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SLOVO STAROSTY
Rozsvícení vánočního stromu na náměstí
spojené s kulturním vystoupením a společné setkání občanů v atmosféře blížících
se Vánoc obohacené popíjením horkých
nápojů nám již druhým rokem zhatila vládní nařízení v rámci opatření proti covidové
nákaze. A nejen to. Ohroženy jsou adventní a vánoční koncerty, zábavy, pravděpodobně i novoroční koncert a klasické lednové a únorové plesy. Jednou z posledních
akcí pro veřejnost, která se vyvedla a nebyla ještě zasažena přísnými omezeními,
tedy mohli jsme se na ní cítit volně a svobodně se bavit, se odehrála v sobotu 6. listopadu odpoledne pod názvem V Kunštátě
o Kunštátě. O co vlastně šlo?
Naše knihovna slavila 100 let od svého založení. K té příležitosti náš občan, výtvarník a básník Vít Ondráček ztvárnil na
jedné z volných stěn v knihovně nespočet

významných osobností ze světa umění,
kultury a filozofie. Vzniklo zde jeho další
nestandardní dílo, které je svým umístěním ojedinělé. To znamená, že není v republice jiné knihovny, která by se nástěnnou malbou s takovým obsahem mohla
pochlubit. Nebo o tom alespoň nevíme.
Ale to není vše. Jeden z kunštátských
ochotnických spolků, LMD, se již přes rok
snaží spolu se svými fanoušky oslavit
20. výročí své činnosti a k tomu připravil
stálou expozici historie divadelnictví až
po současnost v předsálí kulturního domu.
A jako by to nestačilo, Sdružení obcí a měst
jižní Moravy společně s knihovnou Jiřího
Mahena v Brně a naším městem již druhým
rokem hledá možnost realizace autorského čtení z publikace vydané v souvislosti
s Kunštátem. A tak vznikl nápad skloubit
všechno dohromady. Za přítomnosti hostů

z Brna se kunštátští občané seznámili
v knihovně s její historií v průběhu jednoho
století, vyslechli si poutavé informace
o vzniku nejnovější malby přímo od autora Víta Ondráčka a následně se v kulturním domě zaposlouchali do četby fejetonů
novináře Honzy Halase z knihy Když do
hnoje, tak zvesela, prokládané písněmi
Voskovce a Suchého a zakončené ukázkou
divadelní hry s následnou volnou zábavou. To vše v realizaci divadelního spolku
a města Kunštátu. Jak jsem říkal, akce se
vyvedla. Fotopříloha na s. 5.
Teď už nezbývá než se radovat z toho, co
nám zbylo. Celý advent a Vánoce, Silvestr
a Nový rok. Ono to ale není málo. Je to období roku, které má přinášet radost, těšení,
sblížení rodiny i přátel, spoustu předsevzetí, na kterých většinou nezáleží, ale jejichž
přijetím získáváme víru ve své lepší já.

Na základě zákona o veřejných knihovnách z roku 1919, který tak sympaticky
nařizoval založit knihovnu v každé obci,
a rozhodnutím obecní rady ze dne 18. října
1921 byla v Kunštátě založena obecní
knihovna v součinnosti s Jednotou Sokol.
Navázala na dlouholetou tradici Kunštátského čtenářsko-pěveckého spolku „Jiří
Poděbrad“, založeného již v roce 1865.

100 let

pokračování na s. 2

obecní
knihovny
v Kunštátě

2021

MĚSTO KUNŠTÁT K JUBILEU 100. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ OBECNÍ KNIHOVNY VYDÁVÁ
SBORNÍK, KTERÝ ZACHYCUJE PROMĚNY
NAŠÍ KNIHOVNY OD JEJÍHO VZNIKU
AŽ PO SOUČASNOST.
Čerpáno bylo z kronik a nám dostupných
materiálů. Publikace vyjde na přelomu
letošního roku a získat ji můžete v městské knihovně.

INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA
• V Nové ulici pokračuje stavba tří bytových
domů. V prvním z nich teď dělníci vyzdívají příčky jednotlivých bytů, zabezpečují
střechu a připravují montáž oken, která
proběhne v půlce prosince. V prostřední
bytovce budou okna osazována v únoru
a v poslední ještě o něco později. Podle informací investora je velká většina bytů již
zamluvená, volných je méně než deset.
• Město Kunštát v těchto dnech buduje nový
zdroj pitné vody v blízkosti stávajícího vrtu
ve Zbraslavci. Jaká bude jeho vydatnost, se
dozvíme v polovině prosince, kdy vrtací práce skončí a budou probíhat čerpací zkoušky.
Před uzávěrkou zpravodaje se vrtací souprava dostala do hloubky třiceti metrů.
• Na lesní cestě mezi Újezdem a Rudkou
vznikne tzv. pohybová stezka určená hlavně pro rodiny s dětmi. Na trase bude osazeno patnáct zastavení s lavičkou a výzvou
k pohybovým aktivitám, které budou symbolizovány obrázky různých zvířat. Stezka
vznikla z iniciativy spolku Na Slunci a jejím
cílem je přivést děti do přírody a ke zdravějšímu životnímu stylu.
• V Kunštátě začala první etapa oprav místních komunikací. Po dohodě se zhotovitelskou firmou se do konce kalendářního roku
položí nový povrch v celé ulici Mezi Plůtky,
opraví se část úseku mezi firmou Eurokov
a pískovnou, nový povrch pokryje cestu
k čistírně odpadních vod ve směru od spojovačky na Zbraslavec a opraví se komunika-

CENA VODNÉHO
A STOČNÉHO PRO ROK 2022

ce v zadní části Zahradní ulice. Další úseky, o kterých jsme psali v minulých číslech,
budou následovat v závislosti na počasí.
• V Kunštátě se příští rok mírně zvýší cena
vodného a stočného. Za kubík pitné vody
nově zaplatíme 39,82 korun (vodné) a za
odvedení kubíku vody kanalizací a její vyčištění v městské čistírně odpadních vod
v roce 2022 zaplatíme 64,90 korun. Celková
částka tak činí 104,72 korun. Nárůst ceny
schválila rada města na konci listopadu.
• Rada města zadala zpracování projektové dokumentace na rozšíření kanalizace
v Sychotíně, a to pro nemovitosti podél silnice I/19 až po čerpací stanici. Zakázku
získala firma Odehnal projekt, s. r. o., která
podala nejvýhodnější nabídku – 87 tisíc korun bez DPH.
• Rada města schválila poskytnutí finančního příspěvku na mikulášskou nadílku osadním výborům ve výši: Rudka 6 500 korun,
Újezd 7 000 korun, Sychotín 6 500 korun,
Hluboké 2 500 korun a Touboř 2 500 korun.
• Pult s deskami, na kterých jsou fotografie
a krátké medailonky významných osobností pochovaných na kunštátském hřbitově,
stojí od minulého měsíce kousek za hlavním
hřbitovním vchodem. Návštěvníci si na přiloženém schématu mohou rovněž dohledat,
kde se dotyčný hrob nachází. Text vychází
z publikace Sakrální stavby na Kunštátsku,
kterou vloni připravili Jan Křepela a Ivo
Šamšula. 			
-ml-

SLOVO STAROSTY
A hlavně by měl konec roku přinášet duševní pohodu a klid. Ono se to hezky říká,
ale mnohdy to není jednoduché. Někdo
zažívá pracovní vypětí v zaměstnání, jinému nezbývají prostředky na obživu, natož
na kupování dárků, někde domácí „bouřka“
vygradovala do už těžko zvládaných mezí,
někde tragédie překryla vše dobré, co zbývalo. Lidský osud je mnohdy těžký, ale proto jsme lidmi, abychom dokázali překonat,
co bolí, a znovu se postavili životu čelem.
A někdy stačí jen málo, abychom si ten život
nezhoršovali. Buďme k sobě tolerantní,
respektujme žití jiných i názory odlišné od
těch našich. Každý máme svou pravdu a ta
není u všech stejná. Snažme se být ohleduplní jeden k druhému.
A usmívejme se na sebe. Úsměv i jen tak
pro nic za nic dokáže hodně a je zadarmo.
Dozvěděl jsem se, že se covid domluvil s Ježíškem a na Štědrý den se někam schová.
A to je přece důvod se usmívat. Přeji vám
všem štěstí a zdraví, svátečního ducha
a samozřejmě spoustu dárečků pod stromečkem a klid a pohodu kolem něj a jen to
nejlepší v novém roce.		
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta
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DOVOLUJEME SI
UPOZORNIT OBČANY,
ŽE MĚÚ KUNŠTÁT BUDE
OD 23. 12. 2021 DO 31. 12. 2021
UZAVŘEN.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA BUDE
OD 23. 12. DO 31. 12. 2021
UZAVŘENA.
Firma SUEZ a. s. oznamuje, že svozové termíny odpadu pro kalendářní rok 2022 zveřejní prostřednictvím webových stránek
města Kunštát v druhé polovině měsíce
prosince 2021, podrobný rozpis v písemné
podobě vyjde následně v lednovém vydání
zpravodaje.
-vb-

TERMÍNY SVOZU
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
V PROSINCI
1. 12., 15. 12. a 29. 12. 2021

Město Kunštát jako vlastník a provozovatel vodovodů a kanalizací stanovuje jednosložkovou cenu pro dodávku pitné vody
a odvádění odpadních vod pro kalendářní
rok 2022 následovně:
Od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
Vodné: 36,20 Kč bez DPH, 39,82 Kč s DPH
Stočné: 59,00 Kč bez DPH, 64,90 Kč s DPH
Cena je platná pro domácnosti a ostatní
spotřebitele pro dodávku pitné vody a odvádění splaškových odpadních vod, u firem je
stejná sazba stočného účtována i za odvádění dešťových vod ze střech a zpevněných
ploch. 				
				

-vho-

OKÉNKO SDH KUNŠTÁT
Za uplynulé období měsíce listopadu byla
naše jednotka povolána krajským operačním střediskem ke dvěma mimořádným
událostem.
K první jsme byli povoláni 4. listopadu
v 16:38 a nahlášeno bylo, že se jedná o požár
lesa u obce Rozseč. Po příjezdu na místo
a nahlášení se veliteli zásahu byla jednotka ponechána v záloze na místě události.
Po provedeném průzkumu bylo zjištěno, že
jde o pálení klestí, které majitel kontroluje,
a nehrozí jeho rozšíření.
Ke druhé události jsme byli povoláni 17. listopadu ve 12:40 a jednalo se o AED přímé
ohrožení života v obci Vranová. Po příjezdu
na místo se naše jednotka zapojila do ošetření pacienta a jeho transportu do sanitky.
Na závěr chci popřát vám všem za celou
jednotku a sbor dobrovolných hasičů Kunštát krásný advent, hodně štěstí, lásky, bohatou nadílku, a především pevné zdraví.
Ohni zmar, občanu zdar.
Pavel Peterka, velitel JSDH Kunštát
PS: Závěrečné přání posílám samozřejmě
i celému SDH Kunštát.
			

INZERCE
NOVĚ OTEVŘENÝ E-SHOP PlnímeMisky.
cz se sídlem v Křetíně nabízí nákup kvalitního krmiva pro vaše psy, kočky a drobná
zvířata. Zboží je možno objednat na stránkách e-shopu www.plnimemisky.cz nebo
telefonicky na 605 464 553. Při objednávce
nad 500 Kč je rozvoz zdarma. Platit lze hotově i kartou.
PŘIJÍMÁME K OPRAVĚ BOTY.
Prodejna nábytku, nám. Krále Jiřího 361,
tel. 608 746 349.
PRODEJ DŘEVA z lesů města Kunštát.
Kontakt pro zájemce: pan Švancara, tel.
728 666 364. Dopravu si zajišťuje a hradí
zájemce sám.

KUNŠTÁTSKO …HLEDÁNÍ
ZTRACENÉHO ČASU
V těchto dnech je tomu již sedm let, kdy se
na pultech objevila kniha Kunštátsko …jak
šel čas. Během adventních dní a do konce
roku 2014 bylo prodáno 1 000 knih. O půl
roku později, na jaře 2015, vám bylo nabídnuto druhé vydání. I tehdy byla během několika měsíců prodána další tisícovka knih.
Tenkrát třetinu nákladů financoval pan
Jaroslav Řehůřek z Paříže, proto byla publikace za poměrně výhodnou cenu.
Protože zbylo hodně nepoužitých historických fotografií a lidé mi dodali další materiály, rozhodl jsem se vydat pokračování
knihy o Kunštátsku.
Bohužel několik faktorů způsobilo, že nebyla vydána ihned, jak jsem původně plánoval. Nejdříve to byl faktor technický.
Externí disk s posbíranými, oskenovanými
a připravenými materiály mně tzv. klekl
a přišel jsem o většinu z nich. Za drahé
peníze mně ve speciální laboratoři v Plzni
zachránili asi 40 % obsahu, zbytek jsem
musel dělat znovu. Následoval faktor lidský,
kdy jsem se stal, jako mnoho kolegů přede
mnou a nyní, jak sleduji, i po mně, obětí
manipulace. Kvůli tomu následovalo období,
kdy jsem nemohl v klidu na knize pracovat.
Až se situace ustálila, objevil se celosvětový
pandemický problém v podobě covidu-19,
lockdownu a opět stop stavu na výrobě knihy. Když se nám letos na podzim konečně
podařilo knihu dokončit po grafické stránce a měla jít v listopadu do výroby, abyste
měli vánoční dárek pro blízké, tak se zhoršila situace ekonomická. Je nedostatek
všeho, chybí i materiály na výrobu knihy
a předpoklad jejich dodání se rýsuje až na
začátku nového roku.

LITERÁRNÍ DÍLNA SE SPISOVATELKOU
PETROU BRAUNOVOU
Městská knihovna uspořádala 3. listopadu
literární dílnu pro zájemce o tvůrčí psaní,
a to se spisovatelkou Petrou Braunovou.
Zúčastnili se jí žáci ze šestých, sedmých
a osmých tříd ZŠ v Kunštátě, kteří projevili
zájem zjistit, jak pracuje spisovatel, jak
tvoří příběh... a chtějí se přihlásit do naší
literární soutěže O cenu Ludvíka Kundery.

Toto setkání mělo být pro děti návodem,
radou, jak přistupovat k vlastní literární
tvorbě. Děti v průběhu celého dopoledne
pod vedením autorky tvořily společný příběh, včetně grafického návrhu obálky.
Věříme, že toto setkání bylo pro děti přínosem, a těšíme se na literární práce do soutěže, které přijímáme do 22. prosince.
-ba-

Městská knihovna Kunštát

ve spolupráci s MŠ a ZŠ Kunštát vyhlašuje
v rámci Týdne knihoven

XII. ROČNÍK
LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
O CENU LUDVÍKA KUNDERY
V letošním roce si můžete vybrat ze dvou témat:
1. (Ne)chtěl bych být jako on(a)
2. Dobrá rada nad zlato
Soutěže se mohou zúčastnit žáci a studenti od 9 do 19 let
(rozděleni do tří věkových kategorií)
Předpokládaný rozsah práce: 1–2 strany A4
(u starších kategorií rozsah max. 5 stran A4)

Protože bude vyroben omezený počet kusů
knih, doporučuji držitelům prvního dílu
a všem dalším zájemcům o novou knihu
Kunštátsko …hledání ztraceného času zamluvit si ji v jediném prodejním místě, a to
v papírnictví u paní Halvové.

Práci, která bude opatřena jménem, adresou a věkem autora,
zašlete elektronicky na adresu
knihovna@kunstat-mesto.cz
nebo na poštovní adresu
Městská knihovna,
nám. Krále Jiřího 105, 679 72 Kunštát
do 22. prosince 2021.
Vyhodnocení a čtení prací se uskuteční v lednu 2022.
(Tuto informaci upřesníme dle aktuální situace.)

Ladislav Dostál
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PROMĚNA JELÍNKOVA AREÁLU
Vize Jelínkova areálu dostala svoji první
podobu, zatím tedy alespoň na papíře či
spíše v 3D vizualizaci. Už se s ní seznámilo
29 občanů z Kunštátu a okolí, kteří se první
říjnovou sobotu sešli v zasedací místnosti
městského úřadu a plné tři hodiny se společně věnovali druhému komunitnímu
plánování. Hlavní slovo měli architekti.
Veřejnosti představili dva návrhy na umístění jednotlivých aktivit, pro které se místní vyslovili na prvním komunitním setkání
v červnu.
Kam tedy proměna areálu směřuje?
Přítomní odhlasovali variantu, která počítá
se dvěma hlavními stavbami. Jedna by tu
měla vzniknout pro konání keramických
kurzů a workshopů. Zahrnovat bude ukázkovou hrnčířskou dílnu a místo pro vybudování kasselské pece. Druhá stavba zase
propojuje funkce pro širší komunitu jako
kavárnu či čajovnu, klubovnu a dílnu, prostor ke cvičení a sdílené kanceláře. Tento
účel by do budoucna měla převzít Jelínkova
chata. Ovšem v obnovené podobě, neboť její
technický stav nedovoluje opravu. Kromě
těchto dvou prostor se také připravuje zázemí jak pro nejmenší děti v lesní školce
a lesním klubu, tak pro starší děti a náctileté. Pro ně architekti přišli s nápadem na

adventure playground neboli tvořivé hřiště,
kde si děti vytvářejí prostor pro své hry
v podstatě samy. Nově by v areálu měla své
místo získat i sauna, altán s ohništěm či
komorní přírodní amfiteátr – všechno pro
veřejnost, která zde dostane možnost se
scházet, tvořit a aktivně odpočívat.
Součástí Jelínkova areálu by i nadále měla
zůstat kuželna, jejíž návrat do původní
funkční podoby si podle slov starosty chce
do své péče vzít město Kunštát. Záměrem
je obnovit tuto unikátní stavbu nejen pro
hru „v kuželky“, ale i pro komorní posezení
u krbu pro městské i soukromé akce.
Intenzivní práce na architektonické studii
Během podzimu intenzivní práce na proměně Jelínkova areálu pokračují dál. Úvahy o Jelínkově areálu jako jednom organickém celku – co je v něm smysluplné provozovat a jak by mohl jako celek vypadat –
budou shrnuty v architektonické studii.
Její součástí je i plán obnovy zeleně. Architekti studii vypracují do konce roku 2021
na základě nápadů a připomínek posbíraných během komunitních plánování,
kam jsme aktivně zvali širokou veřejnost.
Formou dotazníku jsme zapojili i žáky druhého stupně ZŠ Kunštát. Nyní upřesňujeme
dispozice a výměry jednotlivých objektů

tak, aby co nejlépe odpovídaly plánovaným
aktivitám. Do této fáze se připojila i komunita kunštátských keramiků. Hlavní debatu
s Molo architekty a krajinářskými architekty Steiner a Malíková vede spolek Na
Slunci. Varianty návrhů mají možnost průběžně komentovat zástupci města Kunštát.
Než to všechno ožije
I když je již v tuto chvíli odvedeno množství
práce, je to stále teprve začátek. Práci architektů a organizaci komunitních setkání nám umožnila zaplatit česká Nadace Via
na základě projektu, který předložil spolek
Na Slunci. Město Kunštát přispělo zhruba
pětinovým podílem. Dalším krokem bude
získat finanční prostředky jak pomocí fundraisingových kampaní, tak z nejrůznějších
dotačních titulů. Teprve pak bude možné
jednotlivé objekty postavit a vdechnout jim
život.
Naším nejbližším cílem je vybrat z celého
plánu jeden prvek, který bychom s přispěním veřejnosti rádi postavili částečně svépomocí hned v příštím roce. Doufejme, že
to bude něco příjemného a zajímavého nejen
pro kunštátské, ale i přespolní.
Za spolek Na Slunci
Dana Voborná a Ondřej Daniel

POHYBOVÁ STEZKA A VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Je čím dál „normálnější”, že děti tráví více času u obrazovek všech
možných velikostí a druhů než pohybem venku. Asi je naivní si
myslet, že to ještě někdy bude takové, jaké to bývalo „za nás“. A co
si budeme povídat, dostat děti ven je i dosti těžké, když zrovna není
bazénová nebo sáňková sezóna. Celá pandemie postupnému úpadku naší vitality ještě nahrála. A právě během loňského lockdownu
přišel nápad na pohybovou stezku.
Trochu zpestření na procházce lesem. Dětská hřiště jsou prima pro
malé děti, ale dospělák tam postává a jen kouká, jestli vše správně
klouže nebo houpe.
Pohybová stezka je nápad, jak rozpohybovat celou rodinu s trochou
vtipu.
Půjde o 14 zastavení s cviky, které vychází z pohybů zvířat. A aby
nám to netvořil někdo z druhého konce republiky, přišel nápad,
že si ta zvířátka děti z Kunštátu a okolí mohou nakreslit samy.
Ty nejlepší obrázky tak najde jejich autor na 1,5 km dlouhé stezce
lesem, na oblíbené pěší trase mezi Kunštátem (od konce ulice
Sokolské) a Rudkou (u fotbalového hřiště).
Práce na stezce začnou na jaře. O všem vás budeme informovat.
Neváhejte tedy předat vašim dětem výzvu k výtvarné soutěži.
Vybereme ty nejlepší obrázky, ale vystavíme je všechny.
Fotografie nebo skeny obrázků můžete posílat na e-mailovou
adresu: inaliskova@naslunci.org nebo je můžete přinést přímo do
městské knihovny.
Děkuji vám předem za účast. Místo, ve kterém žijeme, tvoříme
všichni společně.
Ina Lišková, Na Slunci, z.s., předsedkyně spolku
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Foto Pavel Nejedlý
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