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Vážení spoluobčané,
Rada města začala od 20. října uskutečňovat 
také pravidelná zasedání RM v místních čás-
tech Kunštátu, a to z důvodu bližšího sezná-
mení s místní problematikou. Začali jsme v 
Hlubokém a Touboři, 3. listopadu se setkáme 
s občany v Rudce, 17. listopadu v Sychotíně 
a 1. prosince v Újezdě – vždy v 17.00 hodin. 
Předvánoční zasedání RM se uskuteční 18. 
prosince v Kunštátě ve velké zasedací míst-
nosti MÚ.
Srdečně Vás zvu na slavnostní otevření na-
učné stezky „K  Jeskyni Blanických rytířů“ v 
pátek 7. prosince v 16.00 před hotelem Rudka.
                           Váš Pavel Göpfert

Halasův Kunštát 2008 - spisovatelka Viola Fischerová hovořila u hrobu básníka F. Halase.

www.kunstat.eu

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA

Naučná stezka mezi Kunštátem a Jeskyní 
Blanických rytířů v Rudce je téměř hoto-
vá. Stavebně dokončený a městu předaný je 
nový dlážděný chodník, který kromě běž-
ných chodců a turistů určitě ocení maminky 
s kočárky, případně vozíčkáři. Před jeskyní 
také stojí „mluvící“ panel s turistickými in-
formacemi. 
Plánované dřevěné tabule s psaným textem, jež 
celý projekt završí, se na trase objeví během 
následujících dvou týdnů. Pravděpodobně až 
na jarní měsíce se pak odsunou drobné terénní 
úpravy některých úseků podél chodníku.

Jediný zájemce se v minulých týdnech přihlá-
sil do soutěže o využití stavebního pozemku 
na náměstí Klementa Bochořáka, respektive 
parcely, kterou začíná levá linie rodinných 
domů v Tenorově ulici. Pan Luděk Řehoř chce 
na tomto místě postavit penzion s kapacitou 
45 lůžek, jehož součástí mají být i veřejné to-
alety, kavárna a takzvané wellness (masáže, 
lázeňská terapie, sauna...). 

Podle návrhu investora vyroste nový objekt 
do září 2010 s tím, že náklady celého projektu 
dosáhnou asi 35 milionů korun.
O tom, zda uchazeč stavební místo získá, 
bude rozhodovat zastupitelstvo města v listo-
padu nebo v prosinci letošního roku. 

Několik nových sloupů věřejného osvětlení 
stojí od konce října mezi zastávkou u bílého 
kříže a závodem firmy Eurokov. Ta se také 
podělí s Městem Kunštát o vložené náklady 
asi 270 tisíc korun.
Ve stejném úseku, ale až v roce 2009, plánuje 
radnice i výstavbu chodníku. 

V průběhu letošního roku vypršela spolku 
dobrovolných hasičů z Kunštátu smlouva 
o pronájmu části kulturního domu. Novým ná-
jemcem by se od 1. ledna měl stát pan Jiří Cá-
pal, který jako jediný reagoval na zveřejněný 
záměr radnice na další pronájem. V současné 
době se připravuje návrh nájemní smlouvy.
Přestavba vstupního traktu kulturního domu 
probíhá zatím podle harmonogramu, termín 
dokončení je 30. listopadu.

Nová tvář čeká od listopadu také na návštěv-
níky kunštátského informačního centra. Po 
vypovězení smlouvy bývalým provozovate-
lem Jaroslavem Nejedlým vybrala Rada měs-
ta nabídku Romana Tandlera.

Co se dělo v Kunštátě od roku 1925 do druhé 
poloviny šedesátých let, mohou nyní všichni zá-
jemci studovat z elektronicky zpracované kro-
niky města. CD nosiče jsou zatím k dispozici 
u tajemníka, připravuje se však jejich rozmno-
žení a následný prodej za symbolickou cenu.

Rada města zahájila sérii výjezdních zasedá-
ní, při kterých navštěvuje místní části města 
a projednává s občany jejich připomínky. Na 
první setkání v Hlubokém přišli sice jen dva 
občané, ale podnětů přinesli dostatek. Ty jed-
nodušší, jako oprava zábradlí kolem potoka, 
oprava vrat požární zbrojnice či výměna siré-
ny se snad podaří splnit rychle, ty náročnější 
postupně. 

Na shledanou v Rudce, Újezdě a Sychotíně. RM

STEZKA DO RUDKY

NÁJEMCE KD

OSVĚTLENÍ K EUROKOVU

OBJEKT NA NÁMĚSTÍ 
KLEMENTA BOCHOŘÁKA

KRONIKA MĚSTA 

INFOCENTRUM

NÁVŠTĚVY MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
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Krámky II (pokračování)

Jan Halas

V prvním pokračování jsem se v tomto seri-
álu nedostal ani ze Sychotína. Nyní, chci-

li postupovat systematicky, se už nacházíme 
v Kunštátě. Na ten nejníže položený krámek 
si pamatuji opravdu už jen velice matně. Byl 
v domku, stojícím naproti vyústění ulice, ve-
doucí od zámku. Naproti špinavému rybníku, 
na jehož místě dnes stojí reprezentační pro-
dejna keramiky a jiných uměleckých řemesel. 
Vzpomínám, že ten krámek byl úplně mrňa-
voučký, jakési, jak se říkávalo, krupařství. 
Byl zajímavý tím, že neměl žádnou výkladní 
skříň, ale jestli si dobře pamatuji, hned ved-
le vchodu byla veliká zasklená nika, ve kte-
ré stál svatý Jan Nepomucký. Mluvím ale o 
době, která usilovala nejen o zmizení krámků, 
ale zejména i tohoto mučedníka, takže oboje 
brzy také zmizelo.

     Sousední keramika nezmizela nikdy, jen 
měnila své pány, matně si však vzpomínám, 
že jsme tam s maminkou něco nakupovali. 
V těch místech měl také krejčovskou dílnu 
přihrblý pan Freisleben, jehož paní trhala od 
roku 1956 spolu s panem Kabátkem lístky v 
kině. V tomto roce se sem kino přestěhovalo 
ze sokolovny (původně jízdárny), jež stála na 
místě dnešního Kulturního domu. 

     Kino bylo vybudováno v divadelním sále Li-
dového domu. Hospoda sice není krámek, ale 
je to svou podstatou taky prodejna, tak ji ne-
vynechám. Neodpustím si malou poznámku: 
dnes se to tam jmenuje Pod zámkem, pro mne 
z nepochopitelných důvodů. Hospody se ne-
mají přejmenovávat, pro mne navždy zůstane 
Liďák Liďákem. V dobách, na které vzpomí-
nám, vedla hospodu vlídná boubelatá paní 
Vítková. Uměla skvěle vařit, její smažené 
řízky nebo vepřoknedlozelo byly snové. A na 
maso v té době člověk narazil prakticky jen v 
hospodě. Spolu s námi tam v neděli chodívala 
na oběd Elinka Bochořáková, básníkova star-
ší sestra. Ta mne vždycky fascinovala, když 
si nechávala „řezat“ pivo olešnickou žlutou 
sodovkou. Později jsem pochopil, proč to dě-
lala. Paní Vítková totiž měla na čepu pivo z 
Jevíčka, což byla tekutina vhodná k aplikaci 
jen při zácpovém onemocnění. Načepování 
jednoho půllitru trvalo déle než půl hodiny a 
prokousat se špinavou pěnou k teplému pivu  
bylo takřka nemožné.

KNIHOVNA

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

Informace v krizových situacích 
pomocí SMS zpráv

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Vážení spoluobčané,
městský úřad ve spolupráci s Jihomoravským 
krajem pro Vás připravil nový způsob infor-
mování v krizových situacích pomocí moder-
ního komunikačního kanálu – posílání SMS 
zpráv na Váš mobilní telefon. Nepůjde ale 
vždy jen o krizové situace, SMS zprávy Vám 
budou přinášet i řadu dalších potřebných in-
formací z běžného života našeho města.

Pokud máte zájem dostávat informace např. 
o hrozících povětrnostních vlivech (vichřice, 
přívalové deště, povodně, atd.), havarijních 
stavech v dodávkách elektrické energie, ply-
nu, vody, o plánovaných přerušeních jejich 
dodávek, ale i řadu dalších důležitých infor-
mací, napište, prosím, SMS zprávu ve tvaru:

JMK mezera KUNSTAT mezera INFORMA-
CE mezera ANO mezera PRIJMENI mezera 
JMENO hvězdička ULICE hvězdička CISLO 
POPISNE

(text SMS můžete psát jak velkými, tak i ma-
lými písmeny, vše ale pište bez diakritiky). 
Příklad zprávy:
JMK KUNSTAT informace ano novak stepan 

*krizikova* 20

Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního te-
lefonu na číslo 900 77 03. Cena této odeslané 
SMS zprávy je 3,-Kč (vč. DPH). Ihned obdr-
žíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste 
do seznamu odběratelů informací zařazeni.

Zasláním SMS zprávy dáváte současně sou-
hlas k tomu, aby Vám byly zasílány informa-
ce i od dalších subjektů zapojených do inte-
grovaného záchranného systému, případně 
dalších subjektů jako např. elektrárenské, 
plynárenské, vodárenské společnosti.

Posílání SMS zpráv je pro Vás zcela dobro-
volné, proto budete-li chtít kdykoliv ukončit 
odběr informací, pošlete, prosím, na číslo 900 
77 03 SMS ve tvaru:

JMK mezera KUNSTAT mezera INFORMA-
CE mezera NE

Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzu-
jící, že jste ze seznamu odběratelů informací 
vyřazeni. 
Chcete-li zjistit, jaký je stav Vašeho přihláše-
ní k odběru informací, pošlete na číslo 900 77 
03 SMS zprávu ve tvaru:

JMK mezera KUNSTAT mezera INFORMA-
CE mezera STAV

Informace, které Vám budeme zasílat, jsou 
pro Vás bezplatné. Vy zaplatíte jen zaslání 
přihlašovací či odhlašovací SMS zprávy za 
3,-Kč (vč.DPH).

Jen samé dobré informace Vám přeje
Mgr. Pavel Göpfert, starosta města Kunštát

Informaci o knižních titulech městské knihov-
ny můžete získat také prostřednictvím e-mai-
lové adresy knihovna@kunstat-mesto.cz. 
Uveďte název požadovaného titulu, Vaše 
jméno a příjmení, kontakt. Tímto způsobem 

si můžete požadovanou literaturu rezervo-
vat nebo prodloužit výpůjční dobu knihy, 
kterou již máte z naší knihovny zapůjčenu. 
Rezervaci i prolongaci můžete také provést 
na tel. 516 462 456.

Jak již bylo předestřeno v srpnovém zámec-
kém okénku od 1. ledna 2005 je areál Národní 
kulturní památky Státní zámek Kunštát s vý-
jimkou objektu tzv. Dolního zámku ve správě 
brněnského pracoviště Národního památko-
vého ústavu.
Objekt tzv. Dolního zámku je ve správě Mo-
ravského zemského archivu v Brně, kterému 
byl přidělen rozhodnutím ministerstva škol-
ství a osvěty – Státní památkovou správou 

v Praze dne 18. září 1953 jako depozitář pro 
uskladnění archiválií, kanceláře a byt za-
městnance archivu.
V roce 1959 přistoupil archiv ke generální 
účelové adaptaci Dolního zámku pro potřeby 
archivu. V rámci těchto prací bylo de facto 
ponecháno pouze obvodové zdivo a klenuté 
místnosti v přízemí objektu. V patrech objek-
tu byly strženy téměř veškeré stropy a příčky 
a místnosti obdržely nové betonové podlahy

ZÁMECKÉ OKÉNKO

Moravský zemský archiv po 55 letech opouští 
kunštátský zámek



OZNÁMENÍ

 Ladislav LECHNER, Za Lidokovem 386
*2. 10. 2008

Pohodu a radost, štěstí i zdraví přejeme všem 
jubilantům, kteří své narozeniny 
(75 a více let) oslaví v měsíci listopadu:
Libuše NOSKOVÁ, Radnická 472
Eva MACHÁČKOVÁ, Hrnčířská 314
Marie MACHÁČKOVÁ, Zámecká 12
Libuše DOSKOČILOVÁ, Sychotín 27
Michal HEČKA, Fr. Halase 19
Jiřina KUNDEROVÁ, nám. Krále Jiřího 124
Miloslav VICHTA, V Lávkách 260
Marie švÁBOvÁ, Rudka 9
Marie TRUHLÁŘOVÁ, nám. Krále Jiřího 26
Bohumíra PROCHÁZKOVÁ, Hliníky 434
Lubomír KABÁTEK, Brněnská 134
RNDr. Eva KREJČOVÁ, Nová 298

František pEšA 
+15. 10. 2008, *1950

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

a zesílené vyztužené stropy. Tato radikální 
přestavba na archivní depozitář naprosto ne-
respektovala zájmy památkové péče a zname-
nala naprostou degradaci Dolního zámku z 
něhož se stal pouhý skladovací prostor.
V roce 1992 přistoupil civilně správní úsek 
ministerstva vnitra ČR jakožto nový zřizova-
tel Moravského zemského archivu v Brně k 
zahájení stavebních prací na budovách Dolní-
ho zámku, jehož celková obnova byla dokon-
čena v roce 1996.
Dne 27. října 2007 byla slavnostně otevřena 
nová budova Moravského zemského archi-
vu v Brně – Starém Lískovci. Vzápětí zahá-
jil archiv stěhování archiválií z depozitářů 
rozesetých po celé jižní Moravě do objektu 
novostavby. Dne 1. září 2008 započal archiv 
stěhovat do Brna i kunštátský depozitář dislo-
kovaný v objektu Dolního zámku. Stěhování 
by mělo být ukončeno v průběhu měsíce listo-

padu 2008 a následně nato bude Moravským 
zemským archivem v Brně předán Dolní 
zámek Národnímu památkovému ústavu – 
územnímu odbornému pracovišti v Brně.
Vzhledem k účelové přestavbě Dolního zám-
ku se jeho další využití pod správou památ-
kářů přímo nabízí a tak v současné době již 
probíhají jednání ve věci zřízení centrálního 
depozitáře brněnského pracoviště památkové-
ho ústavu v objektu Dolního zámku. V blíz-
ké budoucnosti by zde měly být deponovány 
movité kulturní památky z celé jižní Mora-
vy, které vzhledem k současnému uložení v 
naprosto nevyhovujících podmínkách akut-
ně potřebují odborný restaurátorský zásah a 
následné uložení v odpovídajících prostorách, 
jenž budou vytvořeny na Dolním zámku tak, 
aby byly zachovány i pro budoucí generace, 
což je naší prioritou.

Radim Štěpán, kastelán

» Základní organizace Svazu tělesně postiže-
ných v Kunštátě a Český zahrádkářský svaz v 
Kunštátě uspořádaly 19. října zájezd do Bos-
kovic na jubilejní výstavu pod názvem Zahra-
da Boskovicka 2008. Konala se ve Skleníku 
v Boskovicích, kde vystavovali své výpěstky 
drobní pěstitelé Boskovicka, Lysicka, Kun-
štátska a Olešnicka. K zhlédnutí zde byly 
různé druhy ovoce, zeleniny a okrasných 
dýní. Výstava byla svým druhem jedinečná,  
dobře připravená a aranžovaná. Všechny nás 
velmi zaujala.
Další zastávkou byla prohlídka Arboreta 
Šmelcovna, kde bylo k vidění velké množství 

keřů a rostlin, zajímavě a vkusně vysazených. 
Nakupovaly se rostlinky i ovocné stromky. 
Polední čas jsme využili k občerstvení a od 
14.00 hodin jsme již opět u Skleníku v Bos-
kovicích vyslechli koncert dechového orches-
tru ZUŠ z Boskovic a strávili jsme tak velmi 
příjemné odpoledne. Někteří se vydali i na 
prohlídku boskovského hradu.
Program a dopravu zajistila p. Marie Vlasá-
ková, účast členové výboru v Rudce, Újezdě, 
Zbraslavci, Sychotíně, Kunštátě a v Rozseči 

– celkem 39 zájemců.  Jménem STP všem za 
jejich účast děkuji a těším se na další zájezd. 

Za výbor STP Kunštát František Musil

11. října 2008 se uskutečnila tradiční Huber-
tova jízda. Touto cestou bychom rádi poděko-
vali sponzorům, kteří již tradičně přispívají 
cenami do soutěží a v našem koníčku nás 
podporují. Díky jim tradice v chovu koní po-
kračuje a dostává se do povědomí lidí. Jme-
novitě  Kunštátská keramika, Moravia Art 

s.r.o.; LELA, pí. Lepková; Pekárna Kunštát; 
Řeznictví Šutera Olešnice; LIMARA, Libor 
Janča; T.G.A., František Tenora; Truhlářství, 
František Prchal; Obecní úřad Zbraslavec; 
Jednota Zbraslavec.

Děkují pořadatelé

Hubertova jízda 2008

KULTURA

Kruh přátel umění a Město Kunštát zvou na

Klubový večer 
s herečkou Janou Hlaváčovou

13. listopadu v 19.00 hod.

Galerie MART - Kunštátská keramika

Vstupné 100,-Kč
Předprodej od 30. 10. v městské knihovně

V neděli 5. října se v Petrovicích (okr. Třebíč) 
konal festival přípravek kolektivů mladých 
hasičů SH ČMS, kterého se zúčastnili i naši 
nejmenší čertíčci. Jednalo se o prezentaci 
činností a dovedností dětí předškolního věku 
získaných v rámci přípravy na členství ve 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Festivalu se zúčastnilo 12 vybraných kolekti-
vů z celé České republiky. Čertíci byli jediní 
zástupci Jihomoravského kraje. Jejich věkový 
průměr byly 3 roky (nejmladšímu je 14 mě-
síců).
Měli připravenou scénku, kterou mohli ně-
kteří z nás shlédnout na „Dýňovém dni na 
koupališti“. Jednalo se o hašení požáru lesa, 

který zapálili dva nezodpovědní houbaři. Ha-
siči museli nejen uhasit oheň, ale i zachránit 
všechna zvířátka, která v lese žijí. Paní doktor-
ka a pan doktor je ošetřili a vrátili zpět do lesa. 
Dětem se jejich představení povedlo a byly 
odměněny nejen potleskem publika, medaile-
mi a balóny, ale navíc jim potřásl rukou sám 
starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, čímž se 
může pochlubit jen málo dospělých hasičů.
Moje velké poděkování patří nejen organizá-
torům, kteří pro děti připravili krásné zázemí, 
ale také všem rodičům, kteří se podíleli na 
nemalých přípravách této akce.

Za SDH Kunštát, Jitka Vaněrková

Čertíci na festivalu přípravek



INZERCE

SPORT

Výsledkový servis - říjen

Muži „A“
Kunštát - Lipovec               3 : 0
Bohdalice - Kunštát                3 : 0
Kunštát - Líšeň                    0 : 2
Svratka Brno - Kunštát               3 : 3

Muži „B“
Kunštát - Ostrov                  2 : 0
V. Opatovice - Kunštát                0 : 1
Šošůvka - Kunštát                 5 : 1
Kunštát - Ráječko                1 : 3

Dorost
Kunštát - Kohoutovice        2 : 1
Slovan Brno - Kunštát               1 : 1
Kunštát - V. Opatovice        7 : 1
Mor. Slávia - Kunštát                2 : 5

Ženy
Kunštát - Boskovice             1 : 0
Kunštát - Mor. Budějovice   0 : 2
Drnovice - Kunštát                 1 : 2

Žáci
Kunštát - Svitávka                4 : 0

Cetkovice - Kunštát                 1 : 2
Kunštát - Lysice                    3 : 0
Benešov - Kunštát                  2 : 9

Přípravka
Kunštát - Letovice                0 : 3
Rájec - Kunštát                  2 : 2 
 Ráječko - Kunštát                  1 : 2

KMK Újezd
Okrouhlá - Újezd                     5 : 2
Újezd - Dolní Lhota             1 : 2
Rájec - Újezd                   5 : 0

HRK Rudka
Hasiči M.R. - Rudka                  0 : 6
Rudka - Louka                   3 : 2
Broumov - Rudka                  6 : 1

Kunštát „A“ - Bořitov „B“       15 : 3
Boskovice „C“ - Kunštát „B“       12 : 6 

-kod-

FOTBAL - FK KUNŠTÁT

MALÁ KOPANÁ

» pRODÁM byt 3+1 ( plocha 68 m2 ) se 
zděným jádrem na ulici Nová v Kunštátě. Byt 
je v dobrém stavu, ihned k nastěhování. Cena 
1 250 000,- Kč. Kontakt tel.: 733 121 366
 
» BAZAR ve dvoře obchodního domu pod 
novým vedením opět v provozu. Využijte 
našich služeb po – pá od 9.00 – 16.00.

» OPRAVY CHLADNIČEK A 
MRAZNIČEK v bytě zákazníka, montáž 
klimatizace, oprava autoklimatizace. Milan 
Fajmon, Bystré 342, tel. 603 782 573, 461 741 
337.

J@B COMp počítače a příslušenství, vý-
kup, prodej, servis výpočetní techniky, ba-
zar, komisní prodej. Tel. 606 588 104, e-mail: 
JBcomp@seznam.cz, Kunštát, nám. Krále 
Jiřího 107.

» NABÍZÍM DOJÍŽDĚNÍ AUTEM z 
Kunštátu do Brna – směr Bohunice na cca 
6.30 hod. Zpět možná domluva kolem 15.00 

- od listopadu 2008. Tel. 603 206 937.

» 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

STOLNÍ TENIS

Kunštát Újezd Sychotín Rudka Hluboké Touboř Celkem

1 Komunistická str. Čech a Moravy 51 25 2 5 3 86

3 SNK Evropští demokraté 1 1

12 KDU - ČSL 225 46 70 36 16 7 400

13 NEZÁVISLÍ 1 1

18 Strana zelených 5 2 2 1 10

19 Moravané 1 1

26 Česká strana národně socialistická 2 2

37 SDŽ - Strana důstojného života 4 1 1 6

42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 1 1

47 Občanská demokratická strana 96 13 20 11 4 144

48 Česká strana sociálně demokratická 186 35 22 28 19 6 296

53 Děln. Str. - zrušení popl. ve zdrav. 2 1 2 5

54 Konzervativní koalice 1 1

59 "DOHODA PRO JIŽNÍ MORAVU" 5 5

C E L K E M 578 123 119 83 38 18 959

Celkem voličů 1423 202 201 163 56 21 2066

Vydané obálky 581 123 119 84 38 18 963

Odevzdané obálky 581 123 119 84 38 18 963

Platné hlasy 578 123 119 83 38 18 959

vol. účast v % 40,83 60,89 59,2 51,53 67,86 85,71 46,61

Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje 
konané ve dnech  17. - 18. 10. 2008 - výsledky hlasování:

» Děkujeme našim voličům za hlasy v kraj-
ských volbách a za absolutně nejvyšší počet 
preferenčních hlasů pro našeho hejtmana ing. 
Stanislava Juránka v rámci celé ČR.

KDU-ČSL Kunštát

» Paní Dagmar Pavlů Smíšené zboží v Hli-
níkách oznamuje, že ukončila svou obchodní 
činnost. Všem svým věrným zákazníkům dě-
kuje za šestnáct let přízně v podnikání.


