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INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA

SLOVO STAROSTY

KUNŠTÁTSKÝ

XVII. hrnčířský jarmark

www.kunstat.eu

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych poděkoval všem kunštát-
ským občanům, kteří se aktivně podíleli na 
vynikajícím průběhu letošního XVII. hrnčíř-
ského jarmarku.
Za úroveň vystavujících keramiků i výborně 
vyvážený program pro všechny generace dě-
kuji komisi pro přípravu jarmarku, která pra-
cuje během celého roku. Obyvatelům města 
za pořadatelskou pomoc, tradiční pohostin-
nost a kvalitní občerstvení.
To vše přivedlo na nám. Krále Jiřího v sobotu 
10.140 a v neděli 6.460 platících diváků z celé 
republiky. 
Zejména mi dovolte poděkovat třem pilířům 
organizace...    pokračování na druhé  straně

Podle harmonogramu pokračují stavební 
práce na budově kulturního domu. Řemesl-
níci již dokončili montáž nových podhledů 
v hlavním sále a přesunuli se do přilehlých 
prostor. Jejich činnost zkomplikoval jen objev 
dřevomorky v jedné části stropu, kam kvů-
li popraskané krytině dlouhodobě zatékalo. 
Všechny poškozené prvky už se však poda-
řilo vyměnit.

Nestejným tempem pokračují také avi-
zované opravy kaplí v místních částech. Své 
dílo završili zatím dělníci na kostelíku v 
Újezdě, kde se už 28. září mohla konat poutní 
bohoslužba. Termín pro dokončení prací na 
všech kaplích je stanoven na konec října.

Pokud se nestane něco mimořádného, měla 
by se od podzimu rozběhnout pro město Kun-
štát významná investiční akce – přestavba 
bývalého kravína, respektive odchovny mla-
dého dobytka v Nové ulici na sběrný dvůr 
odpadů. Rada města čeká jen na schválení 
zadávacích podmínek, aby mohlo být vyhlá-
šeno výběrové řízení na dodavatele stavby. 

Zadávací dokumentaci v těchto dnech hod-
notí úředníci Státního fondu životního pro-
středí (SFŽP) a  ihned po potvrzení bude s 
výzvou k podání nabídek osloveno osm sta-
vebních firem.

Náklady stavby mají podle propočtu 
dosáhnout 14,7 milionu korun, z nichž cca 
devadesát procent uhradí město ze získané 
dotace z Operačního fondu životní prostředí 
(OPŽP).

Po stavebních úpravách uvnitř budovy, 
dělníci zpevní i okolní plochy a celý dvůr 
nově oplotí. K separaci odpadu pak v objektu 
vybudují kóje, umístí kontejnery a počítá se 
rovněž s pořízením manipulační techniky.

I když práce budou postupovat zejména 
v závíslosti na počasí, jako předběžný termín 
dokončení je stanoveno jaro 2010.

V obdobném stádiu přípravy jako sběrný 
dvůr je i druhá investiční akce dotovaná z 
OPŽP – úprava bývalé Panské zahrady a její 
propojení se zámeckým parkem. Rada měs-
ta i zde očekává brzké schálení zadávacích 
podmínek a následné vyhlášení výběrového 
řízení na zhotovitele. Vzhledem k charakteru 

prací se však s jejich započetím ještě v tomto 
roce nepočítá. 

Podle zpracovaného projektu čeká za-
hradu především asanace a úprava rybníčku, 
obnova zeleně a vytvoření nových pěšinek. 
Celý areál se pak díky chystanému propoji 
směrem ke starým zámeckým schodům stane 
průchozí. 

Rozpočet akce je stanoven na více než 
dvanáct milionů korun.

 

V průběhu podzimu zahájí město Kunštát 
prodej nových stavebních pozemků v Za-
hradní ulici. V první etapě půjde o třináct  
parcel situovaných směrem k ulici Sokolská. 
Jednotková prodejní cena zatím nebyla Za-
stupitelstvem města stanovena, informaci o 
ní proto přineseme v některém z příštích čísel 
zpravodaje.

V současné době oslovené stavební firmy  
zpracovávají nabídky do výběrového řízení na 
zhotovitele inženýrských sítí (plynovod, vo-
dovod, kanalizace a spodní vrstva místní ko-
munikace). Výše vysoutěžené ceny do značné 
míry ovlivní následnou cenu prodejní.

Rada města Kunštát

PRŮBĚH INVESTIČNÍCH AKCÍ

PANSKÁ ZAHRADA
SBĚRNÝ DVŮR

STAVEBNÍ MÍSTA
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KUNŠTÁTSKÝ
SLOUPEK

Faráři II.
Jan Halas

Konec šedesátých let byl přelomový i pro 
kunštátskou farnost. Po mnoha letech, 

prožitých v kriminále a na různých stavbách, 
byl vrácen státní souhlas s výkonem duchov-
ní služby panu profesoru Stanislavu Krátké-
mu a ten se s energií sobě vlastní stal pastý-
řem zdejších oveček. Tehdejším konšelům 
bledly líce závistí. Radnice jim padala tak 
trochu na hlavy a bývalý jeřábník z vlastních 
ušetřených peněz dal okamžitě nově pokrýt 
obrovskou kostelní střechu. Jako tajně vysvě-
cený biskup měl styky a tak o něco později 
pokryl plechovou střechu hřbitovního kostela 
jeho kolega, rovněž tajně vysvěcený biskup 
Zahradník se svou partou klempířů. To byly 
asi nejviditelnější počiny nového faráře, dale-
ko důležitější, hlubší a doslova převratná byla 
však jeho činnost pastorační. Bez jakéhokoli 
přehánění lze říci, že paradoxně souběžně s 
postupující tzv. normalizací vysoce stoupala i 
duchovní úroveň kunštátské farní obce. Otec 
Krátký byl vynikající a statečný kazatel a 
neúnavný organizátor. Všechny tyto věci na-
konec způsobily, že byl odsunut do zapadlé 
vísky v pohraničí.

     Jeho následník, otec František Baťka, to ne-
měl z počátku ani trochu lehké. Farníci, milu-
jící otce Krátkého, jej asi tak trochu podezírali 
(samozřejmě naprosto nesmyslně a nespra-
vedlivě), že má prsty v odsunu milovaného 
kněze. Navíc nový farář kouřil dýmku, při-
vedl si kuchařku a nestyděl se dojít si na Pan-
ský dům se džbánkem pro pivo. Nebyli na to 
zvyklí, lépe řečeno nebyly zvyklé. Trvalo to 
tedy dost dlouho, než obměkčil zatvrdlá srdce 
a natvrdlé hlavy svého ovčince. Byl však, rov-
něž jako otec Krátký, vynikajícím kazatelem 
a činorodým úpravcem kostelního exteriéru i 
interiéru. A tak po nějakém čase zaslouženě 
zvítězil a při jeho odchodu na milovanou jižní 
Moravu bylo opět smutno.

                                                                

KULTURA

Ludvík Kundera získal Cenu Jaroslava Seiferta 2009

kunštátský zpravodaj
vydává a zdarma rozšiřuje 
MěÚ kunštát, tel.: 515 534 312, 
www.kunstat.eu, e-mail: 
podatelna@kunstat-mesto.cz, 
uzávěrka příspěvků je vždy 
do 23. dne v měsíci. 
tisk: kB tisk Letovice, 
Masarykovo nám. 18, tel.: 608 869 311

KNIHOVNA

hrnčířských jarmarků - pí Radce Banyaové, 
p. Stanislavu Cvečkovi a p. Josefu Štěrbovi, 
kteří velkým osobním nasazením a svou zku-
šeností přispěli ke skvělému průběhu celého 
víkendu v Kunštátě.
V neděli, současně s hrnčířským jarmarkem, 
probíhalo v nové obřadní síni KD důležité se-

tkání starostů sdružených ve svazku „Za vý-
stavbu rychlostní komunikace R 43“ za účasti 
televize a sdělovacích prostředků.
Obě tyto akce dokreslily významné posta-
vení města Kunštátu v rámci kraje a České 
republiky.

Váš Pavel Göpfert

Toto prestižní ocenění získal básník, drama-
tik, esejista, literární historik, editor a překla-
datel za celoživotní dílo vydávané ve Spisech 
L. K. Ludvík Kundera je nepřehlédnutelnou 
osobností v literárním i uměleckém světě. 

Ocenění uděluje Nadace Charty 77 a Ludvík 
Kundera je převezme 12. října 2009 na slav-
nostním ceremoniálu v Rezidenci primátora v 
Praze. Upřímně blahopřejeme !

Za město Kunštát Pavel Göpfert

Týden knihoven je celorepubliková akce, jejíž 
13. ročník se koná od 5. do 11. října. V jeho 
rámci městská knihovna připravila pro 8. roč-
níky základní školy setkání se spisovatelkou 
Petrou Braunovou, spojené s představením 
(křestem) její poslední knihy pro mládež. 
8. října navštíví knihovnu děti z mateřské 

školy a 1. třída základní školy – Velcí čtou 
malým je program připravený pro nejmenší, 
na kterém se budou podílet žáci 9. třídy.
V celém tomto týdnu se také uskuteční amnes-
tie poplatků, která se bude vztahovat na regis-
trační poplatky nových členů a na poplatky za 
upomínky.                                               -ban-

OZNÁMENÍ

■ ZP MV ČR, pobočka Brno, oznamuje, že 
8. 10. 2009 od 9.00 – do 13.00 bude k dispo-
zici pro veřejnost mobilní pracoviště na MÚ 
v Kunštátě.
Na místě bude možné vyřídit agendu spoje-
nou s :

- zřízením karty života

- přihlášením do pojišťovny
- změnou osobních údajů
- nabídkou vstupu do elektronické komunikace
- sjednáním cestovního pojištění
- zajištěním výměny evropských průkazů 
- nabídkou programu slev a výhod

Město Kunštát
ve spolupráci s Muzeem Blansko pořádá

HALASŮV KUNŠTÁT

Sobota  24. října 2009, 16.00 hod.
Pietní akt u hrobu básníka na kunštátském 
hřbitově. Promluví básník Vít Slíva.

Sobota  24. října 2009, 19.00 hod.
Galerie MART - Kunštátská keramika

SVIT HVĚZDy UMřELé
Literární pásmo k 60. výročí úmrtí básníka 
Františka Halase sestavené ze vzpomínek 
jeho přátel: 
Jaroslava Seiferta, Viléma Závady, Františka 
Hrubína, Bedřicha Fučíka, Zdeňka Kalisty a 
Ludvíka Kundery.
Připravil: Jan Halas
Účinkují: Bořivoj Navrátil a Hana Kofránková 
Hudební doprovod: Martin Krajíček  
Režie: Hana Kofránková

Sobota 17. října 2009, 16.00
Blansko – hudební salon zámku
Vyhodnocení 37. ročníku Literární soutěže 
Františka Halase.



Veronika PEŠKoVÁ, Brněnská 229 
*17.6.2009
Pavla KoToUČKoVÁ, Zámecká 280

*22.6.2009
Jan KARÁSEK, Sychotín 66

*25.8.2009
Monika RoBEŠoVÁ, Sychotín 75

*5.9.2009

Pohodu a radost, štěstí i zdraví přejeme všem 
jubilantům, kteří své narozeniny 
(75 a více let) oslaví v měsíci  říjnu:
PAřÍZEK Josef, Sychotín
PoDSEDNÍKoVÁ Anna, Kunštát
HLADÍKoVÁ Jarmila, Rudka
BEDNÁřoVÁ Marie, Kunštát
ŠEVČÍK otto, Kunštát
MVDr. STRAKA Jaroslav, Kunštát
HÁJKoVÁ Marie, Kunštát
SEDLÁČKoVÁ Eva, Kunštát
VÍTKoVÁ Anna, Kunštát

KoLÁřoVÁ Marie, Touboř 10
+18.08.2009, *1924
BAňA Josef, Újezd 23,
+31.8.2009, *1949  

-mat-

MATRIKA

SPORT

BLAHoPřEJEME K NARoZENÍ DÍTĚTE

KoPANÁ: FK KUNŠTÁT

■ „Autobus zdraví“ – dne 17. října 2009 od 
14.00 do 18.00 hodin na náměstí ČSČK v 
Kunštátě.
Bezplatné měření cholesterolu, glykémie a 
krevního tlaku. Výsledky budou na místě vy-
hodnoceny podle tabulek kardiovaskulárních 
rizik přítomným místním lékařem, který do-
poručí případná další vyšetření.

■ RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNA 
V KUNŠTÁTĚ
Od září mohou občané Kunštátu a širokého  
okolí využít služeb nově otevřeného poraden-
ského místa RAIFFEISEN stavební spořitel-
ny. Najdete nás na náměstí Krále Jiřího 105 (v 
prostorách Infocentra) každý pracovní den od 
8:30 do 16:00 - po dohodě i v jiném čase.

I.mužstvo mužů:
Rousínov - Kunštát            2 : 1
Kunštát - Líšeň                0 : 0 
Lipovec - Kunštát            1 : 0
Kunštát - Tišnov              2 : 0 
 

II.mužstvo mužů:
Doubravice - Kunštát           1 : 1
Kunštát - Ostrov             4 : 0
Vranová - Kunštát            2 : 4
Kunštát - Kotvrdovice     3 : 3

Dorost:
Slatina - Kunštát            8 : 0 
Kunštát - Vyškov            0 : 1
Tišnov - Kunštát            5 : 2
Kunštát - Újezd u Brna    1 : 2

Žáci:
Kunštát st. - Slatina               2 : 2
Kunštát ml.  - Slatina              2 : 0
Rousínov - Kunštát st.         3 : 1
Rousínov - Kunštát ml.       5 : 0
Kunštát  st. - Bučovice          1 : 2
Kunštát ml. - Bučovice     2 : 0
Letovice - Kunštát st.  5 : 0
Letovice - Kunštát ml.       2 : 1

Přípravka:
 Kunštát - Drnovice          4 : 0
 Letovice - Kunštát            2 : 1
 Kunštát - Boskovice“C“   6 : 1
 Olešnice - Kunštát             0 : 2

 Ženy:
Ráječko - Kunštát              0 : 5
Kunštát - Brodek              11 : 0
Kostelec - Kunštát               5 : 0
Kunštát - Horní Heršpice    0 : 0

Malá kopaná:

Újezd:
Býkovice - Újezd           1 : 4
Újezd - Lomnice       2 : 3
Suchý - Újezd           7 : 2
Újezd - Rájec            2 : 1
Orel Boskovice - Újezd           8 : 0

Rudka:
Rudka „A“ - Lhota Rapotina    2 : 7
Spešov - Rudka  „A“           1 : 3 
Rudka „A“ - Louka                   4 : 3
Rudka „B“ - Kněževes              2 : 0
Rudná - Rudka „B“             6 : 1
Rudka „B“ - Šebetov                 4 : 5
Skalička - Rudka „B“      4 : 1   

-kod-

MALÁ KoPANÁ

Výsledkový servis září

oZNAMUJEME ÚMRTÍ

Srdečně všechny zveme na 
19. závod Okresní běžecké ligy

KUNŠTÁTSKÁ DESÍTKA

Běh na 10km
sobota 10. 10. 2009

Prezentace: od 8 hodin ve sportovní hale v 
Kunštátě, vedle základní školy
Startovné: děti zdarma, ostatní 30,- Kč     
(každý závodník obdrží v cíli občerstvení)
Starty a kategorie: 
9.00 hod. - Start dětských kategorií (závod 
bude probíhat na hřišti vedle základní školy)
10.00 hod.    - Vyhlášení výsledků žactva
11.00 hod.
Juniorky    nar. 1989-90  (Jky)
Ženy     nar. 1969-1988  (Ž)
Ženy vet. 40-49 let    nar. 1959-68  (ŽV1)

Ženy vet. 50-59 let    nar.  1949-58  (ŽV2)  
Veteránky 60 a více  nar. 1948 a dříve (ŽV3)

Junioři     nar. 1989-90          (Jři)
Muži     nar. 1969-88  (M)
Veteráni 40-49 let    nar. 1959-68         (MV1)
Veteráni 50-59 let    nar. 1949-1958     (MV2)
Veteráni 60 a více   nar. 1948 a dříve   (MV3)
 
12.45 hod. - Vyhlášení výsledků 10 km   (věc-
né ceny vždy první tři v kategorii)
Hodnocení: první tři místa v každé kategorii
Výsledky: budou vyvěšeny po závodě ve 
sportovní hale
Povrch tratě: většinou asfaltová silnice, zvl-
něný profil 
Trasa: hromadný start pro všechny kategorie 
10 km trati v 11.00 od sportovní haly, cíl cca 
100m od sportovní haly – prostranství s dět-
ským hřištěm vedle kostela
Kontakt: Dagmar Kubecová, tel. 606 271 975 

INFOCENTRUM

CESTOVNÍ AGENTURA ROMAN TANDLER

Zahájen prodej zimních lyžařských zájezdů 
do mnoha evropských lyžařských středisek.
Prodáváme zájezdy všech významných a dů-
věryhodných cestovních kanceláří, které pů-
sobí v ČR.
Katalogy zdarma k vyzvednutí v CA.
V průběhu celého zimního období jsou v pro-
deji  i nadále zájezdy do exotických destinací.



» MĚSTo KUNŠTÁT NABÍZÍ k pronájmu 
byt 1+1 v bytovém domě Rudka č.p. 29.
Bližší informace podá tajemník MěÚ.

» NABÍDKA PŮJČEK, úvěrů a oddlužení. 
Pomůžeme všem, bez nahlížení do registrů. 
Příklad 200.000,-Kč za 3.665,-Kč/měs. V 
případě zájmu volejte: GRIPP,  s.r.o.,  tel. 777 
200 471

» MASÁŽE V PENZIoNU PRo DŮ-
CHoDCE. Šárka Neumannová si Vás dovo-
luje pozvat na klasickou masáž (uvolněním 
zatuhlých svalů dochází k úlevě od bolestí 
nejen zad a hlavy), lymfatickou masáž (úleva 
od otoků a celulitidy), rašelinové zábaly a me-
dovou masáž. Možnost zakoupení dárkových 
poukazů. Tel. číslo pro objednávky: 603 452 
456.

» NABÍZÍM VÝUKU FJ, RJ A ČJ – (doučo-
vání, dyslektická náprava, příprava žáků 9. roč-
níků k přijímacím zkouškám na SŠ). Tel.: 605 
111 045

» „AERo 30/50 – koupím na autoveterána 
veškeré náhradní díly, součástky a příslušen-
ství - zejména motor  a jeho díly (klikovku, 
setrvák, hlavu, spojku), dynamo, startér, vod-
ní pumpu. Také dobovou literaturu, fotogra-
fie atd. Tel.: 603 219 416

» KAREL ŠEVČÍK - provádí montáž: ža-
luzie (meziokenní a do plastových oken), 
venkovní rolety (plast, Al), sítě proti hmyzu, 
textilní roletky, roletky a žaluzie do střešních 
oken. Zaměření a doprava zdarma. Ceny za 
rok 2005 ! Kontakt: tel.: 603 586 083, 461 521 
006 

» NAVŠTIVTE oČNÍ oPTIKU Kunštát 
(ve dvoře zdravotního střediska). Otevřeno 
každou středu od 9.30 do 16.00 hodin.

» oPRAVy CHLADNIČEK A MRAZNI-
ČEK v bytě zákazníka, montáž klimatizace, 
oprava autoklimatizace. Milan Fajmon, Bys-
tré 342, tel. 603 782 573, 461 741 331.

» KoSMETICKé SLUŽBy, poradenství a 
prodej kosmetických produktů nabízí KOS-
METICKÉ STUDIO BLANKA na Palackého 
523 v Kunštátě. Objednávky na telefonu: 733 
313 699 nebo na e-mailu: studio@kosmeti-
kaBlanka.cz. Více informací najdete na www.
kosmetikaBlanka.cz

INZERCE

■ Vážení přátelé rokenrolu, to co jsme zažili 
o víkendu v Kunštátě je opravdu nepopsatel-
né, lidí jak maku, atmosféra báječná no pro-
stě všechno na jedničku. Opravdu z celého 
srdce chceme poděkovat všem, kteří letos na 
Hrnčířský jarmark došli a bavili se při našem 
koncertu. Kluci na pódiu si lepší atmosféru 
ani nemohli přát. Po vystoupení jsme se pře-
sunuli do hospůdky, kde se o nás perfektně 
staral obsluhující personál v čele s Karlíkem. 
Ještě jednou DÍKY KUNŠTÁTE JSTE NEJ-
LEPŠÍ A PŘÍŠTÍ ROK AHOOOOOOJ

Rockenroll band M.W. (www.woodman.cz)

■ Hrnčířský jarmark považuji za skvost. Za-
stavil jsem se na pár hodin a věhlas budu šířit 
dál. Jediné, co bych vylepšil, je oproštění se 
od strachu z Moravy, moravské národnosti a 
moravské vlajky. Jinak jsem viděl jen úspěch 
občanů a vedení města Kunštátu. Klobouk 
dolů a vřelé díky.

Miloslav Kovář, Štěpánovice na Moravě

■ Vážený pane starosto, chtěla bych Vám 
touto cestou poděkovat za velmi vydařenou 
kulturní akci hrnčířský jarmark. Pracuji jako 
designérka v pořadech ČT  Chalupa je hra  a 
Bydlení je hra. Letos jsme natočili několik 
záběrů z jarmarku. Záběry a povídání může-
te zhlédnout v pořadu Chalupa je hra 27. 10. 
na ČT1 v 17.30. Druhý den je repríza na ČT2. 
Děkujeme za Vámi realizované projekty, kte-
ré přinášejí lidem radost.    

Soňa Malinová,  designérka

■ Dnes jsem navštívila, ostatně jako každý 
rok, hrnčířský jarmark a rozhodla jsem se 
Vám alespoň takto poděkovat za úžasné kul-
turní zážitky, které si každoročně odnáším z 
vaší kulturní akce. Na výborné náladě, která 
tu panovala, měl samozřejmě svůj díl i dopro-
vodný program. Správnou volbou byl i výběr 
účinkujících. Proto si už teď dovoluji vyslovit 
svoje přání, že bych ráda v budoucnu uvítala 
na jarmarečním pódiu Divokýho Billa, Chi-
naski nebo opět No Name.
Přeji Vám stále více návštěvníků budoucích 
ročníků jarmarku a těším se příští rok na zá-
plavu hrnečků a výborné atmosféry v Kun-
štátě.

Magdalena Elblová

ohlasy na XVII. hrnčířský jarmark

Tenisový klub Kunštát letos znovu výbor-
ně reprezentovalo družstvo dorostu, které 
se zúčastnilo krajské soutěže III. třídy. Po 
výborných výkonech všech hráčů skončilo 
v konečném pořadí na 2. místě, když našlo 
přemožitele pouze v družstvu ze Žďáru nad 
Sázavou, s kterým prohrálo 3:6, když dva zá-
pasy byly velmi těsné a mohly skončit naším 
vítězstvím. Ve zbývajících zápasech Kunštát 
zvítězil  - Čebín 8:1, Blansko 6:3, Prštice 6:3, 
Ivančice 8:1, Tišnov „B“ 5:4 a Nové Město na 
Moravě 9:0. Ze skupiny postupuje přímo pou-
ze vítěz. Pokud by došlo k odhlášení družstva 

ve vyšší soutěži, mohl by postoupit i druhý v 
pořadí. Dorost TK Kunštát je za Letovicemi 
druhým nejlepším okresním družstvem a to je 
jistě obrovský úspěch. K zápasům nastoupili 
Petr Sojka, Petr Krása, Miroslav Šafář, Jiří 
Tenora, Tomáš Boček, Ondřej Sojka, Pavla 
Kleinová, Lucie Kubáčová, Zuzana Bočková 
a Petra Bednářová, kterým patří poděkování 
za předvedené výkony. Na závěr nezbývá než 
hráčům popřát, aby jim chuť do této krásné 
hry vydržela co nejdéle.

Petr Sojka, vedoucí družstva

Mladým tenistům zřejmě unikl postup o vlásek

SRPŠ při ZŠ v Kunštátě oznamuje, že ve 
dnech 6. a 7. listopadu proběhne ve dvoře 
ZŠ sběr tříděného papíru. V pátek 6. 11. 
od 14.00 do 16.00 hod., v sobotu 7. 11. od 
8.00 do 10.00 hod.


