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INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA

Často se setkáváme s výtkou, že příliš 
mnoho peněz z rozpočtu města utrácíme 
za projektové dokumentace, energetické 
audity a přípravy žádostí o dotace. Je prav-
da, že v roce 2007 jsme za takové přípravné 
práce zaplatili rekordní částku. Platí ale i to, 
že z minulého období zůstal na radnici jen 
skoro nepoužitelný projekt na přestavbu 
koupaliště v Kunštátě a část projektu na 
kanalizaci a čističku.

Rada města si ve svém programovém 
prohlášení stanovila smělé cíle a mnohé 
z nich už naplňuje. Nemůže v tom ale pokra-
čovat bez čerpání dotací z EU, rozpočtu ČR 
nebo Jihomoravského kraje. V rozpočtovém 
výhledu na nejbližší tři roky jsou plánované 
investice odhadnuty na více než 200 milionů 
korun. Díky dotacím z národních zdrojů se 
nám velmi výrazně podařilo navýšit pří-
jmovou část v rozpočtu 2007 i 2008 (získali 
jsme peníze na dostavbu hřiště za školou, 
rekonstrukci vstupního traktu kulturního 
domu a stezky Kunštát – Újezd). Celý rok 
2007 byl navíc poznamenán odkladem 
čerpání z dotačních programů EU. Naopak 

v tomto roce již jsou a ještě budou vyhlášeny 
programy, kterých se Město Kunštát chce 
zúčastnit. Jedná se například o rekonstrukci 
a dostavbu kanalizace a ČOV v Kunštátě 
a Sychotíně, zateplení MŠ a přístavby ZŠ, 
zbudování zpevněné stezky z Kunštátu do 

Rudky, přestavbu staré školy v Hlubokém 
a vybavení učeben v ZŠ.

Naprostou nezbytností pro podání žá-
dosti o jakoukoliv dotaci je mimo dalších 
příloh právě zpracování projektové doku-
mentace, převážně ve stupni pro stavební 
povolení. Další podmínkou bývá vydané 
územní rozhodnutí se zahájeným stavebním 
řízením nebo přímo vydané stavební povo-
lení. Když si uvědomíme nezbytné termíny, 
které jsou stavebním úřadům zákonem sta-
noveny a vezmeme v úvahu vytížení všech 
projektantů a fakt, že i samotné zpracování 

projektu zabere určitou dobu, tak je jasné, 
že se zahájením projekčních prací se musí 
začít mnohem dříve, než je dotační titul vy-
hlášen. Po jeho vyhlášení se mohou provést 
jen drobné dílčí úpravy projektu, nutné pro 
splnění podmínky výzvy.

Výrazná šance na čerpání dotací z EU 
trvá jen do roku 2013, a je pravděpodobné, že 
objem dotací se bude každým rokem snižovat. 
Samotný proces od podání žádosti o dotaci až 
po dokončení stavby s jejím vyhodnocením 
je složitý a ne každá žádost uspěje. Tam, kde 
se nám podaří uspět, bude mezi uznatelné 
výdaje, na které se vztahuje dotace reálně až 
90 procent, zahrnut i výdaj na přípravné prá-
ce. Je tedy velká šance, že se nám vynaložené 
prostředky v hojné míře vrátí, ovšem jen po-
kud budeme dobře a včas připraveni. Nejsme 
jediní, kdo se snaží dotace získat, a nemůže-
me si dovolit zaspat. Jsme pevně přesvědčeni 
o správnosti nastolené cesty jakožto nutné 
investici do budoucnosti Kunštátska, protože 
z vlastních zdrojů se nám nemůže podařit 
uskutečnit ani zlomek těchto plánů. 

Rada města Kunštát

SLOVO STAROSTY

KUNŠTÁTSKÝ

Milí přátelé,
měsíc únor nám přináší hned dvě pří-
ležitosti k společnému setkání. Nejprve 
vás všechny zvu na veřejné zasedání Za-
stupitelstva města, kde se kromě jiného 
dozvíte další informace k plánovanému 
rozšíření kanalizace a také snad defi ni-
tivně rozhodneme o umístění nového 
hřiště pro děti. 

Druhé pozvání směřuji k seniorům. 
Spolu s radními jsme pro ně připravili 
neformální přátelské sezení v jídelně 
Penzionu pro důchodce. Pokusíme se 
zde zodpovědět všechny dotazy a bude-
me informovat i o založení Řehůřkovy 
nadace pro zlepšení života seniorů. 

Na obě setkání se těší
Váš Pavel Göpfert Kolik dětí nastoupí v září do 1. třídy, nikdo neví. K zápisu jich 28. ledna přišlo kolem čtyřiceti.

www.kunstat.eu

Starosta města srdečně zve na 
VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

čtvrtek 14. února od 17 hodin
zasedací místnost Městského úřadu

Proč utrácíme za projekty? Nechceme zaspat příležitosti, které se už neobjeví



SLOUPEK

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Taroky
J H

V ětšina mužů patří mezi hravé tvory. 
Ženy to vědí a ty moudřejší z nich 

tomu nechávají volný průběh, protože když 
se muž oddává hře tak nezlobí a neotravu-
je. Hry jsou ale rozdílné. Nejhorší situace 
nastane tehdy, když se některý mentálně 
poněkud zaostalý muž domnívá, že hrací 
automaty instaluje do hospod a heren nějaká 
charitativní organizace, které záleží jen a jen 
na tom, aby přilepšila hráčově peněžence. Ti 
nejvášnivější hráči v to dokonce věří i tehdy, 
když je opouští zbídačelá manželka s vy-
hladovělými dětmi nebo když sami mají 
kufry přede dveřmi a jsou i takoví, kteří sní 
o cinkotu mincí za zabouchnutými dveřmi 
blázince nebo kriminálu. Takových případů 
není málo.

Mužská hráčská vášeň je sice téměř ne-
vyléčitelná, jde tedy už jen o to, nasměrovat 
ji pozitivně. Určité řešení mne napadlo 
v sobotu 12. ledna v Rudecké hospodě. Zú-
častnil jsem se tam tarokového turnaje. Stal 
jsem se tak svědkem toho, jak šestadevade-
sát lidí déle než čtyři hodiny jen tiše brumlá 
cosi o Pakátech, třetích povinnostech, honé-
rech, trulhonérech a královských honérech, 
barvách a barvičkách, tarocích a taročkách 
atd. Nevyhráli při tom ani haléř ale nic také 
neprohráli. Neprali se při tom, ani na sebe 
hlasitě nekřičeli. V průběhu turnaje není sa-
mozřejmě vyhlášena prohibice, nikdo však 
nejevil výrazné známky opilosti a dokonce 
nikotinové rozkoši se všichni oddávali 
pouze o přestávkách. Hráčskou náruživost 
přitom nic z jmenovaného neumenšovalo.

A teď k tomu řešení: Není-li náš stát 
úplně závislý na daních z hráčských dou-
pat, mělo by se ministerstvo sociálních 
věcí dohodnout s ministerstvem školství 
na povinném zařazení předmětu taroky do 
učebních osnov základních škol. Mohlo by 
se začít tak v šesté třídě a děvčata, která by 
to nebavilo, by se zatím mohla třeba učit šít 
nebo plést. Do budoucna by pak ubylo roz-
vrácených rodin, bezdomovců a věznice by 
přestaly praskat ve švech. Celý národ by pak 
hrál taroky a podle turnajových výsledků by 
na tom kunštátská škola nebyla špatně při 
shánění učitelů nového předmětu. Pan Jílek 
ze Sulíkova celý turnaj vyhrál, hrál i pan sta-
rosta. Já jsem skončil šestatřicátý, což není 
při devadesáti šesti účastnících tak špatné 
umístění. Mirek Hrozek byl dokonce pár 
příček přede mnou a ani ostatní kunštátští 
borci neskončili na posledních místech. Teď 
už opravdu záleží jen na novém mladém 
ministru školství. Ostatně proslýchá se, že 
připravuje převratné změny. Tak uvidíme. 

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Termíny svozů odpadů v roce 2008

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Kunštát 

15. 3. a 18. 10.

Touboř, Hluboké, Sychotín, Rudka, Újezd
15. 3. a 18. 10.

Časy přistavení kontejnerů 

Kunštát, Hliníky 10.20
Kulturní dům 11.00
Kunštát, Nová 11.30
Újezd  12.00

Touboř 8.30
Hluboké  9.00
Sychotín  9.20
Rudka 9.50

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU  
Kunštát

5. 4.     14. 6.     6. 9.     22. 11.

Touboř, Hluboké, Sychotín, Rudka, Újezd
12. 4.     21. 6.     13. 9.     29. 11.

Časy přistavení kontejnerů  
Touboř      8.30
Hluboké   9.00
Sychotín   9.30 
Rudka     10.00
Újezd      10.30

Kunštát, Hliníky   8.30 
Kulturní dům 9.30  
Kunštát, Nová      10.30

Vážení občané, jak jste již byli informováni, 
působí v naší obci na základě rozhodnutí 
zastupitelstva města ze 4.10.2007 od 1.ledna 
2008 jediná škola. Má název Základní škola 
a Mateřská škola Kunštát, příspěvková or-
ganizace. Sídlo má v budově základní školy 
na ulici Brněnská 32 a odloučené pracoviště 
je v mateřské škole na ulici Lipka 428. Práci 
mateřské školy řídí paní Eva Tenorová, která 
byla jmenována do funkce zástupkyně ředi-
tele pro mateřskou školu.

Obě zařízení si postupně zvykají na spo-
lečné řešení celé řady úkolů. Naší snahou je 
co nejvíce zefektivnit především problémy 
spojené s provozem obou zařízení. Věříme 
ale, že se nám podaří více posílit i spolupráci 
učitelů obou pracovišť.

PLÁN ZATEPLENÍ BUDOV
Díky výborné spolupráci s městským úřa-
dem se podařilo vypracovat na obě budovy 
dokumentaci pro zateplení objektu a výmě-

nu oken v rámci vyhlášeného grantu. A ne-
byl to úkol jednoduchý. Grant Ministerstva 
životního prostředí byl vyhlášen 21.12.2007 
s termínem přihlášek do 31.01.2008. Vpod-
statě však bylo nutno připravit všechny pod-
klady přihlášky včetně vyhotovení nových 
energetických auditů na budovy a kompletní 
projektové dokumentace zateplení a staveb-
ních úprav dle auditu už do 21.01.2008. Že 
se vše stihlo připravit, je zásluha především 
městského úřadu. Stará budova školy ne-
mohla být do projektu zařazena, protože její 
přeměna na nízkoenergetickou stavbu dle 
požadavku grantu by vyžadovala zničení 
krásné omítky na čelní stěně a její zakrytí 
izolačním pláštěm. Je však řešena celá pří-
stavba školy včetně oken a mateřská škola 
včetně oken a nové střechy.

MODERNIZACE ZÁZEMÍ
Protože se nám otevírá doba, kdy je možné 
modernizovat i vybavení školy pro výuku, 

Co škola chystá: modernější zázemí a veřejné kurzy 

Leden  2. 1.  16. 1.  30. 1. 
Únor  13. 2.  27. 2.
Březen  12. 3.  26. 3.
Duben  9. 4. 23. 4.
Květen  7. 5. 21. 5.
Červen  4. 6. 18. 6.

Červenec 2. 7. 16. 7. 30. 7.
Srpen  13. 8. 27. 8.
Září  10. 9. 24. 9.
Říjen  8. 10. 22. 10.
Listopad 5. 11. 19. 11.
Prosinec 3. 12. 17. 12.     31. 12.

POPELNICE

Členové Rady města Kunštát srdečně zvou všechny kunštátské seniory 

K PŘÁTELSKÉMU SETKÁNÍ A BESEDĚ O DĚNÍ VE MĚSTĚ
v pondělí 11. února od 16 hodin v jídelně Penzionu pro důchodce

 ■ představení členů Rady ■ aktuální informace z radnice ■ odpovídání dotazů 
■ ochutnávka zázvorové limonády a borůvkového piva

MĚSTO KUNŠTÁT HLEDÁ PROVOZOVATELE

podrobné informace podá tajemník Městského úřadu

INFORMAČNÍHO CENTRA



Blahopřejeme rodičům k narození dítěte:
Adriana KONOPÁČOVÁ, Rudka 37  
*6. 12. 2007

Pohodu a radost, štěstí i zdraví přejeme 
všem jubilantům, kteří své narozeniny 
(75 a více let) oslaví v měsíci  únoru:
Jaroslav ŠAFÁŘ, Hluboké  u Kunštátu 41
Růžena PATLOKOVÁ, Lipka 67
Marie BARTÁKOVÁ, Hliníky 203
Ludmila VÍTKOVÁ, Radnická 472
Jiří UNČOVSKÝ, Rudecká 335
Ludmila HANSGUTOVÁ, Rudka 17
Josef CHVÍLA, Radnická 472
Emilie RŮŽIČKOVÁ, Radnická 472
Ing. Josef MAREČEK , nám.Krále Jiřího 28
Vlasta HOLUBOVÁ, nám. ČSČK 477
Emilie HANÁKOVÁ, Rudka 3
Zdenka RÖSSLEROVÁ, Vejpustek 52
 

Od nynějšího čísla Kunštátského zpravodaje 
bychom chtěli čtenáře periodicky informo-
vat o aktuálním dění na kunštátském zám-
ku, nechat je nahlédnout na to, „co se děje 
na zámku“, a proto i ten název – doufáme, že 
pravidelné rubriky – zámecké okénko.

Poněvadž se nezadržitelně blíží nová ná-
vštěvnická sezóna, na kunštátském zámku 
již tradičně spjata s podstatnými změ-
nami v interiérech, obracíme se 
na obyvatele Kunštátu a okolí 
s následující prosbou.

Ještě ve 30. a 40. letech 20. 
století se o zámku v Kunštátě 
píše jako o honosném sídle, zaříze-
ném nebývalým množstvím cenného histo-
rického mobiliáře. V průběhu následujících 
padesáti let nezůstalo na zámku z původní-
ho vybavení téměř nic. Podstatná část byla 
rozvezena na zpřístupněné hrady a zámky 
po celé republice a tu se nám bohudík daří 
postupně svážet zpět na Kunštát. Menší 
část se dostala do soukromého vlastnictví. 
Rovněž v tomto případě se nám již několik, 
z historického hlediska pro zámek velice 

cenných předmětů, podařilo vykoupit.
Navrácení těchto předmětů na zámek 

nás velmi povzbudilo, a proto si dovolujeme 
obrátit se na občany ve věci zapůjčení či 
odkoupení nábytku, obrazů, skla, porcelánu, 
textilií, fotografií, plánů, korespondence 
a dalších předmětů týkajících se zámku 
v Kunštátě. Nabízíme výkup za reálné 

ceny na základě odborného znalec-
kého posudku. Nepožadujeme 

doklady o nabytí a původu 
předmětů.

Jedním z nejcennějších 
předmětů byla ojedinělá ma-

joliková konvice s vyobrazením 
kunštátského zámku, jež byla šlech-

tickými majiteli Kunštátu považována za 
rodovou památku již od konce 18. století, 
kdy byla konvice na zakázku vyrobena. Byli 
bychom vděčni za jakoukoliv zprávu o jejím 
osudu po roce 1945.

Po této, pro kunštátský zámek naléhavé 
výzvě Vám slibujeme, že se již příště budeme 
věnovat aktuálnímu zámeckému dění.

S poděkováním  Radim Štěpán, kastelán 

MATRIKA

Dobrou rodinnou pohodu 
a  pevné  zdraví do dalších let přejeme 

jubilantce paní Marii HANÁKOVÉ 
z Rudky. Je nejstarší občankou města 

Kunštát. Narodila ve v roce 1912.

Majoliková konvice patřila k nejcennějším předmětům

Počet obyvatel k 1. lednu 2008

CELKEM         2618

Kunštát   1832
Újezd   250
Sychotín   249

Rudka 202
Hluboké   61
Touboř  24

V roce 2007 se narodilo 36 dětí 
(21 děvčat, 15 chlapců)

V roce 2007 zemřelo 23 občanů 
(9 žen, 14 mužů)

V Kunštátě bylo uzavřeno 20 sňatků,
 z toho 5 církevním obřadem. Na přání 
snoubenců jsme oddávali v obřadní síni, 

na kunštátském zámku, v jeskyni 
Blanických rytířů, i na letní louce.

Vážení občané, oznamte nám, 
prosíme, zda si nepřejete, aby Vaše 

jméno bylo v letošním roce uváděno 
v seznamu jubilantů. 

Místním rozhlasem též rádi zveřej-
níme Vaši gratulaci Vašim blízkým . 

 Vybrali jsme pro vás některé údaje 
 ze statistiky matriky za rok 2007:

 ■ vyřízených občanských průkazů  510
 ■ ověřených listin                  1159
 ■ žádost o výpis z trestního rejstříku  137
 ■ žádost o osvědčení o st. občan. ČR     71
 ■ zápis o určení otcovství k dítěti      8
 ■ vysvědčení vydaná k uzavření 
   sňatku v cizině         2

      -mat-

ZÁMECKÉ OKÉNKO

zapojili se naši učitelé do zpracování pod-
kladů pro modernizaci celé řady odborných 
učeben pro žáky. Zpracováváme nyní pod-
klady pro výstavbu učebny cizích jazyků 

– multimediální učebny, učebny fyziky a 
chemie, dále keramické dílny pro žáky, 
cvičné kuchyně, školní knihovny, výstav-
bu nových šaten a učebny enviromentální 
výchovy. Rádi bychom vše chtěli připravit 
do poloviny února a věříme, že se nám po-
daří dosáhnout na dotace grantu, abychom 
mohli zlepšit podmínky pro vzdělávání dětí. 
Jsme si vědomi toho, že nynější příležitosti 
čerpání dotací z fondů EU se již nemusí 
opakovat a možnosti finanční pomoci jen 
od města jsou omezené a nebude to v bu-
doucnu lepší.

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
Škola pokračuje ve spolupráci se „základní a 
střední školou v Londýně“, žáci si dopisují se 
svými vrstevníky z této školy po internetu, 
tento týden poprvé realizovali společnou 
besedu pomocí komunikace přes internet 
s využitím webových kamer. Kunštátská 
škola se zúčastnila ve dnech 27. až 30. led-
na zahájení společného projektu Bezpečná 
škola, na kterém bude pracovat společně 
se třemi školami zemí EU, a to Rumunska, 
Finska a Maďarska. Na zahájení spolupráce 
do historického rumunského města Brašova 
odjela naše učitelka Mgr. V. Dočkalová.

NABÍDKA VÝUKY PRO VEŘEJNOST
Rádi bychom vás informovali o tom, že 

pořádáme pro občany města i ve druhém 
pololetí školního roku – tedy od února do 
května – kurzy v odpoledních a večerních 
hodinách.

Pokračují kurzy začátečníků a pokro-
čilých ve výuce anglického jazyka – vždy 
v pondělí – a kurzy hodně pokročilých (pří-
prava pro státní zkoušku v Aj) – v úterý.

V druhém pololetí, tj. od února 2008, 
nabízíme také kurzy práce s počítačem.
■ PC1 (10 lekcí) – Základy práce s počí-
tačem a internetem (ovládání PC, uložení 
dokumentů, soubory a složky, jednoduchý 
text, internetový prohlížeč, e-mail schránka, 
odesílání a přijímání zpráv)
■ PC2 (5 lekcí) – Základy práce s Wordem 
■ PC3 (5 lekcí) – Základy práce s Excelem
■ PC4 (5 lekcí) – Tvorba jednoduché pre-
zentace v Power Pointu
■ PC5 (5 lekcí) – Úprava digitální fotogra-
fie (placené i freewarové programy)

Kurzovné je stanoveno jednot-
ně:  70 Kč/lekce, 1 lekce trvá 1,5 ho-
diny. Kurzy budou zahájeny v pří-
padě dostatečného počtu zájemců.
V případě zájmu nebo jakýchkoli dotazů  
nás kontaktujte na telef. čísle: 516 462 112 
nebo e-mailem: kancelar@zskunstat.cz. 
Zájemci uvedou název kurzu, o který mají 
zájem, a kontakt, na který obdrží pozvání 
k první informativní schůzce, na které se 

upřesní termíny lekcí. 
Vratislav Sedlák, ředitel



» KAREL ŠEVČÍK – provádí montáž: žalu-
zie (meziokenní, plastová okna a eurookna), 
venkovní rolety (plast, Al), sítě proti hmyzu, 
textilní roletky, roletky do střešních oken.
Kontakt: tel.: 603 586 083, 461 521 006

» PRODÁM BYT V KUNŠTÁTĚ. 
Tel.: 607 968 255, 721 127 509

» OPRAVY RODINNÝCH ŠICÍCH STRO
JŮ A OBNITKOVAČEK. Milan Lepka, 
Nýrov 76, tel. 723 307 810, 516 475 092 

» NAVŠTIVTE OČNÍ OPTIKU Kunštát (ve 
dvoře zdravotního střediska). Otevřeno  
každou středu od 9.30 do 16.00 hodin
 
» PENZION U SOCHY RUDKA přijme pa-
ní v důchodu na výpomoc. Tel.: 736 666 804
 
» PEKÁRNA V KUNŠTÁTĚ Vás zve ve 
středu 27. 2. na celodenní ochutnávku svých 
výrobků. Při nákupu zákazník obdrží ma-
lou pozornost. Přiblížíme Vám způsob naší 
výroby a upozorníme na některé novinky

» VIDEOPŮJČOVNA A SMÍŠENÉ ZBOŽÍ
Andrea a Jiří Barvovi nabízí  300 titulů DVD, 
nápoje, potraviny, kosmetiku, cukrovinky, 
dárkové zboží, hračky, tel. karty a další.  
Nová 376 , Kunštát. Tel.: 603 966 230
Otevřeno :  Pondělí - Sobota   18.00  -  20.00
 

Sdružení složek Rudka srdečně zve příznivce nápoje, který posiluje 
mysl, srdce a mládenecké síly na

6. ročník soutěže o nejlepší slivovici – SLIVKOŠT 2008
v sobotu 23. února od 20 hodin v Rudecké hospodě 

Kategorie: 
1) Švestky, Dorance   2) Ostatní druhy (hruškovice, třešňovice, kalvados, …)

K poslechu a dobré pohodě hraje country hudba 
Bližší informace na tel.: 728 083 789 

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.: 516 476 393

Ze svého pohledu vidím jednu z pozitivních 
změn v otevřenější diskuzi, na kterou si 
opětovně většina zastupitelů zvyká. Kon-
struktivní dialog, bez ohledu na politickou 
příslušnost, může pomoci řešit problémy. 

Je určitě důležité pro starostu umět se 
opřít o většinový názor zastupitelů města 
a občanů. Například ve fi nančně nejnároč-
nější akci, kterou by město mělo realizovat. 
A tou je dostavba kanalizace za 120 milionů 
korun. Při předpokládané dotaci od státu 
a Evropské unie zbývá zajistit částku cca 
39 milionů korun. To může způsobit, že 
po dobu patnácti let se nebude nic jiného 
realizovat. Je třeba ještě zvážit, zda neroz-
ložit celé dílo na menší akce. Začít napří-
klad nevyřešenou splaškovou kanalizací za 
rybníkem u školy. Pouze touto akcí začít a 
zbytečně nezadlužovat město. 

Po osmi letech se nám podařilo prosa-
dit dokončení kabelové televize připojením 
Rudky a Újezdu. Mimo jiné na základě ob-
noveného dialogu mezi městem a provozo-
vatelem - fi rmou Self servis Brno. Rozšířila 
se a zkvalitnila vlastní programová skladba. 
Další snahou by mělo být zavedení internetu 
po kabelu, který by byl rychlejší a bezpo-
ruchový a dále obnovení infokanálu města, 
případně místní televize.

Zastupitelé odsouhlasili i tržní nacenění 
obecních pozemků, čili pokus o vznik ceno-
vé mapy. Určitě nebylo zodpovědné a hospo-
dárné rozdávat pozemky za symbolické ceny 
pod 20 Kč/m2, když obratem jsme nakupo-
vali za 250 Kč/m2. Tento problém souvisí 
i s tím, že městu chybí nový územní plán, 
včetně extravilánu města. Plán by zjednodu-
šil celou řadu rozhodování, jak by mělo být 
území využito. V tom vidím koncepčnost 
řešení problémů. Bohužel se nový územní 
plán nepodařilo v MZ zatím prosadit. 

Na druhé straně nerespektování pů-
vodního územního plánu (schváleného 
v devadesátých letech) způsobuje problémy. 
Na místo autobusového nádraží u kostela 
vznikl park, avšak bez zeleně, jen s pouliční-
mi lampami a dominantními odpadkovými 
koši, kde se dnes buduje dětské hřiště, ale 
poblíž nejfrekventovanější komunikace. 
Varianta, která se nyní předkládá ke schvá-
lení, jsou parkovací zálivy po obou stranách 
komunikace s nutným přecházením cestují-
cích přes vozovku. Autobusy se budou točit 
na kruhové křižovatce u školy. Ale pouze ve 
směru od Rudky a Sychotína. Nedořešena 
bude otázka otáčení autobusů od Boskovic 
a Lysic.

Ing. Alois Dobeš

Organizátoři z řad bývalých sportovců a 
autorský kolektiv připravované publikace 
k uvedeným výročím zaznamenali prvé 
ohlasy na výzvu v Kunštátských informa-
cích 11/2007.

Mají už vzpomínky pamětníků historie 
tělovýchovné činnosti Sokol, dále k volejba-
lu, fotbalu, hokeji, cyklistiky, tenisu včetně 
cca 150 vpravdě historických fotografi í vy-
užitelných jak k výstavě, tak pro publikaci. 
Příspěvky nabízejí občané Kunštátu a okolí, 
také z dalších míst České republiky, dokon-
ce z daleké ciziny. Co je velice potěšitelné, je 
skutečnost, že jsou k dispozici zachovaná 

„poselství“ i dnes již nežijících kunštátských 
občanů, která zanechali v pamětech svých 

pokračovatelů rodu a jmen.
Možnosti historického publikování 

svých činností mohou ještě v těchto dnech 
využít kunštátské sportovně-zájmové klu-
by a zbývající tělovýchovné činnosti. Lze 
očekávat písemné příspěvky s fotografi emi 
od klubů SKI, stolního tenisu, šachů, malé 
kopané Újezd a Rudka, Motokrosu Kunštát, 
Motosportu CZ, radioklubu, ze sportovní 
činnosti turistiky, aerobiku a dalších. Na-
prosto zatím chybí informace a fotografi e z 
historie sportovních organizací Orel a DTJ.

Nadále jsou vítány jakékoliv informace, 
také jen střípky vzpomínek na tělovýchovu 
a navazující zájmovou činnost v Kunštátě.

Miroslav Míka

110. výročí tělovýchovné činnosti a 80 let volejbalu v Kunštátě

Co se změnilo v zastupitelstvu? Co můžeme změnit dál?

NÁZORY

Výsledkový servis – leden

Blansko – Kunštát    4:2
Kunštát – Sloup     2:6

Kunštát „A“ – Němčice „B“ 12:6
Brumov – Kunštát „B“  12:6
Kuničky – Kunštát „A“    9:9
Kunštát „B“ – Zbraslavec „E“  17:1

Bořitov – Kunštát    2:2
3. místo turnaj v Boskovicích – ženy
2. místo turnaj v Kunštáte – ženy
3. místo turnaj v Letovicích – muži 

SPORT

HOKEJ – HC KUNŠTÁT

STOLNÍ TENIS – TK KUNŠTÁT

KOPANÁ  FK KUNŠTÁT

OZNÁMENÍ INZERCE

-kod-


