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INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA

SLOVO STAROSTY

KUNŠTÁTSKÝ

Sextánky v podání ženské sekce Kunštátského ochotnického souboru Jany Bočkové dvakrát 
vyprodaly kulturní dům.

www.kunstat.eu

Vážení spoluobčané,
letošní nový rok 2010 je pro město Kunštát 
nejen rokem volebním, ale i rokem význam-
ných literárních jubileí. 18. ledna oslavíme 
100. výročí narození básníka, kunštátského 
rodáka, Klementa Bochořáka. K této příleži-
tosti vydalo nakladatelství Albert Boskovice 
publikaci s názvem „Ze studně večera kdos 
něžný vážil krev“. Autorem je Tomáš Soldán 
a vznikla za spoluúčasti Muzea Boskovice a 
Kruhu přátel umění v Kunštátě. Její křest se 
uskuteční v měsíci březnu komponovaným 
pořadem, který sestaví Jan Halas u příleži-
tosti oslavy 90. narozenin čestného občana 
Kunštátu  Dr. Ludvíka Kundery. 
Přeji nám všem krásný a úspěšný rok. 

Váš Pavel Göpfert

ROZPOČET 2010

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

PROVOZ VODOVODU A KANALIZACE

KULTURNÍ DŮM

Město Kunštát vstupuje do roku 2010 s řádně 
schváleným a vyrovnaným rozpočtem, který 
na straně příjmů i výdajů počítá s částkou 42,5 
milionu korun. Tato suma se ale musí brát s re-
zervou, protože už dnes je jasné, že v závěru 
roku bude konečné číslo mnohem vyšší. 

V naplánovaném rozpočtu tvoří zhruba 
polovinu veškerých příjmů daně (21,3 milio-
nu korun). Druhou největší položku (cca 12,5 
milionu korun) pak pokrývají úvěry přijaté 
kvůli  povinné spoluúčasti města na inves-
tičních akcích a kvůli úhradě inženýrských 
sítí u nových stavebních pozemků v ulicích 
Sokolská a Zahradní. 

Ze strany výdajů zamíří nejvíce peněz (cca 
13 milionů korun) do prací spojených s budová-
ním sběrného dvora, obnovou panské zahrady, 
výstavbou chodníku k Eurokovu a zmíněného 
síťování parcel. Velký díl výdajů (4 miliony ko-
run) pohltí i provoz základní a mateřské školy a 
rovný milion si pro své potřeby rozdělí místní 
částí Rudka, Sychotín, Újezd, Touboř a Hlubo-
ké. Zastupitelé vyhověli také žádosti Ski clubu 
Kunštát o uvolnění 200 tisíc korun na pořízení 
skútru pro úpravu běžeckých tratí. 

Schválený rozpočet naproti tomu neza-
hrnuje financování výstavby nové kanaliza-
ce a čističky odpadních vod a nezapočítává 
ani přiznané dotace na už zmíněné investiční 
akce. Právě díky nim se rozpočtový výsledek 
na konci roku dostane na částku kolem 100 
milionů korun.

Na podobě nového rozpočtu se při prosin-
covém zasedání jednomyslně shodli všichni 
zastupitelé. Ti zároveň uzavřeli rozpočet za 
rok 2009, jehož výsledek díky získaným do-
tacím přesáhl 52 milionů korun.

Ne zrovna příjemná změna postihne v novém 
roce oblast správy vodovodní a kanalizační 
sítě v Kunštátě. Vinou neukončeného majet-
kového sporu se Svazkem vodovodů a kana-
lizací, jehož řady Kunštát před rokem opustil, 
působí nyní ve městě dvě provozní společnos-
ti – městská VF Elektro a svazková Vodáren-
ská akciová. 

Část odběratelů během ledna obdrží nové 
smlouvy a za dodávku a čištění vody začne 
platit jinému provozovateli než dosud. U řady 
domácností dojde i k tomu, že vodné bude 
hradit jedné a stočné druhé společnosti. Cena 

vody však zůstane pro všechny stejná.
Jak dlouho nynější stav potrvá, nelze od-

hadnout. Město Kunštát se o řešení pokouše-
lo celý uplynulý rok, ale po podání žaloby ze 
strany Svazku skončil případ u soudu.

Od konce loňského roku probíhají ve městě 
výběrová řízení spojená s důležitými staveb-
ními akcemi. V prvních lednových týdnech 
budeme znát zhotovitele sběrného dvora 
v Nové ulici a podle všeho i zhotovitele ka-
nalizace a ČOV. 

Již ukončeno je výběrové řízení na po-
skytovatele úvěru na projekt kanalizace a 
ČOV. Částku 18,2 milionu korun s dobou 
splatnosti deset let městu půjčí bankovní  
ústav Volksbank.

Sál kulturního domu bude mít od ledna sta-
ronového nájemce. Do soutěže vyhlášené 
radnicí se totiž jako jediný přihlásil součas-
ný nájemce restaurace v kulturním domě Jiří 
Cápal. Nájemní smlouva s ním bude uzavře-
na do poloviny roku 2011. 

Rada města Kunštát
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KUNŠTÁTSKÝ
SLOUPEK

Doma II.
Jan Halas

Nevím, jak tomu bylo s matrikami v poz-
dějších staletích, ale důvodně předpoklá-

dám, že v husitském období ne příliš dobře. 
Naši revoluční předkové si totiž s velkou ra-
dostí hráli se sirkami a tak mnoho kostelů, far 
a klášterů lehlo popelem a s nimi nejen hříš-
ní papeženci, ale i matriky. Celou zkázu po 
letech dokončila třicetiletá válka, kdy hořela 
celá Evropa včetně matrik. A tak my, obyčej-
ní občané, kterým nekoluje v žilách modrá 
krev a pátráme po svých předcích, skončíme  
v první polovině sedmnáctého století, tedy v 
nastupujícím „temnu“.

     Tady si neodpustím malé zamyšlení. Je pozo-
ruhodné, jak temno neslouží jen fotografům 
nebo novomanželům k radostné tvůrčí čin-
nosti, ale co všechno temno přineslo naše-
mu národu. V žádné době se nevyrojilo tolik 
vynikajících hudebních skladatelů, básníků, 
malířů a sochařů. Nikdy naše města, městeč-
ka a vesnice nevyrostla do takové krásy. Prá-
vě v těchto dobách vytryskla fantastická ba-
revnost lidových písní a krojů. Něco na tom 
temnu asi bude, zvláště v porovnání s tím, co 
vznikalo v letech budování šťastných zítřků.

      První historicky stoprocentně doložený Halas 
byl Matěj, který se narodil právě na začátku 
této epochy. Jeho otcem byl pravděpodobně 
Vojtěch z Brťoví. Na Rozseči se s dolováním 
stříbra už asi končilo, ale jeho syn se ještě 
psal (nebo spíše byl psán) Jiřík Halas-Havíř, 
případně jen Havíř. Jeho děti ale už byly pou-
ze Halasové. Ti všichni už stabilně bydleli na 
Rozseči a stali se z nich domácí tkalci. Svou 
práci na stavech odevzdávali faktorům, kte-
ří ji od nich odkupovali. Velcí boháči určitě 
nebyli a jejich situace se začala v druhé po-
lovině devatenáctého století velice zhoršovat. 
V údolí Svitavy začaly totiž vyrůstat textilní 
továrny, kterým nemohli ekonomicky konku-
rovat. A tak můj pradědeček František sbalil 
svůj skromný majetek a odstěhoval se z kop-
ců do údolí, do Sasiny u Svitávky. Prapradě-
dečkovi Janovi, který jako stařík nemohl zů-
stat sám, se to pravděpodobně moc nelíbilo a 
tak v Sasině často vylezl na půdu a tam zpíval 
Davidovy žalmy. Pradědeček pracoval v tex-
tilce ve Svitávce a na jaře 1880 se v Sasině 
narodil můj dědeček František. Jestli na Roz-
seči dřeli bídu, tak tady to bylo ještě daleko 
horší. Raný kapitalismus neznal bratra a bídu, 
v níž žili moji předci a jim podobní si dnes jen 
těžko dovedeme představit.

                                                                

MĚSTSKÝ ÚŘAD

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Na základě plánu kalkulací vyhlašuje město 
Kunštát cenu vodného a stočného na rok 2010. 
Cena vodného a stočného je pro domácnosti a 
ostatní spotřebitele jednotná. 

Cena vodného   36,19 Kč/m3
Cena stočného   37,24 Kč/m3
Cena vodného a stočného  73,43 Kč/m3
(ceny jsou včetně DPH)

Oznámení o ceně vodného a stočného na rok 2010

Zastupitelstvo města schválilo na svém za-
sedání dne 17. 12. 2009 Obecně závaznou 
vyhlášku č. 2/2009 o stanovení podmínek 
pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti 
přístupných sportovních podniků, tanečních 
zábav, diskoték a jiných kulturních podniků 
k zajištění veřejného pořádku. Tato vyhláška 
mimo jiné stanovuje dobu, ve které je možné 
jednotlivé akce během roku pořádat a dále 
stanovuje povinnost pořadateli akce oznámit 
městskému úřadu nejpozději 30 dnů před po-
řádáním akce následující informace:    
a) přesné označení činnosti, doby a místa ko-

nání akce, určení pořadatele, druh produkce 
a jejího provozovatele
b) předpokládaný počet osob, které se akce 
zúčastní
c) údaje o osobách, které poskytly k užívání 
pozemek nebo stavbu, kde se má akce konat
d) způsob zajištění obecných povinností při na-
kládání s odpady vzniklými při pořádání akce
Pro oznámení konání akce lze použít tiskopis, 
který tvoří přílohu obecně závazné vyhlášky 
a je k vyzvednutí v městské knihovně nebo 
ke stažení na webových stránkách města 
www.kunstat-mesto.cz.

Schválení vyhlášky

Městský úřad Boskovice, odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví upozorňuje občany  žá-
dající o příspěvek na provoz motorového vo-
zidla, že žádost o uvedený příspěvek mohou 
podat u Městského úřadu Boskovice, odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví v průběhu ce-
lého roku 2010. 
Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na MěÚ 
Boskovice, odboru sociálních věcí zdravot-
nictví, 1. patro, dveře č. 225, nám. 9. května 
č. 2, Boskovice.
Pokud žádost podává vlastník nebo provozo-
vatel motorového vozidla, jehož zdravotní stav 
odůvodňuje přiznání mimořádných výhod II. 
nebo III. stupně,   osobně se dostaví v úřední 
dny -  pondělí a středa    8.00 -  17.00 hod.

- s vyplněnou žádostí 
- velkým technickým průkazem 

- občanským průkazem 
- průkazem mimořádných výhod
V případě, že žadatelem je občan dopravu-
jící osobu, jejíž zdravotní stav odůvodňuje 
přiznání mimořádných výhod II. nebo III. 
stupně, se současně s vlastníkem nebo pro-
vozovatelem motorového vozidla (žadatelem) 
osobně dostaví na výše uvedenou adresu 
rovněž osoba dopravovaná, popř. opatrovník 
osoby zbavené způsobilosti k právním úko-
nům, aby před příslušným správním orgánem 
podepsali prohlášení dopravované osoby. Do-
pravovaná  osoba  současně  předloží  svůj  
občanský  průkaz, průkaz mimořádných vý-
hod a doklady prokazující příbuzenský vztah 
mezi ní a žadatelem (rodné listy, oddací list). 
Opatrovník předloží listinu o ustanovení opa-
trovníka.                                                    -taj-

Před patnácti lety vznikly po vzoru Olešnic-
ka, jako druhé na okrese, regionální učebnice 
pro žáky kunštátské školy a dalších pěti men-
ších škol v okolí a to na základě projektu a z 
peněz ministerstva školství. Jedna učebnice 
byla určena pro prvouku v 3. ročníku, další 
slouží jako doplněk k učivu na II. stupni. Sou-
částí projektu bylo i vytvoření videokazety o 
Kunštátě a mapa Kunštátska.
Po 15 letech se autor učebnic, Ladislav Do-
stál nyní i se svými žáky z deváté třídy, vra-
cí k myšlence vytvoření knihy pro veřejnost. 
Proto se touto cestou obracíme s žádostí na 

občany Kunštátu, Sychotína, Újezda, Rudky, 
Touboře, Hlubokého, ale i dalších nejbližších 
obcí o zapůjčení starých fotografií svého 
domu, ulice, krajiny, zajímavých činností a 
podobně. Fotky v obálce s vaším jménem a 
adresou můžete nechat v kanceláři základní 
školy nebo v knihovně na náměstí do konce 
ledna. Pokud vás i navštíví zástupci naší tří-
dy, buďte k nim, prosím, vstřícní. Zapůjčené 
fotografie do poloviny února osobně vrátíme. 
Děkujeme za vaši pomoc při tvorbě tohoto 
našeho dílka.
Haňa Páralová a Dája Zábojová, za žáky 9.A

Publikace o životě na Kunštátsku

Upozornění pro občany žádající o příspěvek 
na provoz motorového vozidla



Tomáš DLAPA, nám. Krále Jiřího 102
*17.11.2009
Alexandra ROUšAROVÁ, Hliníky 426

*19.11.2009
Václav CVEČEK, Zámecká 356

*30.11.2009

Pohodu a radost, štěstí i zdraví přejeme všem 
jubilantům, kteří své narozeniny 
(75 a více let) oslaví v měsíci lednu:
ENTLEROVÁ  Marie, Újezd
HROZOVÁ Vlasta, Kunštát, Radnická
šTORKOVÁ Lenka, Kunštát, Radnická
šPIČKOVÁ Gizela, Kunštát, Radnická
SAMKOVÁ Marie, Kunštát, Vejpustek
TRČKA Stanislav, Kunštát, Fr. Halase
VODÁK Evžen, Újezd
VÍTEK Vladimír, Touboř
HENEK František, Kunštát, Nová
LEPKA František, Újezd
MAREšOVÁ Františka, Kunštát, U Hřiště
NOVÁKOVÁ Zdenka, Kunštát, Chocholík
BEDNÁŘOVÁ Marta, Hluboké

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

SPOZ děkuje učitelkám Renatě Horáko-
vé a Věře Bočkové za přípravu vystoupení 
dětí z MŠ při vítání občánků, BcA. Haně 
Pelikánové za odborné výtvarné vedení 
kroniky, panu Jaroslavu Marečkovi a panu 
Jiřímu Cápalovi za zhotovení fotografií a 
všem ostatním, kteří pomáhají při akcích 
pořádaných městem Kunštát. Těšíme se 
na spolupráci s Vámi i v novém roce 2010.

-mat-

MATRIKA

BLAHOPŘEJEME K NAROZENÍ DÍTĚTE

O jednom vánočním dárku aneb se seniory nejednáme
Běžel předvánoční čas, všichni přemýšleli, 
jakým nejkrásnějším dárkem překvapí své 
blízké pod vánočním stromečkem. O jednom 
takovém vánočním dárečku chceme napsat.
V roce 1991, tedy již před 18-ti lety, se v Kun-
štátě zrodila myšlenka na vytvoření klubu 
důchodců. Protože od nápadu k činu nebylo 
daleko a místnosti po zrušených jeslích ve 
staré školce zely prázdnotou, bylo rozhod-
nuto.  Obecní úřad souhlasil a do zařizování 
místností se s jeho podporou senioři společně 
se členy Svazu tělesně postižených pustili do 
práce s vervou jim vlastní. Vždyť vytvoření 
oázy klidu, kde se budou moci scházet a ba-
vit se, bylo lákavé a hlavně povzbuzující. Od-
pracovali zde velké množství hodin. Prostory 
byly pro tento účel velice vhodné a jejich zaři-
zování a vybavování bylo vedeno tak, aby se 
zde senioři mohli nejen bavit, ale mohli také 
využívat služeb kadeřnice a pedikúry.
V roce 1992 byl klub slavnostně otevřen a 
začal rozvíjet svoji činnost.  Nabízené služby 
byly a dodnes jsou hojně využívány nejen pra-
videlnými návštěvníky klubu, ale i ostatními 
seniory, protože toto prostředí je pro ně velmi 
přívětivé a jeho služby rádi využívají.   Klub 

nenabízí jen uvedené služby, ale i různé spole-
čenské události, oslavy narozenin, předvánoč-
ní posezení u vánočního stromku a podobně, 
dvakrát ročně jsou organizovány návštěvy 
brněnských divadel pro seniory, kterých se 
účastní jak pravidelní návštěvníci klubu, tak i 
ostatní kunštátská seniorská veřejnost.
Senioři, návštěvníci klubu oceňují to, že si zde 
mohou posedět, popovídat, vypít odpolední 
šálek kávy případně skleničku vína. Dva-
krát v týdnu se scházejí v prostředí, které si 
jak současní senioři tak i ti, kteří se dnes již 
scházejí v jiném klubu a bez obav o jeho osud, 
sami zařídili, které jim vyhovuje, mají ho rádi 
a rádi ho navštěvují. V klubu pravidelně zase-
dá výbor Svazu tělesně postižených. Všechny 
tyto aktivity klubu probíhají do dnešních dnů.
K důstojným oslavám 10. výročí založení klu-
bu v roce 2002 přispěl i městský úřad finan-
čním příspěvkem s přáním, aby i v dalším de-
setiletí umožňoval pravidelné schůzky senio-
rů, které jsou mezi nimi oblíbené.
Léta běží, klub důchodců žije, píše se listopad 
roku 2009. A v tomto okamžiku se dostává-
me k tématu tohoto článku o překvapivém 
vánočním dárku. Na listopadovém zasedání

KULTURA

Základní škola a Mateřská škola Kunštát  
oznamuje rodičům žáků, kteří nastoupí ve 
školním roce 2010/2011 do 1. ročníku termín 
zápisu:
pondělí 18. ledna 2010 od 13.00  do  16.00
Zápis se uskuteční v učebnách 1. A a 2. A
Žádost o přijetí do ZŠ je k dispozici v ma-
teřské škole i v základní škole Kunštát. Spolu 
s vyplněnou žádostí je nutno vzít s sebou k 

zápisu rodný list dítěte.
Zároveň upozorňujeme, že k zápisu se musí 
dostavit i rodiče, kteří uvažují pro svoje dítě o 
odkladu školní docházky. V takovém případě 
bude nutno doložit:

-  Žádost o odklad školní docházky
-  Vyjádření dětského lékaře
- Vyjádření pedagogicko-psychologické poradny                                                         

-vsi-

Sdělení rodičům budoucích prvňáčků

Přednáška
Island – krásy pustin 

Speciálním offroadem  procestujeme vnitro-
zemí tohoto krásného ostrova. Přednáška s 
promítáním diapozitivů brněnského cestova-
tele Jana Smejkala se uskuteční v měsíci led-
nu - termín bude včas upřesněn - v restauraci 
Kulturní dům.

CA – Roman Tandler
- lyžování v Alpách
- lázeňské a relaxační pobyty
- exotická dovolená
- dárkové poukazy

Zahájen prodej zájezdů 
na léto 2010 – velké slevy

-tan-

INFOCENTRUM

Plesy v Kunštátě:
16. 1.  SDH Sychotín
30. 1.  KDU-ČSL  Kunštát

 13. 2.  Šibřinky
 14. 2.  Dětský karneval
 19. 2.   Valentýnský ples

Město Kunštát 
Vás zve na taneční vystoupení

Tango Milonguero  &  The Best Of 
Tango Argentino

4. února v 18.00, kulturní dům
Brněnská hudební formace Tango Milon-
guero se svými hosty Vám představí to nej-
lepší z argentinského a uruguayského tan-
ga nueva. Zazní skladby jihoamerických 
autorů tohoto stále populárnějšího žánru. 
Neotřelá aranžmá a nápadité taneční kre-
ace rytmicky pregnantní a zároveň melan-
cholické hudby z Buenos Aires, které se 
pohybují na hranici tanečního argentinské-
ho tanga, jazzu a klasické hudby.

Vstupné 100,- Kč



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

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

1.1. MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 24   516 454 046
2.1. MUDr. Kopáčková Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369
3.1. MUDr. Kraml Boskovice, Vodní 95 (Minerva) 516 494 380
9.1. MUDr. Křížová Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 516 452 808

10.1. MUDr. Kubínová Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263
16.1. MUDr. Kučerová Lysice, Komenského 429 516 472 460
17.1. MUDr. Kutlíková Boskovice, Lidická 8 516 453 997
23.1. MUDr. Loskot Svitávka, Hybešova 197 516 471 210
24.1. MUDr. Lukeš Boskovice, Smetanova 24   516 454 046
30.1. MUDr.Mikulášková Letovice, Mánesova 468/2 516 474 488
31.1. MUDr. Padalík Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna  v Brně, Karáskovo náměstí č. 11 tel. 548 424 242 
a to od 19.00 - do 7.00 ve všední dny a nepřetržitě o svátcích.

Rozpis stomatologické LSPP - boskovická část leden 2010.
 Služba je sloužena od 8.00 - 12.00 hodin.

městského zastupitelstva bylo rozhodnuto, 
aby senioři vyklidili klub důchodců, tedy pro-
story, které si senioři svými silami zařídili, 
využívají a udržují dodnes. Městský úřad za-
jišťuje finanční náklady na plyn, vodu a elek-
třinu. Příspěvek na kulturu z rozpočtu města 
pro klub důchodců je využíván na financování 
návštěv brněnských divadel.
V létě 2009 provedl městský úřad opravy 
prostor klubu, které se týkaly hlavně oprav 
silně narušených zdí, zateplení stropů, opra-
vy ztrouchnivělých částí podlahy a celkové 
vymalování prostor s tím, že část klubu bude 
využívána dětmi “čertíky“. Proto jsme po 
provedených opravách nablýskali okna, zá-
clony září čistotou, vše je naleštěné  -  ale asi 
se vloudila chyba. Do dnešního dne, je neděle 
a na adventním věnci rozžíháme první svíci, 
nenašli čertíci cestu do těchto připravených 
prostor. Místo nich ale udeřil do klubu blesk. 
Nebyl sice z čistého nebe, ale ze zasedání 
městského zastupitelstva, které rozhodlo o 
tom, že prostory klubu důchodců nebudou 
nadále senioři využívat. O této akci nikdo ze 
zastupitelstva předem v klubu neinformoval, 
aby případně navrhnul možnost dalšího vyu-
žití těchto prostor. 
Vážené městské zastupitelstvo, za tento pře-
kvapivý vánoční dárek vám za kunštátské 
seniory děkujeme. Vy jste rozhodli – my od-
cházíme. A tak končí nejen příběh jednoho 
překvapivého, i když neobvyklého vánočního 
dárku, kterým kunštátské seniory obdarovalo 

vážené městské zastupitelstvo, ale také 17-ti 
letá historie klubu důchodců, který si senioři 
před lety zařídili, rádi jej navštěvují a je jim 
tady dobře. Proto v závěru jejich posledního 
předvánočního posezení symbolicky zazní 
zvonec, který oznámí všem našim seniorům, 
že klubu důchodců je konec.
Je to o to smutnější, že mu je 17 let, lidé ho 
mají rádi a jsou Vánoce. Zbývá ještě provést 
inventuru, odstranit informační tabulky a ode-
vzdat klíče. Za tento netradiční vánoční dárek 
váženému městskému zastupitelstvu jménem 
seniorů Kunštátska opravdu, ale opravdu pěk-
ně děkujeme. 

Za seniory a klub důchodců J. Kuchyňová 
(7. 12. 2009)

A ještě malý dodatek:
Kolik zastupitelů je informováno o činnosti 
klubu? Proč nikdo ze zastupitelů nenavštívil 
klub a neseznámil se  záměry zastupitelstva, 
případně nenavrhnul další využívání klubo-
vých prostor, čemu jsme se nikdy nebránili, jak 
je uvedeno výše v článku? Proč došlo městské 
zastupitelstvo k takovému rychlému rozhod-
nutí? Proč jsou senioři pro naše zastupitele tak 
nezajímavou a okrajovou skupinou společnosti, 
se kterou se nemusí jednat a stačí jenom roz-
hodnout? Všem, kteří se dočetli až k těmto řád-
kům, přejeme v celém roce 2010 pevné zdraví, 
štěstí, pohodu, spokojenost, vzájemnou úctu a 
respekt, aby ani oni nebyli obdarováni o příš-
tích vánocích stejně překvapivými dárky jako 
kunštátší senioři, i když z jiných oblastí.

SPORT

šACHY

Kunštát - Rovečné „B“           4 : 1

Borotín - Kunštát „A“             7 : 11
Kunštát „A“ - Petrovice „C“          14 : 4
Kuničky - Kunštát „B“             4 : 14
Kunštát „C“ - Velenov „C“          17 : 1
Lhota Rapotina - Kunštát „C“           2 : 16

-kod-

Výsledkový servis prosinec

STOLNÍ TENIS

INZERCE

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

» 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

» 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 a PRODEJ rodinných šicích 
strojů a obnitkovaček. Milan Lepka, Nýrov 
76, tel. 723 307 810

Nemocnice Blansko:
LSPP pro dospělé  
pracovní den 17.00 – 22.00 
nepracovní den 08.00 – 20.00
Nemocnice Boskovice s.r.o.: 
LSPP pro dospělé, pro děti 
pracovní den 17.00 – 22.00 

nepracovní den   08.00 – 20.00
LSPP stomatologická  
pracovní den           X
nepracovní den    08.00 – 13.00
ohledání zemřelých  
pracovní den 18.00 – 06.00 
nepracovní den    nepřetržitě 

Předpokládané zabezpečení lékařské služby první pomoci, lékárenské poho-
tovostní služby a ohledání zemřelých v Jihomoravském kraji pro rok 2010.


