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XXIII. hrnčířský jarmark se nám všem vydařil. Téměř patnáct a půl tisíce návštěvníků a 185 stánků s keramickým zbožím. Do soutěže o keramický svícen se
zapojilo 54 keramiků a hlasováním o tři nejlepší výrobky rozhodlo 737 návštěvníků. Vítězi se stali kunštátští – Eva Pikartová, Milan Růžek a Naděžda Gajdová.

SLOVO STAROSTY
Dvacátý třetí hrnčířský jarmark v historii
města je za námi. Akce, kterou připravuje
tým znalých organizátorů osm měsíců je
i přes letité zkušenosti organizačně náročná. Vždy je třeba řešit nové problémy
a veškeré záležitosti naplánovat do nejmenších detailů. Hledají se inovace, oživení, úspory za podmínky s nejvyšší prioritou
– zvyšovat jeho úroveň a vytvářet rozmanitou přehlídku keramických výrobků.
Cílem pro další ročníky zůstává udržet ráz
jarmarku pouze po hrnčířské linii. Tím je
tato akce výjimečná a ojedinělá.
Napětí a nervozita vrcholí s blížícím se
datem konání jarmarku a opadne v neděli večer. Poslední kapela odejde z podia,
prodejci zabalí poslední neprodané výrobky, náměstí se vylidňuje a do města se vrací klid po náročných víkendových dnech.
A letos se po našem náměstí v tomto čase
prošlo přes patnáct tisíc návštěvníků. Ale
zvládli jsme to. Žádné úrazy, žádná havárie, žádní vandalové (alespoň se nám ještě
nedoneslo). Jen spokojení účastníci, umělci,
prodejci i organizátoři.

Velké poděkování patří každému, kdo se na
přípravě i realizaci jarmarku podílel. Jsou
to členové přípravné komise – kunštátští
keramici, zaměstnanci úřadu i organizátoři z řad občanů. Všichni ti, kteří se zapojili
do dosud největší akce pořádané městem
Kunštát. Děkuji Vám za vaší dobrou práci.
A děkuji i občanům našeho města. Jarmark
zasahuje i do soukromých životů a bez spolupráce a tolerance by to prostě nešlo.
A děkuji i návštěvníkům. Za to, že přišli,
nakoupili a hlavně spokojeni odcházeli.
A ještě, naši milí sponzoři a partneři města, zachovejte nám přízeň i pro další ročníky Hrnčířského jarmarku.
Jedna akce končí, přípravy na další finišují. Tak by to mělo být a tak to v Kunštátě je.
Dovoluji si Vás pozvat na další ročník Halasova Kunštátu, který pořádá Kruh přátel umění ve spolupráci s městem. V sobotu
17. 10. se sejdeme v kulturním domě a společně vzdáme poctu Františku Halasovi,
velkému básníku a člověku, který miloval
život a Kunštát.
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

INFORMACE O ČINNOSTI
RADY MĚSTA
V měsíci září se Rada města na svém zasedání mimo jiné zabývala:
· korekcí dotace na realizaci akce „Revitalizace Panské zahrady I.“
· výběrovým řízením na:
· zhotovitele dešťové kanalizace v lokalitě „Luka“ Rudka
· výměnu otvorových prvků – oken a dveří – v objektu staré školy v Hlubokém
· dodání dopravního automobilu pro
SDH Kunštát
· postupem prací na:
· rekonstrukci ordinace v budově zdravotního střediska
· rekonstrukci kotelny v kulturním
domě
· zhotovení finálních vrstev komunikace
v ulici Sadová
· opravami místních komunikací
· přípravou návrhu kritérií pro výběrové
řízení na obsazení funkce lesního hospodáře a funkce odborného lesního hospodáře

KALENDÁŘ 2016
Město Kunštát připravuje vydání dalšího nástěnného kalendáře historických fotografií pro rok 2016.
Opět bude sestavený z unikátních fotografií našeho města z období 19. a 20. století na téma – ŽIVNOSTI V KUNŠTÁTĚ.
Stane se tak třetím z plánované „edice historických kalendářů“. K dostání bude v informačním centru od poloviny listopadu.

INFORMACE O ČINNOSTI
RADY MĚSTA
· prodejem, výkupem a pronájmem pozemků
· statickým zajištěním kaple v Rudce
· Rada města schválila:
· zadání organizace výběrového řízení
na zhotovitele přístavby společnosti
WebSport & Consulting service, s.r.o.,
Dr. Svěráka 13, Boskovice
· přidělení zakázky a uzavření smlouvy
o dílo na realizaci dešťové kanalizace
v lokalitě „Luka Rudka“ s uchazečem
Stylstav, s.r.o., Benešovo náměstí 195,
Křižanov, který podal nejvýhodnější nabídku
· přidělení zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci „Multifunkční sportovní areál Újezd u Kunštátu“ projekční kanceláři PITTER DESIGN,
s.r.o., Schulhofova 1632, Pardubice, která
podala nejvýhodnější nabídku
· zadání opravy komunikace V Lávkách
v úseku od křížku po přečerpávací stanici a opravy křížení komunikace V Lávkách a Pod Hlubnou včetně odvodnění
lokality fy KORA-VODOSTAVING, s.r.o.
· zadání zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na vybudování zálivu autobusové zastávky na
nám. ČSČK
· uzavření smlouvy o odběru bioodpadů
mezi městem Kunštát a provozovatelem
kompostárny Janem Musilem, Drnovice
287
· uzavření smlouvy o dílo se společností
ENERGETIKA Boskovice spol. s r.o., nám.
9. května 2136/10, Boskovice, jejímž předmětem je provozování trafostanice ČOV
Kunštát
· vyhlášení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na revitalizaci budovy Penzionu pro důchodce
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TÝDEN KNIHOVEN 2015
Celorepubliková akce Týden knihoven
se letos koná od 5. do 11. října. V naší
knihovně bude tentokrát zaměřena na
cizojazyčnou literaturu pro děti a dospělé. Po celý měsíc říjen bude pro Vás
připravena rozšířená nabídka cizojazyčné literatury různých druhů a žánrů.
Rovněž po celý měsíc říjen bude novým
zájemcům poskytnuta zdarma registrace do knihovny a zapomnětlivým
návštěvníkům budou prominuty poplatky za upomínky.
Zveme Vás do knihovny s celou rodinou!
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MÍSTOSTAROSTŮV ZÁPISNÍK
Dnešním Zápisníkem bych rád informoval
rodiče a ostatní občany o připravovaném
projektu, který by přinesl zvýšení bezpečnosti našich dětí při pohybu okolo základní
školy.
Pracovníci školy již několik let poukazují
na nebezpečnou situaci, kterou musí rodiče a děti každodenně zažívat před základní školou. Jedná se především jak o zastavování automobilů u chodníku nedaleko
křižovatky na Zbraslavec, vjíždění do zákazu vjezdu (vstup na školní dvůr), tak
i o bezpečné nastupování a vystupování
dětí do autobusu, který je přepravuje na
školní aktivity.
Co se týká vjezdu do školního dvora, tak chci
upozornit, že není limitován značkou zákazu vjezdu pro nic za nic, ale tato značka je
tu právě z důvodu zvýšení bezpečnosti našich dětí na cestě vedoucí na školní dvůr
a na dvoře samotném. Prosím dodržujte toto
dopravní značení!

RM obdržela návrh na odstranění historického zábradlí umístěného před školou,
které by údajně mělo jednorázově vést ke
zvětšení zastavovacího prostoru. RM konzultovala tento návrh s dotčenými orgány,
které z bezpečnostních důvodů nedoporučují odstranění zábradlí a doporučují celý
úsek řešit koncepčně.
RM ve spolupráci s ředitelem ZŠ od jarních
měsíců připravuje projekt, který by řešil
tuto situaci vybudováním zálivu nebo pojezdového chodníku určeného pro autobusy
a automobily, které zastavují u ZŠ. Projektová dokumentace je nyní před dokončením
a všechny dotčené orgány se budou k tomuto řešení vyjadřovat.
K financování celé akce bychom rádi využili dotační tituly, popřípadě budeme hledat
alternativní prostředky z vlastního rozpočtu. Celá realizace tohoto projektu je plánována na rok 2016.
Ing. Libor Sedlák, místostarosta

BEZPEČÍ PRO VŠECHNY
Dosavadní rady, jak se má občan zachovat
při ohrožení bezpečnosti, se dosud týkaly
ohrožení ze strany jiných osob. Dnešní článek se bude týkat rovněž ohrožení bezpečnosti o zdraví, ovšem ze strany útočného
hmyzu, který může člověka nejen ohrozit
na zdraví, ale i na životě. Dnes se s Vámi
podělím o osobní zkušenost z minulých dní.
Jeden den začátkem měsíce září letošního
roku jsem se pohyboval na zahradě a náhle
jsem ucítil bodnutí na předloktí ruky. Zjistil
jsem, že jsem byl napaden několika sršni,
kteří podle mě zaútočili bez zjevné příčiny.
Ihned jsem se dal na útěk, avšak sršni byli
rychlejší a následovalo dalších 10–12 bodnutí. Protože jsem v minulosti neměl větší
problém s bodnutím hmyzu, natřel jsem
postižená místa fenistilem a věnoval se další běžné činnosti. Asi za 10 minut jsem však
začal ztrácet vědomí a orientaci. V ten moment jsem udělal to, co jsem ve článku minulý měsíc doporučoval v případě zdravotních potíží. Vytočil jsem na telefonu linku
tísňového voláním 112 a po třetím zazvonění
se mě již operátorka ptala, jak mně může
pomoci. Po vykreslení události sdělila, že ke
mně posílá záchranku, jen ať umožním
přístup do domu. Posádka záchranky dorazili v dojezdovém čase do 15 minut. Já na ně
čekal u branky a omlouval se, že je již vše
v pořádku, ať mě dají injekci a mohou jet.
Chvíli se na mě dívali s jistým nepochopením a požádali mě, abych si vzal telefon
a doklady a zamknul dům. Pak to již šlo ráz

na ráz a to jsem zase s jistým nepochopením
zíral já. Nejprve injekce do žíly a ihned následovala“ kapačka“. Při tom jsem byl informován, že o zlepšení momentálního stavu
se u mne postaral imunitní systém a že
další etapy návalu jedu se mohou dostavit po
dobu 72 hodin. Během vyšetřování v ordinaci jsem se dozvěděl, že takových případů
pobodání hmyzem mají skoro každý den
několik a již několikrát bojovali o život pacienta. Z nemocnice jsem byl propuštěn
přesně za 24 hodin s patřičným ponaučením,
co mám dělat, kdyby se mi zhoršilo dýchání.
Na základě mé telefonické žádosti přijeli
do mého domu hasiči SDH Kunštát, kdy pan
Holek se dvěma kolegy v patřičné ústroji
a výzbroji během 20 minut roj sršňů zlikvidovali. Pro Vaši informaci jsem si vyžádal
počet výjezdů k takovým případům a bylo
mně sděleno, že na takové případy vyjíždějí jak“ profíci“ hasiči v Kunštátě, tak i SDH
Kunštát a celkem vyjeli v letošním roce
39 x a mají nahlášeny další případy. Do
dnešního dne jsem hasiče bral, no jako
hasiče, avšak zjistil jsem, že i oni patří do
sféry naší komise“ Bezpečí pro všechny“,
protože i likvidací bodavého hmyzu mohou
zachránit lidský život. Je nutno ocenit i jejich přístup, okamžitý zákrok po ohlášení
problému. Za všechny děkuji, člověk většinou ocení pomoc druhého, až když ji potřebuje. To platí i o dalších složkách, jako policie, armáda, lékaři a další.
Zdeněk Lubas, předseda komise pro bezpečí,
prevenci a živ. prostředí

Vážení čtenáři, připomínáme, že máte-li jakýkoli dotaz na vedení radnice, můžete
jej buď zanechat na podatelně městského úřadu, nebo odeslat na e-mailovou adresu knihovny: knihovna@kunstat-mesto.cz. Odpověď bude zajištěna v nejkratším
možném termínu, ideálně vždy do následujícího čísla Kunštátského zpravodaje.

O VNÍMÁNÍ, CITU A POKOŘE
Dům č. p. 1 se nad městem Kunštát vypíná
již 750 let a postupem věků k němu po obvodu hradního kopce přibývaly další domy, účelově i lidsky propojeny s „jedničkou“.
Vše vytvářelo harmonický celek, respektující přírodu, hospodářské a sociální prostředí, obyvatele. Plynulý vývoj byl násilně
přerván v polovině 20. století a devastační
dopady na celou naši společnost se v uplynulém půlstoletí projevily nejenom v celkovém vzezření zámeckého nedělitelného
celku, lhostejnost, chybějící cit a pokora
se bohužel projevují v činech a myslích
některých lidí do dnešních dnů. Jak jinak
si vysvětlit výstavbu obludária na místě
bývalé panské kovárny č. p. 7, jak jinak si
vysvětlit necitlivou přestavbu bývalého
domu zámeckého zahradníka č. p. 5, jak
jinak si vysvětlit necitlivou, přímo brutální
přestavbu bývalého domu panského šafáře č. p. 11, jak jinak si vysvětlit obludné přístavby k torzu bývalého panského pivovaru
č. p. 8, jak jinak si vysvětlit záměr srovnat
se zemí bývalý podzámecký hospodářský
dvůr č. p. 10 a na jeho místě vystavět „krásný vícepodlažní bytový dům“, jak jinak si
vysvětlit šílený záměr srovnat se zemí bývalou panskou drábovnu č. p. 6, parcelu
rozdělit na pět částí a rozprodat ji po čás-

tech na stavbu domů, jak jinak si vysvětlit
systematické ničení renesančního ohradního zdiva bývalé Panské zahrady, jak jinak
si vysvětlit trekovou dráhu v zámecké oboře,
jak jinak si vysvětlit zimní běžkařský stadion v podzámeckém parku „Habrůvka“.
O to více je potřebné ocenit citlivý přístup
nového majitele při rekonstrukci bývalého
domu panského řidiče č. p. 12 a rovněž tak
i snahu a úsilí Města Kunštát při obnově
Panské zahrady a sadu „Třešňůvka“.
Můj rod nepochází z Kunštátu, pracuji zde
od roku 1993 a trvale bydlím od roku 1994,
za tu dobu jsem již vrostl do kunštátského
zámku, žiji s ním, dýchám s ním, moje srdce, moje mysl, moje žití je pevně provázáno
s místem, kde Vysočina nabírá dech. Cítím
velkou úctu a pokoru před dílem našich
předků, vnímám prostředí, v kterém pracuji a žiji, a slyším, jak zámecké návrší
sténá a pláče, tudíž udělám vše proto, aby
dědictví předchozích generací bylo našim
potomkům předáno v co nejméně narušeném
stavu, to Vám všem mohu svatosvatě slíbit.
Udělám vše proto, aby zámecké návrší bylo
místem, jehož harmonie a vyvážená symbióza „starého s novým“ lákala k procházkám,
posezení, odpočinku a snění nejenom nás
kunštátské, ale i přespolní a cizozemské.
Na zámku kunštátském, Radim Štěpán, kastelán

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
a MĚSTO KUNŠTÁT
zve všechny seniory na

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
PLNÉ HUDBY
v rámci oslavy svátku seniorů
v pátek 6. listopadu 2015 v 15:00 hod.

V KULTURNÍM DOMĚ V KUNŠTÁTĚ
PROGRAM:
 Zahájení STAROSTOU MĚSTA
 SOUBOR „VJECHÉTEK“
 Hudební program PANA JAROSLAVA
k tanci a poslechu

Malé občerstvení je zajištěno.
Vstup zdarma.

OZNÁMENÍ
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO
SVAZU KUNŠTÁT ZAHÁJILA
MOŠTOVÁNÍ JABLEK.
Zájemci se mohou přihlásit u paní
Marie Vlasákové, Kunštát, Nová 40
nebo na tel. 723 754 927.

KLUB RODIČŮ
V KUNŠTÁTĚ
NABÍZÍ PROGRAMY
Rarášci

čtvrtek 8.00 – 10.30 hod.

Program pro maminky s dětmi od 1 roku.
Děti si mohou pohrát v herně, seznámit se
s dalšími dětmi. Nabízíme možnost didaktické či pohybové hry, zpívání spojené
s hrou na hudební nástroje nebo tvoříme či
vyrábíme.

Herna

úterý 15.45 – 17.30 hod.

Volná hra dětí, k dispozici jsou edukativní,
motorické hračky, nabízíme možnost kreslení a vyrábění se zajímavými materiály
a technikami.

Školáček

úterý 14.45 – 15.45 hod.

Skupinová příprava pro předškoláky. Cílem
je procvičit všechny oblasti, které jsou důležité pro úspěšný vstup dětí do ZŠ (hrubá a jemná motorika, prostorová, časová
orientace, sluchové a zrakové vnímání, řečové dovednosti, paměť, logické myšlení,
pozornost,…)
Příspěvek na materiály a pomůcky 350 Kč.
Přihlášky na chocholik.kunstat@gmail.com

Angličtina – dvě skupiny

čtvrtek

Hrošík Hippo hravou formou seznamuje
děti s angličtinou, pokračujeme ve výuce
z loňska.
Na kroužek je nutno se předem přihlásit na
chocholik.kunstat@gmail.com
Chcete-li si vytvořit svoji skupinu a dělat si
vlastní program související s rodinnou politikou, jsme vám k dispozici.
Info: chocholik.kunstat@gmail.com
Více na www.chocholik.cz,
najdete nás v prostorách bývalých jeslí –
Lipka 43, Kunštát
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Město Kunštát a Kruh přátel umění Vás zvou na

HALASŮV KUNŠTÁT

v 16 hod.
pietní akt u hrobu Františka Halase na kunštátském hřbitově
promluví básník Petr Hruška
v 17 hod.
v kulturním domě
veřejnosti otevřené literární setkání s finalisty
43. ročníku Literární soutěže Františka Halase
v 19 hod.
v kulturním domě
vzpomínkový večer na Ludvíka Kunderu
„MĚNÍ SE KULISA“
text sestavil Vít Ondráček
připravilo divadlo NABOSO v režii Tomáše Trumpeše
účinkují: Jan Bařinka a Kristýna Znamenáčková
Součástí večera vyhodnocení 43. ročníku Literární soutěže Františka Halase
spojené s uvedením básnické prvotiny V zahradách loňské laureátky Michaely Horynové.
V rámci Halasova Kunštátu proběhne 4. ročník symposia mladých literátů.
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SYCHOTÍNSKÉ HASIČKY JSOU NEJLEPŠÍ V REPUBLICE

Zleva: Andrea Frgálová, Alena Smutná (Podsedníková), Aneta Kučerová, Soňa Hamplová (Bělehrádková),
Kateřina Kopecká, Iva Podsedníková, Jana Kučerová.

Poslední srpnovou neděli byste v Sychotíně nepotkali ani človíčka. Kdo nemohl být
v Jaronicích u Českých Budějovic, ten seděl doma u přímého přenosu ze závěrečného kola extraligy ČR v požárním útoku.
Po třech druhých místech z předchozích
kol do tohoto závodu vstupovaly naše reprezentantky z vedoucí pozice s náskokem
pouhých tří bodů. Navíc poslední závod byl
bonusově bodován dvojnásobně.
Bodová matematika zněla jasně – bodovat
alespoň na 5. místě a současně porazit
pronásledovatelky z Chrášťan. V závěrečném závodě startovala první pětka průběžného pořadí v obráceném gardu. Nervy
drásající byl soubor první trojky. Z bronzové startovní pozice zaútočily holky z Vítiněvsi. Famózním časem 16,17 s se usadily
v čele. Holky z Chrášťan navnaděné předchozími třemi zlaty neudržely nervy na
uzdě. Přes ozub zapojené céčko na rozdělovači znamenalo neplatný pokus. V této
konstalaci bylo jasné, že nám stačí 5. místo
k titulu. Profesorský útok zakončily proudařky parádním sestřikem a zastavily časomíru na čase 16,82 s. V tom okamžiku
propukla obrovská radost na závodišti
a samozřejmě také v Sychotíně u přenosu
FireTV. Sice v Jaronicích až 3. místo, ale to
ve srovnání s titulem mistryň extraligy
bylo nepodstatné.
Do Sychotína děvčata dorazila kolem deváté hodiny. U hasičské zbrojnice na ně
čekaly davy fanoušků skandující: „Holky
děkujeme“. S gratulací a kyticí růží dorazil
také starosta Kunštátu. Tyto krásné okamžiky snesou snad jediné přirovnání „Sychotínské Nagano“.
Začátkem prosince se bude konat slavnostní galavečer extraligy ČR v Radíkově
na Přerovsku. Ze Sychotína bude vypraven
autobus. A kdo nebude moci vyrazit s námi,
může celý galavečer sledovat online na
stránkách hasičské televize FireTV.

Souhrn extraligových výsledků:
Počet závodů extraligy:
14
První místa: 		
5
Druhá místa: 		
3
Třetí místo: 		
1
Nejrychlejší čas: 15,76 s
(Olšovec 13. 6. 2015 – nejrychlejší útok extraligy 2015)
Ing. Aleš Havelka

ZÁJEZDY MINIBUSEM
– ŘÍJEN
SLOVENSKO – Malá Fatra
„Jánošikove Diery“
Sobota, 3.10. 2015
Oblíbená turistická trasa v NP Malá
Fatra.
Cena: 550 Kč/os.
LIPNO, ČESKÝ KRUMLOV
Sobota, 10.10. 2015
STEZKA KORUNAMI STROMŮ, prohlídka Českého Krumlova.
Cena: 590 Kč/os.
NÁŠ TIP!
RAKOUSKO – MEDVĚDÍ SOUTĚSKA
Sobota, 24. 10. 2015
Letošní poslední výstup skalnatým kaňonem podél tůní a vodopádů, možnost
výstupu na vrchol Hochlantsch.
Cena: 750 Kč/os.
SLOVENSKO – VELKÝ MEDER
Sobota, 31.10. 2015
Zájezd do vyhlášených termálních lázní.
Cena: 490 Kč/os.
REZERVACE:
8.30–16.00 hod.: 516 410 576, mimo pracovní dobu: 602 662 306, romtan-travel@
seznam.cz, www.romatan-travel. cz

Foto: Josef Janoušek

INZERCE
HLEDÁM PRONÁJEM BYTU 2+1 nebo větší
v Kunštátě, Letovicích, Olešnici nebo nejbližším okolí s možností přímé veřejné dopravy do Kunštátu. Spolehlivá, seriózní.
Prosím nabídněte, poraďte. Spěchá. Kontakt: r.svabik@seznam.cz , tel. 723 744 576
JABLKA NA PRODEJ bez chemického ošetření. Cena 10 Kč/kg. Podzimní a zimní odrůdy u zahrádkáře Michala Hečky, nám.
Krále Jiřího 19, Kunštát. Tel. 516 462 301
HLEDÁM KE KOUPI rodinný dům se zahradou v Kunštátě nebo v okolí do max. 20 km.
Opravy nevadí. Tel. 792 265 368
NAVŠTIVTE OČNÍ OPTIKU (ve dvoře zdrav.
střediska) otevřeno každou středu od 9.30
do 16.00 hod.
OPRAVY rodinných šicích strojů. Milan
Lepka, Nýrov 76, tel. 723 307 810
NOVÉ PROGRAMY V TV NABÍDCE. Informujeme Vás o zařazení nových kanálů
Selfnet do programových nabídek služby
Televize. Od 29. 9. můžete v síti Selfnet nově
sledovat Barrandov Plus, Kino Barrandov,
Slovak Sport 2 HD a Extasy. Rozšiřujeme
také nabídku DVB-T, v rámci které nyní
naladíte 37 kanálů zdarma ke všem programovým nabídkám, a to na všech televizorech
s DVB-T tunerem v domácnosti. Pro zobrazení nových kanálů je třeba pouze přeladit
váš televizor, resp. set-top-box. Návod najdete na www.selfnet.cz nebo na kanálu
Selfnet ve vaší televizi. Nově zařazeným
programům musely uvolnit místo 4 analogové televizní kanály. Stále ale nabízíme
celkem 15 analogových kanálů pro starší
typy televizorů. V případě jakýkoliv dotazů
se prosím obracejte na naše Zákaznické
centrum na tel. 533 383 335.
5

HISTORICKÁ RUBRIKA
ROZMARY PŘÍRODY
NEŠTĚSTÍ NECHODÍ
PO HORÁCH…
Kapitoly z knihy
Historie Sychotína do roku 1960
Autorka: Jiřina Švancarová,
rok vydání 2007
Sychotínem protékají dva potoky, a tak vesnice nemívala nouzi o povodně. Deska na
místním mlýně ukazuje, kam až sahala
voda při povodni 16. května 1889. V pamětní knize sepsané kunštátským starostou na
konci 19. století jsou zmiňovány velké povodně roku 1890, které zasáhly Čechy.
Ze zápisů v Sychotínské pamětní knize vedené od roku 1927 je patrné, že extrémy
počasí nesužují jen lidi v dnešní době, ale
i v minulosti bývala suchá a velmi mokrá
léta, teplé nebo naopak hodně chladné zimy.
… Rok 1929 začal tuhou zimou, sněhu napadlo až na půl metru, který zůstal ležet až
do konce března. Mrazy dostoupily až –34
stupňů C a není v obci pamětníka podobné
tuhé zimy. Potok zamrzl, že musel býti od
obory až ku č. 10 (k lavce) prosekáván, což
bylo provedeno tzv. robotou, kdy každý muž
z obce se prosekávání musel zúčastnit bezplatně. Na některých místech bylo ledu až
85 cm, totiž úplně na dno řečiště.
Rok 1934 vyznačoval se katastrofálním suchem. Zima byla krutá, ale bez sněhu, takže
země hluboko vymrzla a potoky také docela
vymrzly. Jaro toho roku bylo časné a velmi
teplé, vegetace tudíž nastala příliš brzo

Kunštátská pouť roku 1953

a slibovala dobrou úrodu. Leč nebylo tomu
tak. Sucho, které začalo se jevit ku konci
jara, trvalo až do podzimu. Účinky byly
katastrofální. Vyschly louky, byl velký nedostatek píce a lidé prodávali dobytek zhubenělý za zcela nízké ceny. V letních měsících byl takový nedostatek vody jak pitné,
tak potoční, že není takového pamětníka.
Mlýnská strouha úplně vyschla.
Extrémy počasí také potrápily obyvatelstvo
ve válečném roce 1941, kdy panovala velmi
tuhá zima a napadlo takové množství sně-

NEDĚLE 18. října 2015 v 17:00 hod.
v kulturním domě v Kunštátě

Foto: archiv J. Švancarové

hu, které nikdo nepamatoval. Lidé i zvířata
také trpěli ve velmi suchém roce 1947.
… Od konce jara přestalo pršet a slunce jen
pražilo. Nepršelo celé léto, září a říjen. Petrovský potok téměř zcela vyschl. Teprve
v listopadu se dostavil drobný déšť, a ještě
málo.
Počasí s lidmi pohrálo také na kunštátskou
pouť, která připadá na začátek května
v letech 1952 a 1953.
… V neděli o kunštátské pouti se přihnala
prudká bouře se zhoubným krupobitím.
Kroupy byly až velikosti vlašských ořechů.
Stanovou střechu na cirkusu v Kunštátě to
prosekalo jako cedník. Pařeništní okna,
zelenina, osení, trávy, jetele byly rozbity,
stromy pozbyly třetinu až polovinu listí
a větviček. Ještě druhý den vodou nanosená
hromada krup překážela frekvenci na silnici u našeho mostu. Na dovršení pohromy
pak ještě 14. až 16. května uhodily mrazy až
8 stupňů. Ty dokonaly dílo zkázy na úrodě
ovoce.
… Příroda se rozbujela jako loni. Avšak v noci před kunštátskou poutí 9. května napadlo asi 30 cm sněhu. Kunštátský zemědělec
St. Halas vytáhl sáně, zapřáhl a jezdil pro
obveselení po náměstí. Nad výdělkem splakal však pouťový cirkus. Loni mu kroupy
prosekaly plachtovou střechu k nepotřebě,
letos zase pod tíhou sněhu se celá stanová
konstrukce zhroutila. A tak cirkus zase
nebyl.
Po sněhu následovalo několik silných mrazů. Květy jabloní zmrzly, zárodky peckového
ovoce zčernaly a spadly. Zase žádné ovoce!
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