap-
lický a druhé dva Ludvík Kundera. Oba 
však zachovali dědečkův jadrný styl a do-
dnes jsou ty knížky čtivé nejen pro svou 
dokumentární hodnotu.

     Z těch knížek se dozvídáme, jak neuvě-
řitelně těžký byl život dělníků v druhé 
polovině devatenáctého století. Továrník 
Löw-Beer, který vlastnil textilní podniky 
ve Svitávce a v Brně, nebyl žádný lidumil. 
Vždycky když vidím klenot meziválečné 
architektury – brněnskou vilu Tugendhat – 
vzpomenu si na krev a pot mého pradědeč-
ka, dědečka a jeho sester, která je vsáknuta 
do základů této obdivované stavby.

     Vzpomínám, jakou jsem měl vždycky ra-
dost, když dědeček za námi přijel z Brna 
do Prahy nebo do Kunštátu. Bylo ho hned 
všude plno. Ne nadarmo mu jeho přátelé ří-
kali Franta Rámus. S postupující nahluch-
lostí se jeho hlučnost násobila. Vždycky 
když ohlásil svůj příjezd, začala naše bá-
binka (maminčina maminka) bědovat. Bála 
se proto, že dědeček, jen v kuchyni dosedl, 
začal vykřikovat své velezrádné litanie a 
za tenkou stěnou podupával v půllitrech a 
milicionářské uniformě soused, profesio-
nální udavač.

     Do Kunštátu obvykle dorazil i ve vyso-
kém věku pěšky ze Svitávky, kam jezdil za 
svými kamarády z mládí. Hrob jeho syna 
byl na kunštátském hřbitově zpočátku bez 
jakéhokoli označení, což se dědečkovi nelí-
bilo a dal u kameníka vyrobit malou desku 
z červeného žilkovaného kamene s porce-
lánovou fotografií. Do kamene nechal vy-
tesat následující slova:         

Zde spí šťasten,
štěstím své smrti

básník
FRANTIŠEK HALAS

Žil tehdy, co zatím druzí
byli mrtvi za živa.

 

Základní škola a Mateřská škola se stane od 
01.04.2010 plátcem daně z přidané hodnoty. 
Z tohoto důvodu upravuje škola cenu obědu 
ze současných 44,-Kč na 43,60 Kč. S daní 
10%, kterou bude muset odvádět finančnímu 
úřadu bude cena od dubna 48,-Kč. Zájem o 
možnost odběru obědů ze školní jídelny je 
velký a věříme, že tato změna jej nenaruší. 
Chceme nabídkou levných obědů občanům 
pomáhat v této nelehké době. Obědy odebí-
rá v současnosti přes 140 osob, převážně dů-
chodců ale také několik malých podniků ve 
městě. Změna ceny obědů se týká dospělých 
osob, tedy cizích strávníků, učitelů a ostat-
ních zaměstnanců školy.
Dětí v MŠ a žáků v ZŠ se tato změna netýká. 
Cena obědů žáků zůstává nezměněna, podle 
věku je 18,50 Kč, 20,-Kč a 21,-Kč. Žákům 
jsou nabízena velmi kvalitní 2 jídla na výběr, 
kuchařky jim připravují často i přílohy, salá-
ty. Uvítali bychom proto, kdyby se na obědy 
přihlásilo více dětí. Náš stát školní stravování 
dotuje nemalou částkou a je škoda, když naši 
žáci tuto pomoc nevyužívají.   
Dále vás chceme informovat, že zápis dětí 
do mateřské školy pro nový školní rok 
2010/2011 se uskuteční v pondělí 17.května 
2010 od 8.00 do 15.00 hod. Při zápisu rodiče 

odevzdají kopii rodného listu dítěte a vyplně-
nou přihlášku dítěte s kladným posouzením 
dětského lékaře o způsobilosti dítěte k po-
bytu v mateřské škole. Do mateřské školy se 
přijímají děti od 3 let věku. Škola zájemcům 
vydá do 30 dní ode dne zápisu rozhodnutí o 
přijetí dítěte na základě stanovených kriterií 
o přijetí do mateřské školy. Tiskopisy přihlá-
šek k zápisu je třeba si předem vyzvednout v 
mateřské škole a to od 3.5. do 12.5. v oddě-
lení Motýlků nebo Kytiček (6.15 – 8.00 hod, 
popř.14.00 – 16.00 hod) případně vyhledat na 
www.zskunstat.eu.  

Veselá dílna – akce pro děti a rodiče v MŠ. 
Zajímavou techniku „savování“ triček připra-
vila pro zúčastněné maminka Hana Novotná.
Děkujeme tímto všem rodičům, sponzorům a 
široké veřejnosti, kteří se aktivně podílejí na 
dění v mateřské škole.

Ne všichni žáci si užívali začátkem března 
jarních prázdnin mimo školu. Darina Zábo-
jová a Hana Páralová z 9.A pomáhaly několik 
dní školníkovi Pavlu Novotnému a výtvar-
níku Ladislavu Dostálovi vytvořit ve škole 
na ploše 7 x 5 metrů unikátní mapu světa ze 
střepů kachliček, které dodala sponzorsky 
firma Stavivan z Boskovic. Poděkování také 
patří firmě pana Kubece ze Sychotína, kte-
rá vypomohla technicky a zapůjčila zdarma 
lešení. Mapa světa s vyznačením hor, nížin, 
pouští, moří, ale také největších řek a jezer je 
doplněna 11 hodinami, které ukazují konkrét-
ní časy po celém světě od Havajských ostrovů 
až po Tokio. Kunštátští žáci a zaměstnanci si 
tak nevytvořili jen lepší prostředí a důstojný 
vstup do školy, ale vznikla i stálá pomůcka do 
vlastivědy a zeměpisu.

Při své soukromé návštěvě Kunštátu 19. břez-
na si mapu prohlédla i herečka Sandra Pogo-
dová, asistent a pomocný režisér Marek Kališ 
a samotný Zdeněk Troška. A co na to slavný 
český režisér pohádek a komedií?

„To nemá chybu! Je to prostě super, klobouk 
dolů! To by se mělo otisknout ve všech uči-
telských, regionálních, vážných i bulvárních 
novinách. Špica, jak se tady u vás říká! Jste 
prostě šikulky šikovný, marná sláva. A je to 
tisíckrát hezčí, než ta černá kachlíková kre-
matorní zeď!“
Autor mapy má v zásobě ještě další nápady 
pro zlepšení školního prostředí a vytvoření 
nevšedních přírodních pomůcek, tentokrát do 
přírodovědy a přírodopisu. Nyní však musí 
spoléhat i na pomoc městského úřadu a dal-
ších sponzorů.                     Radka Dostálová

Mapa světa z tisíců kachliček



Před osmi lety  se podařilo v Kunštátě obno-
vit  činnost Orla a navázat tak na historickou 
tradici této organizace v našem městě.
Ve velmi krátké době se podařilo vybudovat 
solidní členskou základnu a také kvalitní zá-
zemí pro sport. Zejména tím, že v letech 2005 

– 2007 vyrostl na prostranství za základní 
školou moderní víceúčelový areál, jenž slou-
ží samozřejmě nejen členům Orla, ale přede-
vším žákům školy a v odpoledních hodinách 
také veřejnosti.
Jednota Orel Kunštát – pod vedením JUDr. 

Cackové – sdružuje k dnešnímu dni cca 136 
členů a organizuje jak pravidelné kroužky 
a sportovní aktivity, tak i jednotlivé akce, z 
nichž můžeme zmínit například dětský běh 
krále Jiřího, florbalové turnaje, dívčí turnaj v 
přehazované, lyžování v Hlubokém, letní bě-
žecké závody atd.
Poděkování patří vedoucím jednotlivých 
kroužků, které pracují po větší část roku a po-
skytují sportovní vyžití v různých oblastech
zejména dětem. Jsou to p. Videman, Suchomel, 
Konečný (atletika), Dostálová (míčové hry),

k činnosti orla - jednoty kunštát

» koSMeTiCkÉ a reLaxační STu-
Dio Petra nabízí: Modeláž gelových nehtů za 
zvýhodněnou cenu 380 Kč, doplnění gelem 
250 Kč. Akce trvá do 31.5.2010. Dále nabízí: 
Kosmetické ošetření, depilace teplým voskem, 
barvení obočí a řas. Líčení: denní, večerní, 
slavnostní. Objednávky na čísle: 775 166 557

» HLeDáM BrigáDniCi, servírku i ne-
vyučenou na obsluhu. Informace: 603 547 
636, 516 461 033. Pizzerie - pekárna Kunštát

» pronajMu Byt 3+1 v Kunštátě, ul. 
Nová 461. Tel.: 777 998 467.

» prodáM rd 3+1 v Makově po celkové 
rekonstrukci. Cena 1 550 000,- Kč. 
Tel. 732 140 040

» koupíM rD k trvalému bydlení v Kun-
štátě a okolí (do 20 km). Tel. 775 096 931 

» MaSáŽe v Domě s pečovatelskou službou 
v Kunštátě. Nabízím klasickou, lymfatickou a 
medovou masáž. Rašelinové zábaly. Možnost 
zakoupení dárkových poukazů. NEUMAN-
NOVÁ, tel. 603 452 456

» DoučíM angLičTinu! Tel. 775 623 049

» koSMeTiCkÉ SLuŽBY, prof. Make up, 
manikúru i pedikúru Vám nabízí na penzionu 
Petra Loukotová – Studio Viktorka. Objed-
návky na tel. 605 979 121. 

» proDáM garáŽ u panské zahrady. Tel. 
606 280 203

» naBíZíM k pronájMu byt 3+1 v Kun-
štátě. Tel. 731 735 549.

» koupíM na autoveterány Aero 30/50 veš-
keré náhradní díly, součástky a příslušenství 

– zejména motor a jeho díly (klikovku, hlavu, 
setrvák, spojku), dynamo, startér aj.
Dále koupím Jawa Pionýr 550 (pařez) nebo 
555 i bez TP. Tel.: 603 219 416

» SjeDnání: všeCH Skupin pojišTě-
ní ( Axa, Generali, Uniqa, Allianz…), úvěrů 
a všech produktů spojených s financemi. 
Fotovoltaické elektrárny - od posudku až po 
realizaci, posouzení vašich stávajících pro-
duktů - bez závazků a zdarma! 
Nejlevnější volání na trhu ČR - pro firmy i 
běžnou domácnost. Kristina Šilhánová tel. 
774 635 856

» navšTivTe oční opTiku kunšTáT 
(ve dvoře zdravotního střediska). Otevřeno 
každou středu od 9.30 do 16.00 hodin.

INZERCE

výsledkový servis březen

Kunštát „A“ - Borotín                    13 : 5
Kunštát „A“ - Zbraslavec „C“        10 : 8
 Kunštát „B“ - Boskovice „C“           9 : 9
Velenov - Kunštát „C“             1 : 17  

Sokol Rovečné B - ŠK Kunštát  1:4

ŠK Kunštát - ŠK Garde Lipovec E    2,5 : 2,5
Kunštát - Lipovec „B“                        2,5 : 2,5

Blansko „A“ -  Kunštát                    3 : 0
Letovice - Kunštát                    1 : 3
Blansko „A“ - Kunštát                    1 : 2

-kod-

SPORT

kopaná

šaCHY

SToLní TeniS

Neděle  28.3.  15.00     BOŘITOV             D
Sobota    3.4.   15.30     SVRATKA BRNO   V 
Neděle   11.4.  15.30     ROUSÍNOV „B“       D
Neděle  18.4.   16.00    LÍŠEŇ „B“                V
Neděle  25.4.   16.00    LIPOVEC                 D
Neděle    2.5.   16.30    TIŠNOV                    V
Neděle    9.5.   16.30    BOHDALICE           D

Neděle  16.5.   16.30    STARÝ LÍSKOVEC V
Neděle  23.5.   16.30    MEDLÁNKY           D
Neděle  30.5.   16.30    OLEŠNICE               V
Neděle    6.6.   16.30    KOHOUTOVICE     D
Neděle  13.6.   16.30    DRAŽOVICE           V
Sobota  19.6.    16.30     ČERNÁ HORA          D
D- doma, V- venku                                  -kod-

rozpis zápasů i. mužstva mužů - kopaná

■ 5. ročník šachového turnaje Memoriál An-
tonína Blažka dne 27. února 2010 vyhrál po-
třetí Zdeněk Libiš st. před Miloslavem Čer-
mákem z Rovečného a Janem Mikulčickým 
z Kunštátu. Další pořadí: Robert Peša, Josef 
Unčovský, Pavel Chloupek, Jan Čermák, Jo-
sef Záboj, Zdeněk Libiš ml., Roman Blažek, 
Pavel Oliva, Tomáš Boček, Igor Kuruc 

■ V sobotu 20.3. se v Rudecké hospodě usku-
tečnil další ročník kuželkářského turnaje. 
Po urputných bojích vše nakonec dopadlo takto: 
Truck team: Horák, Grenar, Kučírek, Škrabal
Nimrodi: Halas, Páral, Řehoř,Šebela
Poříčáci: manželé Šamšulovi a Zunkovi
Nejlepší hráč: Aleš Halas

Takové bylo znění soutěže, která 13.3.2010 
rozburácela sportovní halu v Kunštátě. 
Špičková aparatura, výborný moderátor, tan-
cem naladění tanečníci, bouřlivé publikum, 
takto vypadal sobotní den. Do Kunštátu se 
sjeli tanečníci nejen z celé republiky, ale ra-
dost nám udělali tanečníci z Bratislavy. 
Sešlo se 31 týmů, celkem 630 tanečníků. Ta-
nečníci byli rozděleni do čtyř věkových sku-
pin. Diváci mohli zhlédnout přes 70 tanečních 
choreografií, které se střídaly ve stylu: street 
dance, show dance, aerobic, disco, plesové 
předtančení. Porota byla složená převážně z 
profesionálních tanečníků. 
Tuto celou akci zorganizovala TANEČNÍ 

SKUPINA BAMI pod organizací Kolpingo-
vy rodiny. Největší podíl na tomto mají Mi-
chaela a Hana Bartošovy. 
Děkujeme, že nás přišli podpořit: starosta 
Kunštátu pan Mgr. Pavel Göpfert, předseda 
Kolpingovy rodiny pan Alois Havelka, ředitel 
ZŠ Kunštát pan Mgr. Vratislav Sedlák, pan 
farář Mgr. Tomáš Koumal.
Sponzoři: Týdeník Zrcadlo, Kolpingova ro-
dina Kunštát, Pekárna Kunštát. Irena Zrůs-
tková, SEDOS Jaroslav Sedláček, SB-mont 
Štefan Banya, D-komplet Roman Dvořáček, 
ZŠ Kunštát, Město Kunštát, LELA Irena Lep-
ková, LIMARA Libor Janča.

Michaela Bartošová

Taneční soutěž o pohár města kunštátu



V sobotu 20. března se uskutečnil v kun-
štátském kulturním domě Večer kunštát-
ských básníků Ludvíka Kundery a Klementa 
Bochořáka, uspořádaný městem k význam-
ným výročím devadesátých a (nedožitých) 
stých narozenin literátů. Recenzovat tuto 
společenskou akci nemohu, podílel jsem se 
na její organizaci. Přesto si dovolím několik 
poznámek na okraj. 
Pro některé lidi je kultura obecně jen jakým-
si trpěným nepotřebným přívažkem, který 
jsme nuceni financovat. Že kultura NENÍ jen 
nadstavbou nad ekonomickou základnou, že 
má moc propojovat a tvořit vztahy na me-
zinárodní úrovni, dokázal právě bohatě na-
vštívený večer v kulturním domě. Po udělení 
čestných občanství města páteru Kubíčkovi, 
básníku Bochořákovi, Janu Halasovi a Mi-
chalu Hečkovi  na něm byly představeny tři 
publikace: výbor z básní Klementa Bochořá-
ka doplněný studií o autorovi z pera Tomáše 
Soldána a představující poprvé i básně dosud 
nepublikované. Název knížky nepostrada-
telné pro kunštátské patrioty zní Ze studně 
večera kdos něžný vážil krev. (Nakladatelství 
Albert a Sursum, 2009) Jako další byly před-
staveny Bezpodmínečné horizonty, básnický 
almanach k poctě Ludvíka Kundery obsahu-
jící básně, překlady a závěrečnou studii od 
jednašedesáti českých autorů. Vydala hrstka 
nadšenců, financoval časopis Weles a Ma-
sarykova univerzita. Bohužel díky systému 
sponzorování, v němž si sponzor obratem 
bere počet výtisků v ceně svého daru (ač je 
uveden na logu obalu), je almanach až na 
několik desítek výtisků běžně nedostupný. 
Třetí sborník k poctě „kunštátského klasika“  
ZUR BEWEGTEN GESCHICHTE DES 22. 
MÄRZ  LUDVÍK KUNDERA ZUM NEUN-
ZIGSTEN vydali němečtí přátelé a spolupra-
covníci nejznámějšího českého překladatele a 
germanisty. Příspěvky ze všech koutů Evro-
py ale i ze Spojených států amerických tvoří 
skvostně výtvarně vypravenou bibliofilii, je-
jíž dostupnost je už mimo jakékoli snažení zá-

jemců. Tyto publikace ovšem znovu dokázaly, 
jaký kulturní středobod Kunštát je (nikoli 
byl) a jak významnou má literární i výtvar-
nou tradici. Ta kumulace jmen Halas, Orten, 
Seifert, Palivec, Bochořák, Tomeš, Kundera 
(…..) spjatých spíše více než méně s naším 
městečkem je unikátní, podobnou konstelací 
osobností literárního světa se mohou pochlu-
bit jen velká města. A i v nich čtení básní nej-
spíš nezaplní sál, pokud nejde o slam poetry 
čili show.
Osobností, které 20. března přišly, bylo mno-
ho. Mezi hosty nenápadně seděli lidé s me-
zinárodním rozmachem jako Petr Král, jme-
novaný v únoru tohoto roku francouzským 
velvyslancem v České republice Pierrem Lé-
vym „Komturem francouzského Řádu umě-
ní a literatury“; znalec starořečtiny a latiny 
Vít Slíva, editor sborníku Horizonty; znalec 
hebrejštiny, spisovatel a sochař Petr Pazdera 
Payne, který je mimochodem pravnukem so-
chaře Schnircha, autora jezdecké sochy Jiřího 
z Kunštátu (odjinud z Poděbrad) v Poděbra-
dech a sousoší na budově Národního divadla 
v Praze. Nebo Jiří Červenka, překladatel Cze-
slawa Milosze a básník ze Znojma....
Ve tři ráno, kdy ještě tito „muži se zájmy 
všeobecnými“ debatovali v salónku Panské-
ho domu ve vzorné péči pana vrchního, do-
zvěděl jsem se mimo jiné co znamená výraz 
Delírium tremens. Delírium – vyšinutí z línie, 
opuštění normálu, tremens - cosi jako třas, 
klepatura lidově, snad i tremolo na hudeb-
ním nástroji. Za přesné znění ovšem neručím. 
Ráno už bylo na dohled!
Je čas ukončit i těchto několik poznámek. 
Končívá se poděkováním. A to se obvykle na 
někoho zapomene. Dík patří vstřícnosti restau-
race Kulturní dům, vedení města Kunštátu, ob-
div patří oslavenci Ludvíku Kunderovi, že ten 
nával gratulantů zvládal a zvládá i ve chvílích, 
kdy píšu tyto řádky. Buďte zdráv a buďte bla-
žen, abych parafrázoval vaše vlastní slova. 
Pane Ludvíku, na zdraví a  – na Poezii! 
       Vít Ondráček

všechny cesty poezie vedou do kunštátu

OZNÁMENÍ

■ Milé maminky na mateřské dovolené, kaž-
dý pátek dopoledne od 9,30 (asi do 12 hod.) je 
pro Vás  a Vaše děti otevřena herna v býva-
lých jeslích vedle MŠ.    
Nechte své děti poznat nové kamarády, vy-
dovádět se, zatančit si, něco si namalovat… 
Vy si v klidu vypijete kávu nebo čaj,  pak si 
společně s dětmi zahrajete  a něco spolu vy-
tvoříte.
Je pro vás připraven program: začínáme po-
hádkou,  následuje hra nebo cvičení,  pak si 
zazpíváme a zahrajeme na hudební nástroje a 
nakonec něco vyrábíme.  Každý týden máme 
jiné téma. 

Program na duben:
2. dubna – Sluníčko - pohádka Kdo vypil 
vodu?, zpívánky, vyrobíme si veliké sluníčko 
z papíru na zeď. 
9. dubna – Pramínek a řeka – pohádka o vodě, 
malování na hudbu – společně malujeme a 
modelujeme potůček i řeku.
16. dubna -  Fazole - zacvrnkáme, zasadíme, 
zahrajeme si na ptáčky.
23. dubna – O zatoulané ovečce – pohádka, 
zpívání, tvoření  – filcování míčků z ovčí vlny.
Jste všichni vítáni, těšíme se na Vás i Vaše 
děti!           
                   Irena Kintrová a Ivona Kubíková

INFOCENTRUM

Měsíc cestovatelů
INFOCENTRUM a CA Tandler připravují na 
květen soubor přednášek, besed, videopro-
jekcí a výstav zaměřených na turistiku a ces-
tování s názvem "Měsíc cestovatelů". Nabízí-
me Vám možnost aktivní účasti např. formou  
přednášky z Vašich cest. Akce bude probíhat 
v prostorách Infocentra a salónku restaurace 
Kulturní dům. Bližší informace v IC nebo
na www.ca-tandler.cz 

ck mon-mare s.r.o.
Dovolujeme si Vás informovat o vzniku nové 
cestovní kanceláře v Kunštátě. Tato CK je 
zaměřena především na sportovně laděné 
zájezdy (treking, námořní jachting, plavba 
po říčních kanálech Evropy, cykloturistika 
atd.), zájezdy poznávací a organizaci akcí na 
zakázku. Pobočku CK naleznete i v Brně (Li-
dická 4). Více na www.monmare.cz.
                                                                  -tan-

Houslový virtuóz 
jaroslav Svěcený 

& 
jitka navrátilová

cembalo 
Slavné housle v proměnách staletí

24. dubna v 18.00 
v kulturním domě v kunštátě

Předprodej v IC od 12.4.
Vstupné 90,- a 180,-

Jeden z nejslavnějších českých houslových 
virtuózů představí sbírku unikátních mistrov-
ských houslí od počátku 18. století. Jednotli-
vé skladby českých i světových velikánů jsou 
vybírány v časových souvislostech s předsta-
vovanými nástroji. O přestávce koncertu je 
možná detailní prohlídka cenných nástrojů 
za asistence mistra a v případě zájmu je pan 
Svěcený připraven zodpovědět dotazy jednot-
livých návštěvníků koncertu.

KULTURA



■ Soutěž ochotnických divadel
Na okrese Blansko se každý zajímá o sport, 
diskotéky, kino... ale už ne tolik o ochotnická 
divadla. Proto jsme se my - děti, mládež a ně-
kteří dospělí - rozhodli pro tuto soutěž ochot-
nických divadel na okrese Blansko. Lidé si 
snad více všimnou, kolik zajímavých před-
stavení a talentovaných herců tu máme.
Soutěž nebude ve formě divadelní přehlídky, 
ale pouze jako divácká anketa.
Soutěží se ve čtyřech kategoriích - divadelní 
hra, herec, herečka a režie. Vyhlášení se bude 
konat 1. května 2010 v 18:00 hodin v orlov-

ně v Kotvrdovicích. Měsíc se bude hlasovat 
prostřednictvím SMS - z jednoho čísla jeden 
hlas. Nominace naleznete na našich webo-
vých stránkách pod jednotlivýmí články při-
hlášených souborů.
Hlasovat můžete z každého čísla jednou. U 
každého souboru má herec, herečka, hra a re-
žie přiřazené své vlastní číslo. Hlasování tedy 
probíhá jako ve všech známějších anketách 

- formou KATEGORIE ČÍSLO, například 
HEREC 99.
web : www.dsblansko.webnode.cz
Těší se na vás David Stehlík a Lucie Čejková

■ In vino veritas – Ve víně je pravda
Již dvacet let nám není bráněno otevírat se 
světu a to se projevuje i v celkové změně ži-
votního stylu u nás doma. Posouváme se ke 
zdravější stravě v našem jídelníčku. No a k 
tomu nápoj – víno s jeho znovuobjeveným 
významem a tisíciletou tradicí. V nevinař-
ských zemích stoupá jeho roční spotřeba a v 
tradičních vinařských zemích roste spotřeba 
vysoce kvalitních vín. Víno opět patří mezi 
znovu objevované léčivé látky, na něž se sou-
střeďuje i vědecký zájem. 
V loňském roce uspořádala skupina tzv. přátel 
dobrého vína v Kunštátě 1. výstavu vín. Bylo 
vystaveno celkem 175 vzorků jakostních vín 
od 33 vinařů. Návštěvníci tak mohli degusto-

vat a porovnávat 30 odrůd vín pěstovaných na 
jižní Moravě. Mezi nimi i vína, která získala 
ocenění na výstavách tuzemských, a dokonce 
i mezinárodních. Rok 2009 byl v našich pod-
mínkách pro vinaře rokem velice dobrým a 
vína tohoto ročníku jsou velmi kvalitní.
Ze všech těchto důvodu organizuje letos 
tato skupina 2. výstavu vín, která se bude 
konat 1. května opět v restauraci panský 
dům v kunštátě. návštěvníci budou mít 
možnost ochutnat, ocenit a vyhodnotit 
libovolné množství vzorků, kterých orga-
nizátoři plánují shromáždit až ke dvěma 
stovkám. přijďte strávit příjemné chvíle s 
nabídkou vín a občerstvením.                                     
                                             Ing. Václav Líkař

jan Mareček
*20.2.2010
antonín DoSkočiL

*25.2.2010
petr koTouček 

*15.3.2010

Pohodu a radost, štěstí i zdraví přejeme všem 
jubilantům města Kunštátu a místních čás-
tí, kteří své narozeniny (75 a více let) oslaví 
v měsíci dubnu:
proCHáZka František
Banyová irena
unčovSká Ludmila
rŮŽičková jiřina
TejkaL květoslav
poLáček josef
HouDek stanislav
Mareček jaroslav
šTěrBa artur
TanDLerová Marie
páLešová anna
juránková Marie
pruDiLová zdenka
pokruta josef
BeDnářová Ludmila

HroZová vlasta, Kunštát
+ 7.3.2010, *1922

Vážení občané, oznamte nám prosím, zda si 
nepřejete, aby Vaše jméno bylo uváděno v se-
znamu jubilantů.                                     -mat-

MATRIKA

BLaHopřejeMe k naroZení DíTěTe

oZnaMujeMe ÚMrTí

KULTURA

10.dubna
„koko“ aneb „kdo zabil ala kapouna“, 

ochotnický soubor LMD, 
KD Kunštát v 19.00 hod

18.dubna
Hudební show, Zuš Letovice, 

KD Kunštát v 15.00
Vstupné dobrovolné

čertíci vás zvou na akci 
„ po STopáCH čaroDějniCe 

BeZZuBkY iii.“
30.4. od 15:00 

za hasičskou zbrojnicí. 

SDH kunštát vás zve na tradiční
páLení čaroDějniC

30. dubna od 18:00
na výletišti za kD

www.sdhkunstat.cz

Jedním z míst, kde se děti v pátek 26. března 
setkaly, aby prožily prostřednictvím knížek a 
pohádkových příběhů nevšední dobrodruž-
ství, byla i kunštátská knihovna.
V letošním roce zde s Radkou Banyaovou a 
Ilonou Kuchyňovou nocovalo dvacet dětí ze 
druhých tříd ZŠ. Program byl připravený na 
motivy knih právě H. CH. Andersena – a ten 
se dětem také představil v krásném a tajupl-
ném prostředí knihovny kunštátského zám-
ku. Zde začal celý mimořádný pohádkový 
večer, který pokračoval v městské knihovně. 

Četlo se, vyprávělo, luštily se rébusy, hádan-
ky, hrála se pantomima, zpívalo, malovalo a 
opět četlo... až do pozdních nočních hodin. 
Věříme, že tato společná setkání přivedou 
děti ke knihám a stanou se tak naprosto při-
rozenou součástí jejich života. A my dospělí 

- ČTĚME DĚTEM KAŽDÝ DEN !!!
(Děkujeme všem, kteří nám pomohli tuto akci 
připravit: kastelánovi Radimu Štěpánovi, Libo-
ru Jančovi za nákup lampionů, dětem z 8. a 9. 
tříd za přípravu dárků a pomoc při „Noci“). 
                                                                           -ba- 

noc s andersenem 2010

KNIHOVNA


