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OTÁZKA PRO STAROSTU
Jako občanku města mě velmi těší, že je
vidět snaha o zkrášlení našeho města. Jako
by ale stále u nás nešlo „dotáhnout věci do
konce“. Pohled na upravený rybník kazí
z dáli umístění kontejnerů na odpad, pěkné náměstí ČSČK s dominantou kostela
přehluší torzo dřevěného plotu pobitého
vlajícími plakáty…to už se opravdu vidí
málokde. A takových příkladů lze vyjmenovat více. Když to umí jiná města, proč ne
to naše?
Zajisté, kontejnery na odpad prostředí
vzhledově příliš nezkrášlí, nemluvě o odpadu, který se nevešel do kontejnerů a je
ponechán na pospas větru. Plovoucí papír
či PET láhve na hladině rybníka pak dokreslují špatný dojem z jinak hezkého
celku. V Radě města jsme se rozhodli
v dohledné době vytyčit vhodná stanoviště na nádoby s odpadem. Jedna možnost
tedy je dotčené nádoby přemístit na vhodnější lokalitu, nebo jako v Touboři postavit kolem kontejneru „domeček“, který by
sběrné místo učinil estetičtejší a zamezil
úniku surovin. A tento pohled je třeba dodržet i u dalších stanovišť, např. na ulici
Nová.
Dřevěný plot proti kostelu není v majetku
města, a tak nezbývá, než jednat s majiteli
o udržování jejich věcí. Otázkou je, zda
majitelé souhlasí s výlepem, neděje-li se
to bez povolení a na černo. I přesto je pravda, že tento úsek nepřispívá ke vzhledu
města.

Foto: l.d.

Divadelní soubor LMD Kunštát
Vás zve na představení

Máme i další taková místa, kde se jaksi
něco nedotáhlo, nebo jsme si „zvykli“ na to,
jak to vypadá.
U sportovní haly je mezi chodníky malý
svah vloni ještě zarostlý nevkusným roštím
a s ukrytými odpadky. Roští zmizelo, ale
místo nezarůstá pěkným trávníkem, nýbrž
nevkusným náletem. Díky selhání komunikace a následné důslednější kontroly se
neprovedlo dokonalé vyčištění a osetí plochy.
A vnímaví občané jistě objeví další místečka, která nám kazí náladu a dobrý dojem
z našeho domova a zostudí naše město před
návštěvníky. Něco objevíme sami (keře před
prodejnou COOP na náměstí), něco zastupitelé a občané připomínkují vedení radnice. A je na nás, abychom to napravili, nebo
nápravu iniciovali. Děkujeme všem, kteří
si všímají, a kterým není lhostejný vzhled
města.

SVĚ TÁCI
11. dubna 2015 v 19.00 v KD Kunštát.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Divadelní soubor LMD Kunštát si Vás
dovoluje pozvat na své letošní představení. Dle stejnojmenného filmu jsme
nastudovali velmi známou českou komedii Světáci. V hudební inscenaci se
můžete těšit na chytrý humor, výbornou muziku a známé tváře z Vašeho
okolí v netradičních rolích.
V hlavních rolích se představí: Lucie
Poláková, Štěpánka Poláková, Barbora
Hřebíčková, Božena Pelikánová, Petr
Stojan, Martin Konečný, Vaclav Hock,
Jiří Dokoupil, Zdeněk Wetter a další.
Premiéra je doplněna koncertem místní kapely Meron.

MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

Z ČINNOSTI RADY MĚSTA
V měsíci březnu se Rada města na svém
zasedání mimo jiné zabývala:
• postupem prací na revitalizaci rybníka
u školy
• dořešením akce „Revitalizace Panské
zahrady I.“
• vypořádáním se se Svazkem VaK v rámci vystoupení ze svazku
• poskytnutím finančních příspěvků na
činnost sportovním a zájmovým organizacím

• zpracováním žádosti o dotaci na zateplení a výměnu otvorových prvků sportovní haly
• modernizací webových stránek města
• součinností HZS a města Kunštát
• návrhem podmínek připojení nemovitostí na kanalizační síť
• prodejem a výkupem pozemků
pokračování na straně 2

Z ČINNOSTI RADY MĚSTA
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
• návrhem podmínek pronájmu areálu
požární nádrže (koupaliště) v Kunštátě
• údajným narušením statiky základů některých hrobů při opravě hřbitovní zdi
– nebylo prokázáno
• návrhem programu hrnčířského jarmarku
• žádostí o finanční podporu (dotaci) v oblasti požární ochrany na technické dovybavení JSDH
• dokončením povrchu komunikace v ulici Sadová
• opravou komunikce v ulici V Lávkách
v úseku od trafostanice po křižovatku
s ulicí Pod Hlubnou
• likvidací černých skládek
• návrhem kriterií pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy
• zapojením města do akce „Ukliďme Česko“ dne 18. 4. 2015
• žádostí Pizzerie Piccolo o povolení zastřešení venkovní zahrádky na nám.
Krále Jiřího
• nabídkou společnosti realizující prodej
areálu ZOD Kunštát v likvidaci na odkup
některých nemovitostí		
-taj-

UPOZORNĚNÍ
PRO MAJITELE PSŮ!
Jelikož se v poslední době stále častěji objevují stížnosti občanů na znečištění veřejného prostranství psími exkrementy,
považujeme za nutné vydat toto upozornění. Každý držitel psa je ze zákona povinen
uklízet po svém psu, zejména na chodnících,
komunikacích, ale i na zelených pásech
v zastavěné části obce. Stížnosti směřují
i na nezodpovědné pejskaře, kteří venčí své
psí miláčky na místech určených ke hrám
dětem. Netřeba zdůrazňovat, že psí exkrementy znepříjemňují práci i našim zaměstnancům zejména při sekání trávy. Tím, že
neuklízíte po svých psech, dopouštíte se
přestupku podle zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, v platném znění a obecně
závazné vyhlášky města Kunštát č. 1/2009
o čistotě, pořádku a zajištění klidu ve městě Kunštát a může Vám být i uložena pokuta za znečišťování veřejného prostranství.
-fin-

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
22. dubna to budou 4 roky,
co nás opustil můj syn, bratr a strýc
Michal HUJDIČ
... hvězdy Ti nesvítí, slunce nehřeje, už se
k nám nevrátíš, už není naděje. Prázdný je
domov, smutno je v něm, cestička k hřbitovu
zůstala jen.
Jana Hujdičová
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MÍSTOSTAROSTŮV ZÁPISNÍK
Milí kunštátští spoluobčané,
zima je již pomalu za námi a nastupující
jaro odhaluje každodenní nešvary. I přesto,
že město Kunštát věnuje nemalé prostředky na průběžný úklid nepořádku v ulicích,
můžete po cestě do práce nebo při procházkách v našem krásném městě narazit na
místa a zapadlé kouty, kde se nachází pohozené odpadky či přímo úmyslně založené
černé skládky. Přišel čas s tím něco udělat!
Začátkem měsíce března Radu města (RM)
oslovil organizační team akce „Ukliďme
Česko 2015“, s nabídkou připojení se k celorepublikové
dobrovolnické akci.
Tato akce „Ukliďme Česko“
v ychází z mezi ná rod ně
osvědčeného modelu „Let‘s
Do It!“ (Pojďme na to). Tento
typ úklidových akcí již proběhl úspěšně ve více jak 100
zemích za účasti 9 milionů
dobrovolníků. V České republice proběhl první ročník
úklidové akce v minulém
roce. Loňský úspěšný ročník, který byl oceněn Ekologickým Oskarem, motivoval
organizátory k uspořádání
dalšího ročníku. Letošní
úklid se uskuteční 18. dubna
2015. Projekt „Ukliďme Česko“ je skvělou možností, jak
může obec řešit problematiku černých skládek a znečištění na svém katastrálním
území (odstranění drobného
nepořádku okolo komunikací, cyklostezek, potoků,
houštin,…).
RM přijala tuto nabídku
a provedla registraci do akce
„Ukliďme Česko 2015“ pod
dílčím názvem „Mějme čistý
Kunštát“ (více informací na
webových stránkách www.
uklidmecesko.cz).
Celá akce je postavena jednak na zapojení zájmových
organizací a v neposlední
řadě na zapojení dobrovolníků, kteří bez nároku na
odměnu uklidí nepořádek,
jenž by jinak zůstal v kompetenci města.
Město Kunštát každoročně
finančně podporuje činnost
zájmových organizací, a proto RM vyzývá
všechny složky k aktivnímu připojení
k této akci. RM zašle veškeré podklady
zástupcům jednotlivých organizací, jejichž
úkolem bude předat informaci o akci na své
členy. Následně zájmová organizace určí
svého vedoucího (kontaktní osobu) a počet
členů, kteří se do akce zapojí. Tyto informace budou předány do 13. 4. 2015 místosta-

rostovi, který společně s RM rozdělí jednotlivým organizacím místní části určené
k úklidu.
Stejná pravidla budou platit i pro jednotlivce (dobrovolníky), kteří budou chtít být
součástí této akce.
RM poskytne všem zúčastněným občanům
pracovní rukavice a pytle na odpadky.
V silách RM není možné poskytnout všem
potřebné nářadí (např. bodce, lopaty, smetáky,…), toto bude ve vlastní režii zúčastněných. Následný svoz odpadu a jeho likvidace bude v režii města.
Plánovaný harmonogram:
Do 13. 4. 2015 registrace
účasti na akci „Mějme čistý
Kunštát“:
– jednotlivci/dobrovolníci
– zájmové organizace potvrdí účast na této akci, určí
svého vedoucího a předběžný počet členů
Registrace proběhne zasláním registračního e-mailu
v podobě (jméno, věk a bydliště) na adresu mistostarosta@kunstat-mesto.cz
nebo telefonicky na číslo
+420 775 441 838.
Do 17. 4. 2015 RM přiřadí skupinkám zájmových složek
lokality, které bude nutno
uklidit. Informace obdrží
určený vedoucí, tak aby druhý den mohl svou skupinu
situovat na určenou lokalitu.
Dne 18. 4. 2015:
9.00 na dvoře Městského úřadu prezence vedoucích zájmových složek a jednotlivců/
dobrovolníků, kterým bude
také přiřazena lokalita pro
úklid
9.10 seznámení vedoucích
a jednotlivců s bezpečnostními pravidly při sběru odpadu a nakládáním s ním
9.15 výdej materiálních pomůcek pro zúčastněné (pytle, rukavice); následně přesun na určenou lokalitu
od 10.00 průběžný svoz odpadků prostřednictvím pracovníků technické čety města
12.00 do 13.00 předběžný konec akce
Vážení spoluobčané, nebuďte lhostejní ke
svému okolí a udělejte něco pro Kunštát.
Zapojte se do akce „Ukliďme Česko“ – „Mějme čistý Kunštát“! Věřím, že tím smysluplně
využijete nejen svůj čas a energii, ale přispějete i k tomu, aby se naše město stalo
ještě příjemnějším místem k životu.
Ing. Libor Sedlák, místostarosta

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Rada města Kunštát vyhlašuje, v souladu
se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, výběrové řízení na pronájem
AREÁLU KOUPALIŠTĚ V KUNŠTÁTĚ
Předmět pronájmu:
Pozemky:
– p.č. 1643/1, vodní plocha, o výměře 499 m 2
– p.č. 1643/2, vodní plocha, o výměře 91 m 2
– p.č. 1647/1, ostatní plocha, o výměře 1.977 m 2
– p.č. 1647/2, ostatní plocha, o výměře 362 m 2
– p.č. 1641/1, zahrada, o výměře 325 m 2
– p.č. 1641/2, zahrada, o výměře 82 m 2
– p.č. 1644, zastavěná plocha a nádvoří,
o výměře 19 m 2
Areál kolem požární nádrže, který tvoří:
– požární nádrž
– čistírna vody s příslušenstvím
– převlékárny
– skluzavka
– sanitární kontejner WC muži + WC ženy
– prodejní stánek, zastřešená pergola
– herní prvky
– lavičky, odpadkové koše
– oplocení včetně vstupní brány a branky
– volejbalové hřiště
– zatravněné plochy
Účel pronájmu:
Provozování občerstvení a letní zahrádky
samoobslužnou formou.
Podmínky pronájmu:
Nájemce je povinen:
– pečovat o předmět nájmu s péčí řádného
hospodáře a provádět na vlastní náklady
běžnou údržbu předmětu nájmu
– zajistit podmínky pro bezpečnost osob
užívajících areál
– zajistit přípravu areálu na sezonu včetně
vyčištění požární nádrže, popř. provedení
nátěru stěn.

BEZPEČÍ PRO VŠECHNY
Začátkem roku 2015 byla při Městském
úřadu Kunštát vytvořena komise pro prevenci, bezpečnost a životní prostředí, která
bude mít za úkol řešit a poukazovat na
bezpečnostní situaci v Kunštátě a přilehlých
obcích, a to jak po stránce dopravní, tak
i kriminální. Bude navrhovat preventivní
opatření ke zlepšení situace a odstranění
příčin, které umožňují porušování zákonů,
vyhlášek a nařízení. Bude se zabývat také
životním prostředím, upozorňovat na nepovolené skládky, znečišťování veřejného prostředí a další jevy, které znepříjemňují život
ostatním občanům, pokud by tím porušovali právní normy. V pravidelném sloupku
Kunštátského zpravodaje budeme občany
informovat, jak se bránit, aby se nestali
oběťmi trestné činnosti.
			

Nájemce zodpovídá za:
– dodržování provozní doby, hygienických
předpisů a nočního klidu po 22. hodině
– celkový pořádek v areálu včetně pokosu
travnatých ploch na vlastní náklady
– dokonalou čistotu a desinfekci sociálního
zařízení (sanitárního kontejneru WC ženy
+ WC muži), čistotu kontroluje a udržuje
průběžně, dbá o celkový vzhled sanitárního
kontejneru, předchází jeho poškození, nadměrnému opotřebení či znehodnocení
– uzamčení vstupních bran a sanitárního
kontejneru vždy po ukončení denního provozu.
Pronajímatel zajišťuje:
dodávku energií a spotřebního materiálu.
Doba pronájmu:
Na dobu určitou do 31. 12. 2018
Hodnotící kritérium:
Nájemní smlouva bude uzavřena se zájemcem, který nabídne nejvyšší cenu za roční
pronájem areálu.
K nabídce je nutno doložit:
– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
– kopii oprávnění k podnikání - ŽL
Termín a místo podání nabídek:
Nabídku je nutno podat písemně (poštou
nebo osobně) na adresu: Město Kunštát,
nám. Krále Jiřího 106, 679 72 Kunštát, nejpozději do 13. 4. 2015 do 12.00 hodin.
Uzavřenou obálku označte: „VŘ pronájem
areálu koupaliště Kunštát – NEOTVÍRAT“.
V levém horním rohu obálky uveďte jméno
a adresu odesílatele i v případě, že přihlášku podáváte přímo osobně.
Informace podá:
Starosta města MVDr. Zdeněk Wetter,
mobil 724 186 626
Rada města Kunštát si vyhrazuje právo
nevybrat žádného uchazeče nebo výběrové
řízení zrušit.
V Kunštátě dne 23. 3. 2015
MVDr. Zdeněk Wetter, v.r., starosta města

ROK 2015 NA
KUNŠTÁTSKÉM ZÁMKU
– ROK PÁNŮ Z KUNŠTÁTU
NESKONČIL
Vážení čtenáři Kunštátského zpravodaje,
s nadcházející návštěvnickou sezonou si
Vás dovolujeme seznámit s tím, co čeká
kunštátský zámek, ale potažmo i město
Kunštát v nejbližší době.
V loňském roce jsme si připomněli 550.
výročí zrození projektu českého krále Jiřího z Kunštátu a z Poděbrad, který byl prvním pokusem o založení mírové unie evropských panovníků, a v souvislosti s tímto
významným výročím byl rok 2014 vyhlášen
Národním památkovým ústavem „Rokem
pánů z Kunštátu“.
V roce 2015 chceme na tento velmi úspěšný
projekt navázat, což mimo jiné evokuje
i slogan pro letošní sezónu „Rok pánů z Kunštátu neskončil“. Nová expozice „V erbu tří
pruhů“, instalovaná v nejstarší části kunštátského zámku, gotickém sklepení a goticko renesančním přízemí, Vás seznámí
s jednotlivými fenomény každodenního
života středověkého šlechtice, v podstatě
Vás provede celým středověkem, tedy obdobím, kdy byli držiteli hradu a panství páni
z Kunštátu.
Od letošního roku jsme rovněž rozšířili
otevírací dobu, a tak zámek můžete navštívit již v dubnu, a to o sobotách, nedělích
a svátcích, první možnost tudíž budete mít
o prodlouženém velikonočním víkendu
4.–6. dubna. I v letošní sezoně, která bude
opět probíhat v úzké spolupráci s městem
Kunštát, pro Vás chystáme řadu doprovodných akcí, o kterých budete s dostatečným
předstihem informováni, neboť pro celkový
výčet akcí by nám nyní nestačilo ani rozšířené vydání zpravodaje.
Vážení a milí čtenáři Kunštátského zpravodaje, závěrem Vám slibujeme, a to v kontextu s naším předsevzetím, že se i nadále
budeme snažit povznášet kunštátský zámek na kulturní centrum našeho města
a regionu. Přáli bychom si, aby i Vy, místní
jste si párkrát v roce udělali čas na návštěvu zámku, popřípadě na některou z akcí,
které pro Vás již nyní připravujeme.
Radim Štěpán

Zdeněk Lubas
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KNIHOVNA
BESEDA SE SPISOVATELKOU PETROU DVOŘÁKOVOU
Ve čtvrtek 12. března se v městské knihovně uskutečnila literární setkání dětí ze
základní školy se spisovatelkou Petrou
Dvořákovou.
První dvě besedy byly určeny dětem z 5. ročníků a paní spisovatelka jim představila
svoji knihu s názvem Julie mezi slovy čtením ukázek. Děti v příběhu rozeznávaly
slova, která často slýchávají z úst dospělých
– sankce, kyberšikana, biopotraviny, psycholog či ARO, zásady bezpečné komunikace na sociálních sítích. To všechno vedlo

k vysvětlování a diskuzi mezi autorkou
a dětmi. Ti, kteří dosud neznali slovo „vofuk“
a nevěděli, k čemu slouží – už nyní vědí!
A dospěláci si budou muset tuto knihu přečíst. Věřím, že rodiče překvapí a zaujme
stejně jako děti.
Třetí beseda byla určena pro dívky z 8. ročníků a byla zaměřena na závažnější téma
– mentální anorexii. Na její příčiny, příznaky a také kde hledat pomoc, pokud se
s problémem setkají. Beseda byla autorkou
vedena velmi citlivě a vycházela z její další
knihy s názvem Já jsem hlad.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA
SBĚR PAPÍRU
Sdružení rodičů při ZŠ v Kunštátě pořádá
jarní sběr papíru, a to v pátek 17. dubna od
14 do 16 hodin a v sobotu 18. dubna od 8 do
10 hodin – ve dvoře ZŠ.

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ
Zápis dětí do mateřské školy na nový školní rok 2015/2016 se uskuteční v pondělí
4. května 2015 od 9.00 do 16.00 hodin ve třídě Kytiček.
Rodiče předloží svůj občanský průkaz
a rodný list dítěte. Škola si sama ověří místo trvalého pobytu dítěte na místně příslušné matrice. Rodiče odevzdají žádost o přijetí do MŠ (k dispozici bude na webových
stránkách školy – www.zskunstat.cz nebo
v den zápisu v MŠ).
U zápisu bude všem žádostem přiděleno
registrační číslo a o přijetí bude rozhodnuto do 30 dní podle stanovených kritérií.
Kritéria jsou zveřejněna na úřední desce
školy.
-zš-

POMÁHÁME DRUHÝM

Petra Dvořáková (nar. 1977) je spisovatelka, scénáristka a novinářka. Do povědomí veřejnosti vstoupila svou prvotinou Proměněné sny, za kterou získala v roce 2007 cenu Magnezia
litera v kategorii publicistika. Kniha obsahuje deset rozhovorů o víře a poznání životní
cesty. Deset rozhovorů o iluzích a deziluzích, které přináší víra.
V roce 2009 vydala svoji druhou knihu Já jsem hlad o vlastním zápase s mentální anorexií.
V roce 2011 vyšla další kniha, tentokrát pro děti, Julie mezi slovy, za kterou získala ocenění Zlatá stuha v kategorii beletrie pro mládež a Cenu učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství. Kniha je rovněž součástí katalogu Nejlepší knihy dětem 2013. Pro Český
rozhlas připravila cyklus příběhů Pohádky z parku a pro ČT scénáře k pořadům pro děti
a mládež.
Setkání se spisovatelkou Petrou Dvořákovou se konalo v naší knihovně v rámci Března –
měsíce čtenářů.
-rab-

Žáci kunštátské základní školy se v lednu
přihlásili k dobročinné akci Sněhuláci
pro Afriku, díky které se k dětem do Afriky dostanou jízdní kola, aby děti měly jak
jezdit do školy. Součástí akce byla i soutěž
o nejhezčího sněhuláka (fotku). Protože
sněhu moc nebylo a Kunštátsko je místem
hrnčířů, keramiků, umělců a je známé svým
jarmarkem, tak naše děti sněhuláky vyrobily z keramiky. V konkurenci asi 350 škol
z celé České republiky jsme získali nejvíce
hlasů a zvítězili před ZŠ Česká Lípa na
2. a ZŠ Svitavy na 3. místě. Již před samotným vyhlášením naše sněhuláky ocenil
i starosta obce Modrá a věnoval pro 30 našich žáků zdarma vstup do jejich Archeoskanzenu.
Toto však nebylo to nejdůležitější. Žáci
a jejich rodiče se měli na celé akci podílet
a hlavně se dozvědět, že touto činností se
všechny zúčastněné školy snažily i získat
peníze na odvoz starších kol k africkým
dětem. Naší škole opět finančně přispěl
kunštátský rodák J. Řehůřek. Všemi školami bylo pak vybráno přes 400 tisíc korun
asi na 4 kontejnery do Gambie. První dva
se budou nakládat již v polovině dubna
a k africkým dětem kola a lékárničky dorazí 25. května 2015.
Samozřejmě máme velkou radost z našich
úspěchů a ocenění, ale myslím, že vítězem
jsou všechny školy, které se zapojily a svou
činností a získanými prostředky pomohly
a pomáhají druhým lidem.
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SPORT

INZERCE

SYCHOTÍNSKÝ UZLÍK PODRUHÉ

PRONAJMU, nebo prodám byt 3+1 v Kunštátě. Tel. 731 735 549

V sobotu 14. března se konal v městské
sportovní hale druhý ročník soutěže mladých hasičů v uzlování. Stejně jako v loňském roce byla soutěž zařazena do Okresní
ligy mládeže, a tak mezi téměř čtyřicítkou
hlídek nechyběla kompletní okresní špička. Potěšující je, že ve startovním poli se
představilo celkem dvanáct hlídek z okrsku
Kunštát. Nejpočetnější zastoupení pak
měli pořádající hasiči ze Sychotína.
V základním kole měla každá hlídka dva
soutěžní pokusy. Výsledky základního kola
se započítávaly do hodnocení okresní ligy.
V obou věkových kategoriích si plný počet
bodů odvezli za první místo hasiči z Březiny. Obrovská radost zaplála v domácím
táboře, protože stříbrné příčky pro sebe
ukořistily sychotínské hlídky. Bronzový stupínek v obou kategoriích patřil také jednomu sboru, a to Senetářovu.

Podle výsledků základního kola se seřadilo
šestnáct nejlepších týmů ve vyřazovacím
pavouku. Ve starší kategorii bezkonkurenčně prošel pavoukem sychotínský „A“ tým.
V boji o zlato porazili hasiče z Petrovic.
V souboji o bronz podlehla druhá domácí
hlídka Březině.
V rozstřelu mladších hlídek se do souboje
o bronz probojovalo sychotínské „Béčko“.
Bohužel nestačilo na hlídku Senetářova B.
Boj o zlato pro sebe rozhodli vítězové základního kola z Březiny nad hlídkou Senetářova A.
Stejně jako v loňském roce byla soutěž doplněna o souboje jednotlivců. Základní kolo
starších vyznělo jasně pro domácí, když si
naši zástupci zajistili první tři postupová
místa (Honza Vach, Milena Válková, Petr
Budiš). Do finálové šestnáctky se vešla také
Natálka Marečková. Té se finálový rozstřel
vydařil nejlépe a jako jediná se dostal až
do bojů o cenné kovy. V boji o bronz bohužel
úspěšná nebyla a musela se spokojit s bramborovou příčkou.
I v mladší kategorii měli domácí četné zastoupení v nejlepší šestnáctce. Z třetího
místa do rozstřelu nastupoval Vítek Olšan.
Dalšími postupujícími z domácího týmu byli
Lukáš Vach, Petr Lukeš a Ondra Pavliš.
Nejmrštnější prsty v napínavém souboji měl
Ondra, který se dostal až do souboje o bronz.
Tento souboj také dopadl v neprospěch domácích a Ondra se musel spokojit také
s bramborovou příčkou.

Kompletní výsledky jsou na http://sychotin.
blogspot.cz/
Výsledky:
Starší základní kolo:
1. Březina
19,44
2. Sychotín A
19,77
3. Senetářov A
20,75

TOPNÉ DŘEVO na zimu, ideální doba na
objednání. Termín dodání si určí každý sám.
Tel. 603 477 363, e-mail: zlubas@tiscali.cz
KOUPÍME rodinný dům k trvalému bydlení
– Kunštát. Tel. 720 598 284
MLADÁ ŽENA z Kunštátu v částečném
invalidním důchodu hledá brigádu, např.
úklid, nákup pro seniory aj. v čase od 8.30–
12.00. Spolehlivost, poctivost. Tel. 775 205 839

Starší finále:
1. Sychotín A
2. Petrovice
3. Březina
4. Sychotín B

STUDIO VIKTORKA – Petra Loukotová nabízí na Penzionu kosmetické práce, pedikúru, manikúru. Dárkové poukazy.
Tel. 605 979 121

Mladší základní kolo:
1. Březina A
31,68
2. Sychotín A
32,08
3. Senetářov B
36,29
Mladší finále:
1. Březina A
2. Senetářov A
3. Senetářov B
4. Sychotín B

NAVŠTIVTE OČNÍ OPTIKU (ve dvoře zdrav.
střediska) otevřeno každou středu od 9.30
do 16.00.
OPRAVY rodinných šicích strojů. Milan
Lepka, Nýrov 76, tel. 723 307 810

Jednotlivci starší – základní kolo:
1. Jan Vach – Sychotín 		
2. Milena Válková – Sychotín
3. Petr Budiš – Sychotín 		

17,08
17,86
17,91

Jednotlivci starší – finále:
1. Anna Šíblová – Senetářov
2. Adéla Vodáková – Brodek u K.
3. Julie Němečková – Březina
4. Natálie Marečková – Sychotín

17,08

Jednotlivci mladší – základní kolo:
1. Matyáš Hanák – Březina 		
2. Adéla Mikulová – Březina
3. Vít Olšan – Sychotín 		
4. Martin Šlegl – Březina 		

17,99
22,86
25,00
25,81

Jednotlivci mladší – finále:
1. Matyáš Hanák – Březina
2. Adéla Mikulová – Březina
3. Miroslav Kousalík – Březina
4. Ondřej Pavliš – Sychotín
Ing. Aleš Havelka

MEMORIÁL
ANTONÍNA BLAŽKA
Již desátý ročník šachového turnaje určeného pro
všechny milovníky královské hry bez rozdílu se
uskutečnil 28. února 2015.
Zvítězil Radovan Hájek
z Bystřice nad Pernštejnem, a to s plným bodovým ziskem. Následovali: 2. Zdeněk Libiš,
3. Petr Votřel, oba z Kunštátu. Nejmladším
účastníkem byl sedmiletý Ondřej Havel
a nejstarším Adolf Dostál – 82 let.
Zdeněk Libiš
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HISTORICKÁ RUBRIKA

OBYVATELSTVO
SYCHOTÍN VE STARÝCH
MATRIKÁCH A DALŠÍCH
ARCHIVNÍCH DOKUMENTECH
Kapitoly z knihy
Historie Sychotína do roku 1960
Autorka: Jiřina Švancarová,
rok vydání 2007
pokračování ze zpravodaje 3/2015

Na konci 17. století nebyla ještě ustálena
příjmení. Ta se utvářela během středověku,
aby bylo možno rozlišit osoby se stejnými
křestními jmény. V matrikách se v 17. století i později objevují ještě osoby bez příjmení. Lidé si příjmení také příliš nepamatovali, jak svědčí zápis faráře, že křtil dítě
tak hloupému sedlákovi, který si nepamatoval ani své příjmení a křestní jméno sotva,
pročež mu dal příjmení Hňup…
V Sychotíně se naštěstí s podobným hanlivým příjmením nesetkáme, ale i zde u zápisů z konce 17. století existují nejasnosti
u příjmení typu Václav Rychtář, Pavel Podsedník nebo Pavel Kovář. Není zcela jasné,
jestli šlo již o skutečná příjmení, nebo byly
tyto osoby rozlišovány společenskou funkcí
(rychtář), řemeslem (kovář) nebo druhem
rolníka (podsedník).
Příčiny úmrtí nařídil do matrik zapisovat
Josef II. Můžeme se s nimi setkat od konce
roku 1784. Zpočátku však byly uváděny velice jednoduše a spíše orientačně. Převážně
se uváděly jen příznaky onemocnění nebo

demii tyfu, která v Sychotíně řádila na přechorob, kterými zemřelý trpěl, i když nemusely být přímou příčinou smrti. Tu nelomu let 1795 a 1796. V polovině dubna roku
stanovoval vždy lékař (lékařů bývalo velice
1843 vypukly ve vesnici spalničky, kterým
málo, ještě roku 1888 jich bylo na celé Modo konce června toho roku padly za oběť
ravě jen 350), ale tzv. ohledači mrtvol, což
čtyři děti. Roku 1865 zemřely 2 děti na
spalničky a 3 na úplavici, v roce 1879 2 děti
byli buď lidé starší, případně kostelníci či
na záškrt, 2 na neštovice a jeden dospělý
hrobníci, kteří neměli žádné zdravotnické vzdělání. Lékaři prováděli prohlídky
na tyfus. I mimo tato období jak dospělí,
tak především děti umírali na různé infekčzemřelých jen v případech podezření na
infekční chorobu nebo při podezření
ní choroby, ale nikdy si jedna určitá nemoc
z trestného činu zabití. U téměř všech manevyžádala víc než 3 oběti v tom kterém
lých děti byla uvedena jako příčina úmrtí
roce.
„psotník“ (zřejmě šlo o druh křečí), u dospěV průběhu doby se zdokonalovaly i matričlých vodnatelnost, vychřadnutí, souchotiny
ní zápisy o příčinách úmrtí. U dětí se začaly, mimo tradičního psotníku, často objevoa další plicní choroby a u nejstarších obyvatel (mezi ně byli občas zahrnování i lidé
vat záznamy o vrozené slabosti, střevním
hluboko pod 60 let) obvykle sešlost věkem.
kataru, dávivém kašli, horečnatých stavech. U dospělých to byly (kromě výše uveInfekční choroby jako neštovice, tyfus, úplavice, záškrt, spalničky apod. se samozřejmě
dených příčin) např. zápisy o úmrtí na „sněť,
nevyhnuly ani Sychotínu. Podle matričních
zánět pohrudnice, průdušek, zánět slepého
zápisů je však možné usoudit, že vesnice,
střeva, šlak, ochrnutí plic, záduch, mrtvici,
co se týče epidemií, měla poměrně velké
marasmus (stařecká senilita), zánět blán
štěstí. Snad nejvíce bylo obci nakloněno
mozkových, padoucí nemoc, vykrvácení“.
při poslední velké morové epidemii v letech
Na konci 19. století začíná přibývat chorob
1713–1714, která např. na Boskovicku řádila
typu zánět žaludku, žaludeční vřed, „křipka“ a také různé typy rakoviny, které lidé
až následujícího roku. Ta Sychotín zřejmě
podléhali i v dřívějších letech, ale zřejmě je
vůbec nezasáhla, protože v tom roce byly
neuměli pojmenovat, a tak se jako příčina
z vesnice vypraveny pouze dva pohřby.
Také při epidemii cholery roku 1832, které
úmrtí obvykle uvádělo „vychřadnutí“.
v nedalekých Sebranicích od 13. do 29. červNejvětší metlou však byly souchotiny a „tuna toho roku podlehlo 35 lidí, v Sychotíně
berkule“, na které umíral velký počet převážně mladých lidí. Z matričních zápisů je
zemřel pouze jeden člověk, a to 30letý Karel
vidět, jak často nemoci kosily celé rodiny,
Pražan z gruntu č. 19. Při dalších epidemiích této choroby v roce 1855 a po prusko–
které během několika týdnů přišly i o několik svých členů. Těmto ranám osudu se
rakouké válce roku 1866 v Sychotíně nezemřela (alespoň pokud můžeme usuzovat
nevyhnuly ani na místní poměry bohaté
z matričních zápisů) na choleru ani jedna
rodiny.
osoba.
Tak například 20. listopadu roku 1849 zemřel sedlákovi Antonínu Válkovi z gruntu
Také velká pandemie chřipky roku 1918 si
č. 29 tříměsíční syn Jan. Za necelé čtyři
v Sychotíně vyžádala pouze jednu oběť,
a to v osobě Tomáše Válka ze statku č. 29.
měsíce, 14. března 1850, zemřel další syn,
Co se týká množství obětí, tak asi nejvíce
devatenáctiletý Josef, který podlehl souchotinám. A jako by to ještě nestačilo, za
vesnici zasáhl hladomor na začátku 70. let
pouhých 19 dní přišla rodina o třetího syna,
18. století, kdy roku 1772 zemřelo 17 náhled
lidí. pozvánka
pětiletého Františka.		
Další větší počet obyvatel padl za oběť epipokračování příště

JEDNODENNÍ
ZÁJEZDY V DUBNU
Sobota 5. 4. – Velký Medér – term. lázně
Sobota 11. 4. – ZOO Dvůr Králové n. L.
Sobota 18. 4. – Beskydy – jarní výstup
na Lysou horu
Neděle 19. 4. – ZOO Lešná
Pro skupinu min. 7 osob připravíme
zájezd dle Vašich požadavků.
Kontakt: tandler@romtan.cz,
tel. 602 662 306

Kunštátský zpravodaj vydává a zdarma rozšiřuje 1x měsíčně Město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106, IČO: 00280470, tel.: 515 534 312, www.kunstat.eu,
e-mail: podatelna@kunstat-mesto.cz, knihovna@kunstat-mesto.cz, uzávěrka příspěvků je vždy do 20. dne v měsíci. Registrováno: MK ČR E21449.
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informace z MěÚ a jsou autorizovány. Za obsahovou a stylistickou stránku jiných příspěvků, včetně inzerce, vydavatel neodpovídá. Rada města
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