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SLOVO STAROSTY
Počáteční dny roku 2017 jsou již za námi.
První den nového roku začal pro město
narozením nového občánka. Tedy šťastně.
Sedmička na konci letopočtu je pro mnohé číslem pozitivním, značícím úspěchy
po všech stránkách. Zda to tak je, ví nejlépe numerologové, věštci a jiné povolanější
osoby. Pokud v nás však tato sedmička
podvědomě evokuje kladnou mysl a snahu
spět jen k tomu dobrému, splnila svou pověst dostatečně.
Jako každoročně se v prvních měsících
nového roku naším městem přežene bohatá plesová sezona, vyhlásíme nejlepší
sportovce minulého roku nejen za Kunštát,
ale i za celý okres a pomalu se začneme
těšit na jaro a sluníčko.
Přeji vám všem to, co si vždy přejeme, ale
nikdy toho není dost. Pevné zdraví, dostatečně štěstí, alespoň pár úspěchů a velkou
radost v životě.
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

PŘEDBĚŽNÉ TERMÍNY
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA KUNŠTÁT V ROCE 2017
23. 02. 2017 – čtvrtek
27. 04. 2017 – čtvrtek
22. 06. 2017 – čtvrtek
21. 09. 2017 – čtvrtek
14. 12. 2017 – čtvrtek

INFORMACE O ČINNOSTI
RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V měsíci prosinci se Rada města na svých
zasedáních mimo jiné zabývala:
• zpracováním žádostí o dotace na rok
2017 z vyhlášených programů
• přípravou projektových dokumentací na
akce plánované realizovat v roce 2017
• výkupem, prodejem a pronájmem pozemků
Rada města schválila:
• poskytnutí finančních prostředků jednotlivým osadním výborům na mikulášskou nadílku
• plán inventur na rok 2016 v předloženém znění
• přidělení finanční částky do Nadačního fondu J. Řehůřka
• prodloužení nájemních smluv na pronájem městských bytů uzavřených na
dobu určitou
Zastupitelstvo města na zasedání dne 15. 12.
2016:
• vzalo na vědomí:
• kontrolu úkolů z minulých zasedání
Zastupitelstva města
• zprávu o činnosti Rady města
• zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru
• termíny zasedání Zastupitelstva města v roce 2017

• schválilo:
• navýšení rozpočtu Základní školy na
rok 2017 o 200.000 Kč
• rozpočtové opatření č. 9/2016
• rozpočet (výnosy a náklady) vodohospodářského odboru na rok 2017
• rozpočtové provizorium města Kunštát
na rok 2017
• Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016,
o regulaci provozování hazardních her
a Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2016,
kterou se ruší OZV č. 2/2003, o závazných částech Změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Kunštát, a OZV
č. 2/2005, o závazných částech Změny
č. 2 územního plánu sídelního útvaru
Kunštát
• prodej pozemků
• vyřazení majetku města dle předložených seznamů
• v případě získání dotace z programu MŠMT – Podpora materiálně technické základny sportu na akci „Multifunkční sportovní areál Újezd u Kunštátu“ dofinancování akce z prostředků
města
• poskytnutí dotace Klubu stolního tenisu Kunštát ve výši 99.802 Kč na úhradu
nákladů spojených s provozováním
malého sálu při městské sportovní hale
• záměr pořízení Změny č. 2 územního
plánu Kunštát
-taj-

MĚ STO KUNŠTÁT

TERMÍNY SVOZU
KOMUNÁLNÍHO
ODPADU V ROCE 2017

PLATBY POPLATKŮ V ROCE 2017
ZA ODVOZ ODPADU A ZA PSY
VÝŠE  POPLATKŮ
Poplatek za odvoz domovního odpadu (TDO)
je v roce 2017 stanoven na 600 korun za
osobu a rok. Skutečné náklady jsou přitom
vyšší a doplácet je bude město.
Roční poplatek za psa v Kunštátě činí 200
korun (důchodci 100 korun), v Touboři, Hlubokém, Sychotíně, Rudce a Újezdě 100 korun
(důchodci 50 korun).
NAVÝŠENÍ
Poplatek za každého dalšího psa se zvyšuje
o 40 procent. Platí proto, že majitel jednoho
psa zaplatí v Kunštátě 200 korun, ale majitel dvou psů už 480 korun a majitel tří psů
760 korun za rok.
SPLATNOST
Poplatek za odvoz TDO má být zaplacen
do 30. června 2017. Poplatky za psy je třeba
uhradit do 15. února 2017.

Možnosti plateb místních poplatků:
– hotově do pokladny na MěÚ
– poštovní poukázkou
– převodem z účtu, přes internet, přes mobilní telefon
Při platbách poštovní poukázkou, převodem z účtu, přes internet nebo přes mobilní telefon je nutné zadávat tyto symboly:
Číslo účtu: 1360747399/0800
Variabilní symbol = Vaše rodné číslo
Specifické symboly:
1111 odvoz TDO
1806 poplatek ze psa
1807 pronájem pozemku
1809 poplatek za hrob
Toto upozornění platí pouze pro občany
Kunštátu a přilehlých obcí.
Majitelé rekreačních objektů a chat musí
uvést při platbě své jméno a objekt, za který
je poplatek za odvoz TDO placen.
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VODOHOSPODÁŘSKÝ ODBOR
CENA VODY PRO ROK 2017

VODNÉ A STOČNÉ

Město Kunštát jako vlastník a provozovatel
vodovodů a kanalizací vyhlásilo vyvěšením
na úřední desce cenu pro dodávku pitné
vody a odvádění odpadních vod pro kalendářní rok 2017.
Cena vodného a stočného je cenou věcně
usměrňovanou podle pravidel Cenového
věstníku Ministerstva financí ČR a je podložena výpočtem podle plánovaných nákladových položek podle cenových přepisů.
Podle těchto výpočtů budou pro odběratele
služeb města Kunštát při fakturaci použity
ceny:

Pro rok 2017 Rada města rozhodla o ceně
vodného a stočného v celkové výši stejné jako
v roce 2016 a to 93,73 Kč včetně DPH. Došlo
k mírnému zlevnění vodného a zdražení
stočného. Výše stočného musí být každoročně navyšována, aby byla v souladu s podmínkami dotace na kanalizaci, tzn. abychom byli
do budoucna soběstační a měli dostatek financí na obnovu vodohospodářského majetku. Naše cena vody nepatří zrovna k nejlevnějším v republice, ale je potřeba si uvědomit,
že příjmy z vodného a stočného jsou hlavním
zdrojem financí nejen pro provoz a lokální
opravy našich vodovodů a kanalizací včetně
vodné 35,40 Kč bez DPH
čistírny odpadních vod (ČOV), ale i pro obnovu, tzn. pro výměnu stávajících porucho40,71 Kč s DPH
vých vodovodních řadů, kanalizačních stok,
stočné 46,10 Kč bez DPH
vodojemů, pramenišť a v neposlední řadě
53,02 Kč s DPH
i ČOV. Díky tomu, že město Kunštát je současně vlastníkem i provozovatelem, neodCena je platná pro domácnosti a ostatní
cházejí finance z vodného a stočného do
spotřebitele pro dodávku pitné vody a odvádění splaškových odpadních vod. U firem,
vodárenských společností, ale vracejí se
živnostníků a právnických osob je stejná
zpět do našeho infrastrukturního majetku.
sazba stočného účtována i za odvádění dešProto jej můžeme každoročně kousek po
ťových vod ze střech a zpevněných ploch.
kousku opravovat, obnovovat a akumulovat
					 finanční prostředky na akce většího rozsahu.
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OZNÁMENÍ
Vážení občané, děkuji vám všem, kdo jste o Štědrém dnu přišli na náměstí na živý
betlém a přispěli do sbírky na pomoc potřebným v našem městě. Děkuji rovněž
Městu Kunštát za umožnění této akce a za technickou pomoc při její přípravě.
P. Petr Košulič, farář
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odvoz popelnic
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

4.1.
1.2.
1.3.
12.4.
10.5.
7.6.
5.7.
2.8.
13.9.
11.10.
8.11.
6.12.

18.1.
15.2.
15.3.
26.4.
24.5.
21.6.
19.7.
16.8.
27.9.
25.10.
22.11.
20.12.

29.3.

30.8.

PROVOZNÍ DOBA
SBĚRNÉHO DVORA
Od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017
Středa
08.00–12.00 13.00–17.00
Pátek		 12.00–17.00
Sobota
08.00–12.00
Od 1. 4. 2017 do 31. 10. 2017
Středa
09.00–12.00 13.00–18.00
Pátek		 13.00–18.00
Sobota
08.00–12.00
Od 1. 11. 2017  do 31. 3. 2018
Středa
08.00–12.00 13.00–17.00
Pátek		 12.00–17.00
Sobota
08.00–12.00
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KNIHOVNA
INFOROČENKA
2017–2018
Město Kunštát připravuje vydání Inforočenky na další dva roky.
Žádáme vás, abyste si ověřili, zda je vaše
firma uvedena v Inforočence se správnými
údaji, nebo požádali o jejich aktualizaci.
Pokud nebudou nové údaje dodány, budou
v nové Inforočence zveřejněny původní.
Uvedení v rejstříku firem je zdarma.
Upozorňujeme zájemce na možnost plošné
reklamy v tomto připravovaném tisku.
Podrobné informace, včetně poplatku, vám
budou poskytnuty v městské knihovně.
Termín dokončení všech změn a oprav je
1. 2. 2017.
Městská knihovna, tel. 515 534 312, e-mail:
knihovna@kunstat-mesto.cz

PŘIROZENÝ POHYB
OBYVATEL ZA ROK 2016
Stav obyvatel k 31. 12. 2016:
celkem
žen
Kunštát
1939
995
Újezd
292
146
Sychotín
247
120
Rudka
207
108
Hluboké
59
31
Touboř
28
10
Celkem 	
2772
1410

mužů
944
146
127
99
28
18
1362

Průměrný věk obyvatel k 31. 12. 2016:
Kunštát
39,83
Újezd
36,73
Sychotín
41,09
Rudka
41,98
Hluboké
45,69
Touboř
44,54
Celkem 	
39,95
Narození v roce 2016 – 29 dětí
Kunštát
9 chlapců
Újezd
4
Rudka
2
Sychotín
1

6 dívek
4
1
2

Zemřelí v roce 2016 – 16 osob
Kunštát
5 mužů
Sychotín
1
Újezd
1
Hluboké
–

5 žen
1
2
1

VE ŠKOLE O HISTORII KUNŠTÁTU
V úterý 29. listopadu měli žáci devátého
ročníku příležitost blíže se seznámit se životem poslední majitelky našeho kunštátského zámku, hraběnky Františky Coudenhove–Honrichs. Za žáky přijela na besedu
sestra Františka (civilním jménem Elena
Sebíňová) z Kongregace sester Těšitelek
Božského Srdce Ježíšova z Rajhradu. Tato
řádová sestra je autorkou knihy Dávám
všechno, ve které popisuje celý život naší
hraběnky Františky. Poutavé vyprávění
o dětství hraběnky, o tom, jak se po smrti
svého otce musela starat o celé panství, jak
se za první světové války starala o nemocné

a chudé, jak v roce 1916 vstoupila do Kongregace a přijala jméno Anežka, bylo prokládáno dobovými fotografiemi. Asi nejzajímavější bylo povídání o tom, jak sestra
Anežka musela po druhé světové válce
z důvodu své německé národnosti a šlechtického původu opustit republiku a vydala
se do Jižní Ameriky, do Argentiny, do města Rosario, kde se na jeho periferiích starala o chudé a potřebné až do své smrti v roce
1977. Myslím, že beseda byla pro žáky velmi
přínosná a že vedle údajů ze života hraběnky si mohli uvědomit, jak v Kunštátě žili lidé
během minulého století.
R. Olšanová

Sestra Františka, vlastním jménem Elena Sebíňová, na besedě se žáky ZŠ.
Foto. L. Dostál

Z Kunštátu se v roce 2016 odstěhovalo
57 občanů a přistěhovalo 37.

CA ROMTAN SPORT & TRAVEL

Věkové složení obyvatel:
v předproduktivním věku: 497
v produktivním věku: 1818
v poproduktivním věku: 457

JEDNODENNÍ ZÁJEZDY MINIBUSEM – LEDEN 2017

V Kunštátě bylo uzavřeno 21 sňatků,
5 v kostele sv. Stanislava. Snoubenci
dále využili Květnou zahradu a Pilastrový sál kunštátského zámku,
obřadní síň města Kunštát, jeskyni
Blanických rytířů a Panskou zahradu.
Nejvyšší počty obyvatel stejného příjmení:
Bednář/ová – 43, Šafář/ová – 36, Pavlů
– 29.
Nejvyšší počty obyvatel stejného jména:
Marie – 96, Jan – 92, Petr – 77.
Nejvyšší počet obyvatel žijící na jedné
ulici je 383.		

Odjezdy z Kunštátu, Letovic a Boskovic!
7.1. sobota
8.1. neděle
13.1. pátek
14.1. sobota
15.1. neděle
20.1. pátek
28.1. sobota

Velký Meder – Slovensko – termály		
490 Kč + vstupné
Kouty nad Desnou – lyžařský zájezd
		
280 Kč + skipas
Stuhleck (Rakousko) – lyžařský zájezd		
550 Kč + skipas
Mosonmagyaróvár – Maďarsko – termály
480 Kč + vstupné
Dolní Morava – lyžařský zájezd			
260 Kč + skipas
Muzeum automobilů ŠKODA
a prohlídka výrobního závodu s průvodcem
380 Kč (+ 140 Kč průvodce)
Velký Meder – Slovensko – termály		
490 Kč + vstupné

Přechod Stuhlecku (Rakousko) na sněžnicích: 21. – 22. 1. (sobota – neděle)
Cena: 2 900 Kč, odjezd z Kunštátu, Letovic a Boskovic. Krásná vyhlídková hřebenovka ve
Fischbacherských Alpách. Přenocování na horské chatě lois Günter–Haus (1782 m).
V ceně: doprava minibusem, ubytování na horské chatě, služby horského průvodce, informační materiály. Možnost zapůjčení sněžnic. (Pořadatel zájezdu: CK V–Tour, Údolní 57, Brno)

-mat-

Infocentrum a CA romtan sport & travel Vás zvou na přednášku:

OZNÁMENÍ
Kunštátský divadelní spolek LMD připravuje na jaro novou hru a hledá další nadšence do svého kolektivu.
Pokud se chceš zapojit, zavolej nebo napiš co
nejdříve na kontakt: email: Bio.09@seznam.
cz, tel.: 603 897 698

INDIE – RADŽASTÁN – ZEMĚ BOHŮ

HOTEL RUDKA, ČTVRTEK 26. 1. 2017, ZAČÁTEK V 18.00 HODIN
Přednáška známých cestovatelů a hudebníků manželů Havlových zaměřená na
život lidí na indickém venkově. Manželé Havlovi nesčetněkrát navštívili Indii, natočili i několik filmů vysílaných v ČT. Jeden z filmů je také součástí této přednášky.
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FESTIVAL HASIČSKÝCH PŘÍPRAVEK V KUNŠTÁTĚ
17. 6. 2017 V PANSKÉ ZAHRADĚ
Co je to festival přípravek?
Festival přípravek se pořádá pro děti, které se v kolektivech připravují na činnost
mladých hasičů. Oficiálně se jedná o děti
ve věku od 3 do 6 let, ale není výjimkou, že
v kolektivech najdete i děti mnohem mladší. Tyto děti dokážou s odpovídajícím materiálním vybavením splnit většinu hasičských sportovních disciplín (požární útoky,
štafety). Bohužel pro tuto věkovou kategorii se nepořádají žádné závody, neexistují
směrnice k práci s nimi. Každý kolektiv
s dětmi pracuje podle vlastních možností.

jejich snahu odměnit medailí, dárkovou
taškou plnou sladkostí a drobností (omalovánky, pastelky, propisky, puzzle, apod.).
Každý zúčastněný kolektiv by mohl dostat
pamětní plaketu, diplom, videozáznam
z akce, hrníček s vypískovaným logem Čertíků a knížku Hasičské pohádky.
Mimo odměny plánujeme pro děti také různé atrakce: jízdu na čtyřkolkách, skákací
hrad, ukázku sportovní kynologie, ukázku
jízdní policie, ukázku hasičské techniky,
stánek s cukrovou vatou, malování na obličej, apod.

Foto: J. Vaněrková

A aby to, co se děti naučí, mohly nějak zúročit, pořádají se pro ně festivaly, kdy mohou
svoje dovednosti a schopnosti ukázat všem
ostatním. Většinou se jedná o scénky s hasičskou tématikou spojenou s požárním
útokem. Je to taky často přehlídka rekvizit,
modelů hasičských aut, které ovládá právě
tento hasičský potěr.
Takovýchto festivalů se během roku nepořádá moc, spočítali byste je na prstech.
V Jihomoravském kraji se, pokud vím, nepořádal ještě žádný. Proto my s naším potěrem jezdíme pouze na jeden festival ročně. Účast na takovém festivalu znamená
spoustu práce pro vedoucí, členy sboru,
kteří se podílejí na výrobě rekvizit a kulis,
je proto náročné zajistit pro všechny
a všechno dopravu. Často se na takovou akci
přepravujeme několik hodin. Letos jsme jeli
do Čelákovic (okr. Praha-východ) a právě
tam nás napadlo, že bychom mohli zkusit
pro změnu pozvat všechny kolektivy k nám.
S přítomnými sbory jsme rovnou vybrali
i termín tak, aby vyhovoval co nejvíce lidem.
Nehodláme z této akce udělat tradici.
Chceme touto cestou oslavit výročí založení našeho kolektivu a zároveň oplatit pohostinnost našim kamarádům z ostatních přípravek.
Již máme přislíbenou účast přípravek
z Břehů (Pardubický kraj), Čelákovic (Středočeský kraj), Sovětic (Královéhradecký
kraj), Štěpánovic a Velkých Opatovic. Počítáme s účastí 12–15 kolektivů, tj. 120–150 dětí.
Máme v plánu každé z vystupujících dětí za
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Další předpokládané náklady: pronájem
mobilních toalet, ubytování kolektivů ze
vzdálenějších míst, občerstvení pro děti
a jejich vedoucí, grafika, pozvánky, plakáty,
pronájem pódia a stanů, uvaděč, zvukař,
kapela Paradigma, kameraman a fotograf,
apod.
Tato akce pro náš sbor bude organizačně
i finančně náročná. Proto hledáme partnery a sponzory, kteří nám s organizací rádi
pomohou.			
Mgr. Jitka Vaněrková

INZERCE
NABÍZÍME K PRONÁJMU prostor bývalé
večerky na náměstí Krále Jiřího 104.
Tel. 736 529 266
KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ, pedikúru, manikúru, vizážistiku a dárkové poukazy vám
nabízí Petra Loukotová na penzionu – ulice
Radnická. Tel. 605 979 121
KOUPÍM menší rodinný domek se zahradou
v Kunštátě nebo v okolí Kunštátu.
Tel. 721 332 622
NAVŠTIVTE OČNÍ OPTIKU nám. ČSČK 38.
Nabízíme větší výběr obrub za příznivé
ceny, k novým brýlím pouzdro zdarma
a doplňkový sortiment. Těšíme se na Vaši
návštěvu každou středu od 9.30–16.00.
Po dohodě možnost návštěvy u vás doma.

SPORTOVEC ROKU 2016
V listopadovém zpravodaji jsme Vás
informovali o možnosti internetového
hlasování o sportovce Kunštátska 2016.
Z důvodu technických problémů se
nepodařilo toto hlasování k uvedenému datu odstartovat. Byl tedy stanoven
nový termín.
Internetové hlasování bylo zahájeno
od 1. 1. 2017 a bude ukončeno 31. 1. 2017.
Paralelně provede své hodnocení také
odborná porota. Vyhlášení výsledků je
plánováno v průběhu února 2017.
Hlasovací formulář přístupný na stránkách města http://www.kunstat-mesto.cz/obcan/sport-a-volny-cas/sportovec-kunstatska-2016/
SEZNAM NOMINOVANÝCH:
Jednotlivci do 18 let
Jan Blaha – kopaná
Adéla Adamcová – tanec
Kateřina Peterková – tanec
Nikola Švancarová – tanec
Sára Havlová – tanec
Gabriela Tenorová – tanec
Amálka Křížová – tanec
Sára Hrnčířová – tanec
Martina Štěpánková – tanec
Kristýna Dvořáčková – tanec
Noemi Janků – tanec
Patrik Šikula – tanec
Izabela Lindovská – tanec
Natálie Řezníčková – tenis
Leona Marečková – atletika
Dominik Pleska – florbal
Jan Videman – florbal
Tomáš Chytrý – florbal
Vojtěch Mareček – atletika
Klára Pařízková – požární sport
Jan Vach – požární sport
Štěpán Čech – požární sport
Kolektivy do 18 let
Mladší žáci Žijeme hrou – kopaná
MINI DĚTI A – tanec
MINI DĚTI B – tanec
DĚTI A – tanec
DĚTI B – tanec
JUNIORKY – tanec
Mladší žáci SDH Újezd – požární sport
Starší žáci SDH Újezd – požární sport
Mladší žáci SDH Sychotín – požární
sport
Starší žáci SDH Sychotín – požární
sport
Jednotlivci nad 18 let
Tomáš Gracias – kopaná
Petr Sojka ml. – tenis
Petr Šmatera – maraton, půlmaraton,
triatlon
Milada Barešová – dálkové běhy
Kolektivy nad 18 let
FK Kunštát – kopaná
TK Kunštát – tenis
SDH Sychotín ženy B – požární sport
FBK Predators Kunštát – florbal
Za sportovní komisi Ing. Aleš Havelka

MĚSTO KUNŠTÁT OSLOVIL MGR. JAN VLADAŘ S PŘÍSPĚ VKEM O VÁLEČNÉ UDÁLOSTI Z NAŠEHO BLÍZKÉHO OKOLÍ.
PŘINÁŠÍME HO PRO VÁS V PRVNÍM ČÍSLE LETOŠNÍHO ZPRAVODAJE.

NĚMECKÁ STÍHAČKA U RUDKY
Mrazivý válečný den 28. prosince 1944 začal na četnické stanici Kunštát rutinně,
už v 5 hodin ráno vyrazila dvojice četníků
Antonín Holas a Josef Vaněk na pravidelnou, celodenní hlídku. Při jejich návratu
v 17 hodin ale musel podle staniční knihy
četnické stanice Kunštát na zvláštní hlídku vyrazit ještě strážmistr Adolf Zavadil.
Jeho cílem bylo zajistit stráž u německé
stíhačky „Messerschmied 109“, která nouzově přistála u Rudky. Večer v 20 hodin byl
vystřídán vrchním strážmistrem Eduardem Černochem. Nezvyklá událost zaměstnala četníky celou mrazivou noc. Na
stráži u letadla se střídali po 4 hodinách.
Strážmistr Holas ještě večer v 19.15 h podal,
zřejmě telefonicky, zprávu nadřízenému
Zemskému velitelství do Brna a letecké
základně Brno. Heslovitě uvádí, že v 16.50 h
muselo pro ztrátu orientace u kóty 574,
katastr Kunštát-Rudka nouzově přistát německé letadlo „Messerschmied 109-G-14
Weis 98“ z domovské základny Rosenborn u
Breslau. Pilot Uffz. Heinrich Breitenboch
zůstal nezraněn, letadlo jen lehce poškozeno. Následující dopoledne dorazili němečtí
vojáci a četníci stráž ukončili. Ale ještě
31. prosince od 10 hodin se dvoučlenná hlídka četníků podílela na vyproštění letadla
a jeho odvozu.
Kunštátský kronikář událost dodatečně,
ironicky vzpomněl v poválečném zápisu:
„…na týrání občanů se vždy nějaká hloupost našla! Tak se musila z nařízení vrchního četnického strážmistra Černocha držet
hlídka u letadla, které se zřítilo na Milenkách, ve dne i v noci, za třeskutého mrazu.
Patrně by někdo mohl vrak odnést. Četnictvo samo hlídky nedrželo, snad proto, by
nepomáhalo partyzánům, krylo se za závorami stanice.“
Letadlo vzbudilo pozornost zejména u místních kluků. Jiří Janča (*1937) z Rudky vzpomíná: „To sem byl malé kluk tenkrát. Bylo
to k večeru, to letadlo, hořel mu motor nebo
šlehaly z něho plameny, zřejmě měl ňákou
poruchu. Kroužilo tady nad dědinó, nad
Rudkou. Tam dole byla louka dřiv, tam
odhodilo přídavnou nádrž, ta tam ležela
na poli, hliníková velká nádrž. Několikrát
tady nad námi zakroužil a přistál na Milenkách, jak je rozhledna, tak nahoře na tom
poli přistál. Všici tam utíkali, taky můj brácha to byl velkej kluk, ovšem mě sebou nevzali, to já sem byl tenkrát malé. Pamatuju
akorát, jak ho odváželi potom, demontovaný, němečtí vojáci pryč. Křídla podle trupu
na valníku.“
O něco starší Stanislav Just (*1933) se dostal
až k letadlu: „Bylo to odpoledne, spíš k večeru. Von tady pořád lítal nad dědinó,
a potom až za delší čas, letěl přímo na rozhlednu, von ju viděl, tak nadlít a za tou
rozhlednou tam přistál. Sedl bez podvozku.

My sme tam s bráchem utíkali, podívat se.
Než sme tam dolezli, to byla nějaká doba,
už tam byla hlídka. Byl tam nákej chlap,
kerej to asi hlídal. Prvně, když sme tam
přišli tak „Vy partizáni? Já povedám „nene,
my sme z dědiny tady, deme se podívat“ tak
nás tam nechál. Já sem přešel po křídle, leželo na zemi. Vypadalo to jako nějaká stíhačka, protože to mělo, jak je vrtulá, tak tam
mělo díru jako by tam byl nějakej jako
kanón. My sme tam byli s bráchem sami,
pilota sme ale neviděli, ten šel dolů a byl
u Ševčíků na hotelu. Letadlo potom odvezli
pryč, to už sem ale neviděl.“

bojových akcí, poté byli přiděleni k řadové
jednotce. EJG 1 vznikla 1. prosince 1944 formálním sloučením menších doplňovacích
útvarů postupně stahovaných do Slezska.
Nad českým územím se objevila např. při
americkém náletu na Ostravu dne 18. prosince 1944, ale letci její předchůdkyně
Jagdgruppe Ost nad Moravou intenzivně
cvičili i bojovali již od ledna 1944. Také dne
28. prosince 1944 bylo na našem nebi nezvykle rušno, v poledne americké bombardéry útočily na Pardubice, Kolín, Kralupy
nad Vltavou a jejich doprovodné stíhačky
postřelovaly železniční tratě na Vysočině.

Po válce byl opuštěný Bf 109G-14 od EJG 1 vyfocený americkými vojáky na letišti v Salzburgu.

Jak z dávných vzpomínek plyne, německá
stíhačka přistála na pole hned za rozhlednou na vrchu Milenka. Ve zkomoleném četnickém záznamu lze snadno rozpoznat typ
německé stíhačky Messerschmitt Bf 109
s trupovým označením „bílá 98“. Právě během prosince byla poslední verzí stíhačky
Bf 109G-14 z výroby Erla Lipsko s 20 mm
kanónem v ose vrtule, jak vzpomíná Stanislav Just, přezbrojována Ergänzungsjagdgeschwader 1 (zkr. EJG 1). Její velitelství
sídlilo na základně Rosenborn u Breslau
(dnes polská Sobótka u Wroclawi). Německé archivy nemají záznam o nehodě u Rudky, ale v dlouhém seznamu ztrát EJG 1
figuruje dne 1. 2. 1945 jiná havárie, při které u Liegnitz zahynul v Messerschmittu
Bf 109G-6 „bílá 18“ letec Uffz. Heinrich
Breitenbach (*23. 4. 1925, Bottrop).
Ergänzungsjagdgeschwader 1 byla jednotkou určenou k doplňování personálu
stíhacím útvarům. Čerství absolventi pilotních škol přicházeli k EJG 1, dokončili
bojový výcvik a příležitostně se účastnili

Ale brzy po 13. hodině byl opět klid, který
až večer jen drobně narušila událost u Rudky. Účel nebezpečného večerního letu Uffz
Heinricha Breitenbacha není jasný. Snad
lze jen poznamenat, že přídavná palivová
nádrž, jejíž odhoz zmiňuje Jiří Janča, nebyla běžně využívána při výcviku, ale jen
při bojových letech nebo dálkových přesunech.
Drobná, ale jistě zajímavá válečná událost
vzbuzuje stále pozornost, proto doplňme,
že letecká válka zasáhla do minulosti Kunštátu ještě dalšími, dramatičtějšími událostmi.
Mgr. Jan Vladař
jan-vladar@volny.cz

(Mgr. Jan Vladař žije v Plzni, profesí je archeolog, ale zabývá se také naší mladší leteckou
historií. Výsledkem jeho zájmu jsou knižní
tituly Poslední akce a Operace Argument,
kterou si můžete zapůjčit v městské knihovně.)
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7. LEDNA
FARNÍ PLES

14. LEDNA
HASIČSKÝ PLES
SDH SYCHOTÍN

21. LEDNA
PLES HOTELU
RUDKA

28. LEDNA
RETROPLES ASV
KUNŠTÁT

11. ÚNORA
HASIČSKÝ PLES
SDH KUNŠTÁT

25. ÚNORA
ŠIBŘINKY KR
KUNŠTÁT

25. BŘEZNA
KARNEVAL SDH
KUNŠTÁT

FOTBALOVÁ ZAKONČENÁ DĚTÍ A III. ROČNÍK DOBROČINNÉHO TURNAJE
Dne 11. prosince proběhla v městské sportovní hale fotbalová zakončená dětí. 130 dětí
ve věku 5–10 let si užilo dopoledne plné
dovednostních stanovišť a zábavných her.
Na závěr obdrželi holky i kluci z rukou trenérů vánoční dárečky. Rok 2016 vnímáme
jako důležitý milník při plnění dlouhodobých cílů. Díky spolupráci s okolními
kluby se nám podařilo položit kvalitní

Fotbalová zakončená dětí 2016.

základy k vytvoření regionálního fotbalového centra. Fotbal je v Kunštátě a okolí
velmi populární sport a to nás těší.
Dne 17. prosince se ve sportovní hale uskutečnil již III. ročník dobročinného fotbalového turnaje Žijeme hrou. Získanými
finančními prostředky jsme podpořili čtrnáctiletou Anežku Hladilovou z Jasinova,
která onemocněla Ewingovým sarkomem.

Na náklady spojené s léčbou přispěli aktivní i bývalí hráči z regionu, spontánně přispívali i občané Kunštátu a okolních obcí.
Po sečtení finančních prostředků jsme
předali otci Anežky Pavlovi 30.000 Kč.
Děkujeme všem, kteří Anežce vyjádřili
podporu, moc si toho vážíme!
Za FK Kunštát a Žijeme hrou Vladan Horák

Foto: Tomáš Kazda
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