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Březen – měsíc čtenářů. Se svými aktivitami se k akci každoročně hlásí víc než 400 aktivních veřejných knihoven z celé ČR.

OTÁZKA PRO STAROSTU
Proč je povolený vjezd vozidlům na turistické stezce pod kopcem Milenka z Kunštátu do Rudky? Při procházkách (a k tomu
snad má stezka sloužit) je velmi nepříjemné
a nebezpečné, když proti vám zcela nečekaně vyjede vozidlo. O to více v zimě, když
je na sněhu neslyšíte. V době sběru borůvek jsou auta sběračů najetá doslova až
mezi stromy, přesně podle hesla – ani krok
nazmar. Proč se nechává tato nově upravená cesta i prostředí takto devastovat?
Především se jedná o lesní cestu a jako lesní cesta byla též opravovaná i díky získaným
dotacím ze SZIF (936 000 Kč) spolu s dalšími
třemi cestami. Byly to úseky nad koupalištěm na Lipce, v Hlubokém kolem rybníčku
a v Touboři do Žlebu. Pro provoz na takovéto komunikaci pamatuje lesní zákon.
Lesní cesta je termín vyhrazený pro komunikace sloužící primárně lesnímu hospo-

dářství. Lesní cesty jakožto účelové komunikace obecně spadají do práva bezplatného obecného užívání obvyklým způsobem a k obvyklým účelům podle § 19 odst. 1
Zákona č. 13/1997 Sb, pokud zákon nestanoví pro speciální případ jinak. Na návrh
vlastníka a k ochraně jeho oprávněných
zájmů může silniční správní úřad veřejný
přístup upravit nebo omezit. Právo vstupu
do lesa je zaručeno i § 19 lesního zákona
a § 63 zákona o ochraně přírody a krajiny
(institut veřejné přístupnosti krajiny), přičemž tyto zákony vymezují možnosti omezení tohoto práva (např. vojenské lesy, chráněná území, školky, obory, bažantnice nebo
dočasný zákaz vstupu do lesa vyhlášený
obcí s rozšířenou působností).
Pokud jsou lesní cesty chápány jako součást lesa, vztahuje se na ně obecný zákaz
vjíždět do lesa motorovými vozidly podle
pokračování na straně 2

XXIII. HRNČÍŘSKÝ JARMARK SE BUDE
KONAT VE DNECH 19. A 20. ZÁŘÍ 2015.
Přípravy k organizaci letošního ročníku již začaly. Přihláška k účasti pro výrobce keramiky a prodejce občerstvení
bude od 1. března 2015 ke stažení na webových stránkách
města Kunštát (www.kunstat-mesto.cz, www.kunstat.eu)
spolu s informačním dopisem. Uzávěrka přihlášek bude
30. dubna 2015. Bližší informace o přípravách XXIII. hrnčířského jarmarku budou pravidelně zveřejňovány v KZ.
komise pro přípravu jarmarku

březen 2015
Ročník XX.
www.kunstat.eu

Foto: archiv knihovny

Z ČINNOSTI RADY MĚSTA
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V měsíci únoru se Rada města na svém
zasedání mimo jiné zabývala:
• technickou studií navrhující variantu
řešení křižovatky pod kostelem a autobusových zastávek zpracovanou společností Linio Plan, s.r.o., Brno na základě
objednávky ŘSD
• dořešením akce „Revitalizace Panské
zahrady I“
• vypořádáním se Svazkem VaK v rámci
vystoupení ze svazku
• stabilizací sesuvu jižního svahu hráze
rybníka u školy, postupem prací na revitalizaci
• projektovou dokumentací na opravu
střechy sportovní haly
• kontrolou na realizaci akce Revitalizace
návsi v Rudce ze strany SZIF – bez závad
• pasportem místních komunikací
• přípravou žádosti o dotace na doplnění
herních prvků dětských hřišť
• modernizací webových stránek města
• návrhem podmínek připojení nemovitostí na kanalizační síť
• kalendářem společenských akcí města
Kunštát a místních částí v roce 2015
• zprávou o provedené kontrole hospodaření v lesích města
Rada města schválila:
• uzavření nájemních smluv na pronájem
bytů v penzionu pro důchodce
pokračování na straně 2

Z ČINNOSTI RADY MĚSTA
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
• rozpočtové opatření č. 1/2015
• příspěvek Klubu stolního tenisu na úhradu pojistného přístavby sportovní haly
• odpisový plán příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ na rok 2015
• uzavření smlouvy na zprostředkování
vystoupení herce Marka Vašuta v Kulturním domě v Kunštátě
• zadání tisku inforočenky na rok 2015/
2016 v počtu 1.750 ks
Zastupitelstvo města dne 19. 2. 2015
projednalo a schválilo:
• poslední studii úpravy křižovatky u kostela a řešení autobusových zálivů, zaslanou ŘSD Brno, vyslovilo souhlas
s tímto řešením a schválilo pokračování
jednání s ŘSD ve věci dokončení tohoto
záměru
• uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na
realizaci akce „Revitalizace vodní nádrže u školy v Kunštátě“ uzavřené s firmou
KORA-VODOSTAVING, s.r.o., kterým
se zvyšuje cena díla z důvodu víceprací
o částku 186.067 Kč bez DPH
• uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce
„Stabilizace návodního líce hráze rybníka
u školy v Kunštátě“, mezi městem Kunštát
a firmou KORA-VODOSTAVING, s.r.o.,
Zbraslavecká 492, Kunštát, která podala
ve výběrovém řízení nejvýhodnější nabídku ve výši 511.139,39 Kč včetně DPH
• poskytnutí finančního příspěvku Městu
Boskovice ve výši 41.625 Kč na financování
sítě služeb sociální prevence v roce 2015
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
• rozpočtové opatření č. 2/2015
• výkup spoluvlastnických podílů pozemku p. č. 1034/1, orná půda, v k.ú. Kunštát
na Moravě (jedná se o pozemek, na kterém se nachází škvárové hřiště a část
lehkoatletického areálu)
• vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku vedeného v evidenci příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Kunštát, v celkové pořizovací ceně 362.203,72 Kč, dle předloženého seznamu
• dalšího člena Osadního výboru Rudka
Ing. Františka Komárka
• připojení města k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“ vyvěšením vlajky na
-tajbudově MěÚ Kunštát

OTÁZKA PRO STAROSTU
lesního zákona. Tento zákaz se nevztahuje
na vlastníka a nájemce lesa a vlastník lesa
je oprávněn ze zákazu udělovat výjimky.
Diskutabilní i podle zákona je vjezd majitelů pozemků a chat v lese, kteří nemají jiný
přístup ke svým nemovitostem. Zde se doporučuje vyžádat si souhlas majitele lesa.
Potud tedy zákon. V praxi to znamená, že
na těchto cestách mohou procházející se
občané a turisté potkávat motorová vozidla,
která patří majiteli (v našem případě městu), správci lesa, subjektům vykonávajícím těžbu a držitelům povolení vjezdu.
V žádném případě neslouží cesta pro zkracování si jízdy ostatním motorovým vozidlům, pro radovánky majitelům čtyřkolek
a motokrosových motorek. A platí to, ať už
je úsek vybaven dopravní značkou, závorou,
či nikoliv. I tady by však měla platit pravidla
slušného chování, ohleduplnosti a tolerance.
Otázkou jsou však bezohlední motoristé,
kteří zde nemají co dělat a svou riskantní

MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ!
RM si dovoluje upozornit občany na změnu dopravního značení u městské sportovní haly.
Od prosince 2014 je nově instalována značka „zákaz zastavení“ s účinností od křižovatky
s ulicí U Hřiště po křižovatku u školy.
Tímto vyzýváme uživatele sportovní haly, aby ctili toto značení. V součinnosti městské
policie a Policie ČR bude parkování pravidelně kontrolováno a také postihováno.
RM se bude i nadále zabývat řešením parkování v okolí sportovní haly.
					

Rada města

MÍSTOSTAROSTŮV ZÁPISNÍK
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
v dnešním zápisníku se zaměříme na sumarizaci sportovních, společenských a kulturních akcí, které budou v průběhu tohoto
roku probíhat v našem městě a jeho místních částech.
Do kalendáře jsme zahrnuli akce spolků,
organizací, sdružení a osadních výborů,
které podaly informace na základě výzvy
do 12. 2. 2015. Je pochopitelné, že je to živý
dokument, který bude v průběhu roku postupně doplňován a aktualizován paní
knihovnicí Radmilou Banyaovou. Detailnější informace o všech akcích budou
uveřejněny na našich webových stránkách.
Rád bych podotknul, že v sumáři akcí nejsou

SPOZ města Kunštát Vás zve na

BESEDU K MDŽ
9. 3. 2015 v 15.00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Kunštát.
Program:

Hudební vystoupení pěveckého sboru při ZŠ Kunštát
Přednáška Ing. Ludmily Makovské na téma Ženy v běhu životů
Ing. Ludmila Makovská – terapeutka, která vede kurzy zdravého životního stylu.
Občerstvení je zajištěno.
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jízdou ohrožují sebe i ostatní, ničí nejen cestu,
ale i les samotný, dobře znají svá práva, ale
povinnosti jim jaksi unikají. Jsou těžko
dostižitelní pro nesnadnou identifikaci (chybějící nebo nečitelná SPZ, helma na hlavě
apod.), při snaze o konfrontaci rychle mizí.
Preventivní hlídky ať už majitele pozemku,
či PČR nelze provádět dostatečně často.
Je to hlavně otázka úrovně morálních zásad
a uvědomění těch, kteří zákon porušují.
Město Kunštát se chystá osadit výše uvedenou cestu značkami zákazu vjezdu, namátkově kontroluje dodržování pravidel a vítá
hlášení občanů o konkrétních případech
porušení zákona, zvláště je-li k dispozici
dostatečná identifikace viníka (což se zatím
ještě nestalo). V zásadě je to všechno o nás,
jak si dokážeme vážit majetku, jaké prostředí si chceme vytvořit a jak si sami ten pořádek dokážeme udržet oproti několika jedincům, kteří nám to kazí.		

zahrnuty termíny dílčích utkání sportovních organizací (klubů), jež by v budoucnu
mohly být součástí například sportovního
kalendáře.

KALENDÁŘ SPOLEČENSKÝCH
AKCÍ MĚSTA KUNŠTÁT
A JEHO PŘÍMĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
V ROCE 2015

LEDEN				
3. 1.
Novoroční koncert
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: město Kunštát
10. 1.
Farní ples
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: Farnost Kunštát
17. 1.
Hasičský ples
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: SDH Sychotín
23. 1.
Toubořský ples
místo konání: KD Touboř
pořadatel: Palme Pavlína, Touboř

31. 1.
Retro ples
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: ASV Kunštát, o.s.

ÚNOR
1. 2.
Dětský karneval
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: Kolpingova rodina Kunštát
13. 2.
Valentýnský ples
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: SDH Kunštát
14. 2.
Šibřinky ples
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: Kolpingova rodina
14. 2.
Masopustní průvod
místo konání: obec Újezd
pořadatel: složky Újezd
28. 2.
Slivkošt v Sychotíně
místo konání: Prádlo Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín

BŘEZEN
5. 3.
Expediční kamera – filmový festival
místo konání: Hotel Rudka
pořadatel: CA – Roman Tandler
7. 3.
VI. ročník taneční soutěže O pohár města
Kunštátu
místo konání: Sportovní hala Kunštát
pořadatel: KR – TS Bami
14. 3.
Sychotínský uzlík 2. ročník
místo konání: Sportovní hala Kunštát
Kunštát pořadatel: SDH Sychotín
15. 3.
Marek Vašut talkshow
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: město Kunštát
18. 3.
Divadlo Duha dopolední pohádka pro děti
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: Kruh přátel umění (KPU)
březen – duben (v jednání)
Zájezd do vinného sklípku Jožky Šmukaře
nebo exkurze do Pivovaru Černá Hora
pořadatel: SDH Sychotín
21. 3.
Karneval nejen pro děti
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: Čertíci, SDH Kunštát
28. 3.
Světáci divadelní představení
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: ochotnický spolek LMD

DUBEN
Recitál houslistky Natálie Kulina (termín
v jednání)
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: město Kunštát

11. 4.
Světáci divadelní představení
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: ochotnický spolek LMD
22. 4.
Den Země
místo konání: hřiště MŠ
pořadatel: Chocholík, o.s.
30. 4.
Pálení čarodějnic
místo konání: výletiště Kunštát
pořadatel: SDH Kunštát
místo konání: výletiště Prádlo Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín
místo konání: hřiště Újezd
pořadatel: KMK Újezd

KVĚ TEN
1. 5.
VERNUM 2013 ENSEMBLE: Slavnostní
koncert k zahájení hlavní návštěvnické
sezóny 2015
místo konání: zámek – Pilastrový sál
pořadatel: SZ Kunštát
1. 5.
Máchův podvečer
Čtení z Máchova Máje
místo konání: Jeskyně Blanických rytířů
Rudka
pořadatel: rodina Popelkova
1. 5.
Stavění máje
místo konání: výletiště Újezd
pořadatel: SDH Újezd
3. 5.
Hasičská pouť, uctění patrona hasičů,
mše Svatá
místo konání: kostel sv. Stanislava
pořadatel: SDH Kunštát
9. 5. TERRA KUNŠTÁT 15 (vernisáž)
Výstava v areálu potrvá do 7. 6.
místo konání: areál Jeskyně Blanických
rytířů
pořadatel: KPU
16. 5.
Mše svatá, bohoslužba za padlé ve
světových válkách a zemřelé členy SDH
místo konání: kaplička v Újezdě
pořadatel: SDH Újezd
23. 5.
Okrsková hasičská soutěž
místo konání: výletiště a hřiště Újezd
pořadatel: SDH Újezd
30. 5.
Dětský den a kácení máje
místo konání: výletiště Újezd
pořadatel: SDH Újezd
30. 5.
Soutěž mladých hasičů – 11. ročník
místo konání: Hasičský areál Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín
30. 5.
II. ročník taneční soutěže Summer dance
cup
místo konání: Sportovní hala Kunštát
pořadatel: KR – TS Bami

ČERVEN
3. 6.
Dřevěné divadlo dopolední pohádka pro děti
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: KPU
6. 6. Cesta pohádkovým lesem
místo konání: (v jednání)
pořadatel: město Kunštát + LMD
13.–14. 6.
Svátky řemesel
místo konání: Panská zahrada
pořadatel: Řemesla v Kunštátě o.s., město
Kunštát
20. 6.
Divadelní představení (v jednání)
místo konání: zámecké nádvoří
pořadatel: SZ Kunštát
20. 6.
Oslavy 140. let založení SDH Kunštát
místo konání: Panská zahrada
pořadatel: SDH Kunštát
20. 6.
Rocková tancovačka
místo konání: výletiště Újezd
pořadatel: SDH Újezd

ČERVENEC
Prázdniny – posezení pro spoluobčany
(termín v jednání)
místo konání: výletiště Prádlo Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín
3. 7. (nebo 28. 8. nebo 29. 8. termíny
v jednání)
Čankišou koncert
místo konání: zámecké nádvoří
pořadatel: SZ Kunštát
3. 7.
First summer party
místo konání: výletiště Rudka
pořadatel: OV Rudka
10. 7.
Letní setkání fotbalistů
místo konání: výletiště Rudka
pořadatel: OV Rudka
15.–18. 7.
Kinematograf bratří Čadíků (termíny
v jednání)
místo konání: náměstí K. Bochořáka
pořadatel: Město Kunštát, ASV, o.s.
18. 7.
Divadelní představení (v jednání)
místo konání: zámecké nádvoří
pořadatel: SZ Kunštát
24. 7.
Sportovní den fotbalistů se zábavou
místo konání: výletiště Rudka
pořadatel: FK Kunštát
25. 7.
Pouťové odpoledne se skákacím hradem
pro děti a s fotbalem
místo konání: výletiště Újezd
pořadatel:
25. 7.
VI. újezdský candrbál
pořadatel: SDH Újezd
místo konání: výletiště Újezd
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Červenec (termíny v jednání)
fotbalové kempy ŽIJEME HROU
pro děti ve věku 6–15 let
pořadatel: FK Kunštát
Červenec–srpen (termíny v jednání)
Divadelní představení a koncerty
místo konání: Jeskyně Blanických rytířů
pořadatel: rodina Popelkova

SRPEN
1. 8.
Pouťový fotbálek
Místo konání: Hasičský areál Sychotín
pořádá: SDH Sychotín
1. a 2. 8.
Sychotínská pouť
předpouťová zábava a pouťové posezení
s dechovkou
místo konání: výletiště Prádlo Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín
8. 8.
Kontrasty: akordeon, alpský roh, loutna
koncert
místo konání: Pilastrový sál
pořadatel: SZ Kunštát
15. 8.
Divadelní představení (v jednání)
místo konání: zámecké nádvoří
pořadatel: SZ Kunštát

11. 9.
VERNUM 2013 ENSEMBLE: koncert
100. výročí narození Vítězslavy Kaprálové
místo konání: zámek – Pilastrový sál
pořadatel: SZ Kunštát

29. 11.
Mikulášská nadílka
a rozsvícení vánočního stromu
místo konání: Prádlo Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín, OV Sychotín

12.–13. 9.
Mimořádné zpřístupnění Dolního zámku
– v rámci EHD 2015
pořadatel: SZ Kunštát

29. 11.
Rozsvícení vánočního stromu
místo konání: u hasičské zbrojnice Újezd
pořadatel: SDH, OV Újezd

19.–20. 9.
XXIII. hrnčířský jarmark
místo konání: náměstí Krále Jiřího
pořadatel: město Kunštát

29. 11.
Adventní koncert
místo konání: zámek, Pilastrový sál
pořadatel: SZ Kunštát

19.–20. 9.
Den otevřených dveří
místo konání: Památník hrnčířských domů
pořadatel: Řemesla v Kunštátě, o.s.
27. 9.
Újezdská pouť, pouťové posezení
dopoledne mše svatá
místo konání: kaplička a obecní dům Újezd
pořadatel: SDH Újezd, OV Újezd

ŘÍJEN
3. 10.
Dýňový den
místo konání: výletiště Kunštát
pořadatel: Čertíci, SDH Kunštát

16. 8.
Soutěž O pohár SDH Sychotín a města
Kunštát-VC Blanenska
místo konání: Hasičský areál Sychotín
pořadatel: SDH Sychotín

17. 10.
Halasův Kunštát
Vyhlášení 43. ročníku Literární soutěže
F. Halase
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: KPU

21. 8.
Benátská noc
místo konání: výletiště Rudka
pořadatel: Spolek M & N

18. 10.
Kunštátská dechovka koncert
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: město Kunštát

22. 8.
Young blood vol. 1
festiválek dětských rockových kapel
místo konání: výletiště Újezd
pořadatel: SDH Újezd
29. 8.
Rozloučení s prázdninami
sportovní odpoledne pro děti a táborák
místo konání: hřiště Újezd
pořadatel: KMK Újezd
Loučení s prázdninami (termín v jednání)
divadlo a odpoledne pro děti
místo konání: (v jednání)
pořadatel: Chocholík o.s.

ZÁŘÍ
5.–6. 9.
Mimořádné zpřístupnění Dolního zámku
– v rámci EHD 2015
pořadatel: SZ Kunštát
5. 9.
Soutěž O pohár starosty sboru (SDH) Kunštát
místo konání: výletiště Kunštát
pořadatel: SDH Kunštát
5. 9.
Kolová – 5. kolo světového poháru
místo konání: Sportovní hala Kunštát
pořadatel: Mlékárna Olešnice, Cykloklub
Svitávka
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LISTOPAD
Snow Film Fest (termín v jednání)
přehlídka outdoorových filmů se zimní
tématikou
místo konání: Hotel Rudka
pořadatel: CA – Roman Tandler
Divadelní představení (termín v jednání)
divadlo Pallace Praha, v hlavní roli Vanda
Hybnerová
název hry: S nebo bez?
místo konání: KD Kunštát
pořadatel: město Kunštát
Lampionový průvod (termín v jednání)
místo konání: Touboř
pořadatel: Pavlína Palme
11. 11.
Svatomartinské tvoření
a lampionový průvod
místo konání: náměstí Krále Jiřího
pořadatel: Chocholík, o.s.
16. 11.
Lampionový průvod
Sraz u obecního domu v Újezdě
pořadatel: SDH, OV Újezd
28. 11.
Rozsvícení vánočního stromu
místo konání: náměstí Krále Jiřího
pořadatel: město Kunštát

PROSINEC
Přednáška (termín v jednání)
Leopold Sulovský
a zimní horolezecké expedice
místo konání: Hotel Rudka
pořadatel: CA – Roman Tandler
Mikulášská nadílka (termín v jednání)
místo konání: KD Touboř
pořadatel: OV Touboř
5. 12.
Mikulášská nadílka
místo konání: obec Rudka
pořadatel: Spolek M & N
6. 12.
Adventní koncert
místo konání: zámek, Pilastrový sál
pořadatel: SZ Kunštát
13. 12.
Adventní koncert
místo konání: zámek, Pilastrový sál
pořadatel: SZ Kunštát
19. 12.
Vánoční besídka
místo konání: Rudecká hospoda
pořadatel: Spolek M & N
20. 12.
Adventní koncert Karel Fleischlinger
místo konání: zámek, Pilastrový sál
pořadatel: SZ Kunštát
24. 12.
Vánoční koledy
místo konání: u kapličky v Rudce
pořadatel: OV Rudka, Kunštátská
dechovka
31. 12.
Silvestrovský mini ohňostroj
místo konání: hřiště Újezd
pořadatel: OV Újezd
Dobročinný fotbalový turnaj (termín
v jednání)
ŽIJEME PRO RADOST
místo konání: Sportovní hala Kunštát
pořadatel: FK Kunštát
Sami můžete vidět, že „Kunštátský kulturní rok“ je velice pestrý a bohatý. Věřím, že
každý z nás si najde „to své“ pro odpočinek,
přátelská setkání a uvolnění od každodenního shonu.
Zároveň bych popřál všem pořadatelům
mnoho sil při pořádání všech akcí a rád bych
jim poděkoval za celoroční činnost, díky
které může náš „Kunštátský kulturní rok“
existovat.
Ing. Libor Sedlák, místostarosta

KULTURA
Kruh přátel umění
zve děti a rodiče na dopolední pohádku

O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE
v podání divadla Duha.
18. března 2015 v 10.00 hod.
v KD Kunštát.

Čertíci Vás zvou na

KARNEVAL NEJEN PRO DĚ TI
v sobotu 21. března 2015 v 15.00 hod.
v KD Kunštát.

Divadelní soubor LMD Kunštát
Vás zve na představení

KNIHOVNA
BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Srdečně Vás zveme do
městské knihovny.
Nejen všechny naše stálé
čtenáře, ale i ty, kteří naši
knihovnu ještě nenavštívili. V rámci celostátní akce Březen měsíc
čtenářů bude po celý měsíc platit amnestie
čtenářských poplatků (na registrační poplatek za přihlášení a poplatek za upomínku). Využijte této příležitosti k návštěvě.
7 ZPRÁV PRO TÁTY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ČÍST
DĚTEM:
3 PROČ
Jste kamarádem: děti s vámi zažijí (alespoň
ve fantazii) pořádná dobrodružství.

Jste vzorem: děti (a zejména synové) díky
vám získají ke čtení pozitivní vztah.
Jste učitelem: děti se leccos dozvědí o světě
a budou v tom chtít pokračovat i ve škole.
3 JAK
Vraťte se ke knížce svého dětství: předáte
něco, co je pro vás důležité.
Čtení občas přerušte a ptejte se na jednání
postav příběhu: zjistíte něco o dětech i o sobě.
Zvykněte si číst dětem před spaním: vyvážíte čas, kdy jim přes den chybíte.
1 BONUS
Čtení dětem potěší: kdy jindy vás ochotně
a pozorně poslouchají 
(více na www.ilom.cz)

- ba-

SVĚ TÁCI
28. března a 11. dubna 2015
vždy v 19.00 hod. 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, Václav Hock,
Jiří Dokoupil, Zdeněk Wetter a další.
Premiéra je doplněna koncertem místní
kapely Meron.
Bc. Marie Wetterová

Ocenění účastníci V. ročníku literární soutěže O cenu Ludvíka Kundery.

pokračování na straně 6

KRUH PŘÁTEL UMĚNÍ MĚSTA KUNŠTÁT V ROCE 2014
Členové KPU se v loňském roce spolupodíleli na přípravě celkem 12 kulturních akcí
a významně, tak jako v letech předchozích,
vstoupili do role arbiterů kulturního života
města a podoby Kunštátského kulturního
roku. Pro obyvatele Kunštátu a jeho okolí
se uspořádalo několik divadelních představení. Pro nejmenší diváky v podání umělce P. Putny, divadelních souborů Paravánek, Koráb a Dřevěného divadla. Nelze opomenout vyprodané divadelní představení
A do pyžam, kde se naopak dospělému
divákovi představili herci jako D. Suchařípa, J. Langmajer, K. Špráchalová, E. Čížkovská a další. Neméně místní zaujala
v roce 2014 talkshow Haliny Pawlowské.
Úzce probíhala i spolupráce KPU na podobě Gratulace Jiříkům, vernisáži výstavy
Terra Kunštát nebo setkání Českého klubu
skeptiků, v rámci něhož v Kunštátě přednášel známý český astronom, astrofyzik
a populizátor vědy Jiří Grygar. Hudební

zastoupení v programu KPU měl v loňském
roce novoroční koncert, houslový koncert
Natálie Kulina a letní swingový koncert
Golden Big Bandu v Rudce. To vše bylo připraveno společně s kulturní komisí města,
knihovnou, MŠ a ZŠ v Kunštátě, provozovateli areálu Jeskyně Blanických rytířů
nebo rodinným centrem Chocholík. Kulturní a společenský program tak mohl konkurovat svou pestrostí a nabídkou větším
městům.
Největší kulturní aktivitou KPU je bezesporu pořádání říjnové vzpomínkové akce na
básníka Františka Halase, tzv. Halasův
Kunštát. V Kunštátě probíhal již třetí ročník
Literární soutěže Františka Halase, která
byla převzata z muzea v Blansku. Režie
slavnostního večera i pietního setkání
u hrobu básníka se ujal Mgr. Aleš Kubík,
kterému patří mé poděkování, stejně tak
jako všem aktivním členům KPU, zejména
MUDr. Janě Bočkové a Evě Tenorové.

Při zmínce aktivních členů musím však
podotknout, že nám chybí zastoupení generace z řad současných studentů a rodičů
školních dětí. Chtěli bychom v budoucnu
pořádat akce orientované na divadla pro
školáky nebo filmovou, přednáškovou či
hudební činnost pro mládež. Máte-li zájem
o kulturu, chcete-li se dobrovolně podílet
na její podobě v našem městě nebo se přiučit
organizaci a managementu v této oblasti,
třeba i na úrovni školní praxe, přijďte
v úterý 17. 3. 2015 v 18.30 do salónku Panského domu v Kunštátě, kde bude probíhat
výroční shromáždění KPU. Stávající členy
tímto také zvu na uvedené shromáždění,
na němž budou přítomní podrobně seznámeni s činností v roce 2014, s plánovanými
akcemi pro rok 2015 a dalšími organizačními záležitostmi včetně úhrady členských
příspěvků.
Martina Hosová, předsedkyně KPU
www.facebook.com/kruhkunstat
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KNIHOVNA
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
O CENU LUDVÍKA
KUNDERY POPÁTÉ
„Co mi babička nebo dědeček vyprávěli“,
takové bylo téma 5. ročníku literární soutěže O cenu Ludvíka Kundery, jíž se zúčastňují začínající autoři od 9 do 18 let. Soutěž
pravidelně pořádá Městská knihovna
v Kunštátě ve spolupráci se základní školou.
Naším letošním záměrem bylo vzbudit zájem dětí o rodinnou historii. Věřily jsme, že
pokusit se literárně zpracovat vzpomínky
prarodičů, případně dalších členů rodiny,
může být zábavné, poučné a možná i trochu
dobrodružné. Jsme rády, že nás autoři nezklamali a že jsme měly možnost přečíst si
tolik zajímavých a rozmanitých příběhů.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v městské knihovně 28. ledna za účasti starosty města MVDr. Zdeňka Wettera
a ředitele základní školy Mgr. Vratislava
Sedláka. Letos své práce do soutěže přihlásilo 34 dětí, které soutěžily ve třech věkových kategoriích. Mezi nejmladšími autory
byly oceněny texty Alžběty Lepkové, Tomáše Chytrého a Lucie Bělehrádkové. Vítězkou
této kategorie se stala Viola Kintrová, která
napsala příběh o přátelství člověka a jeho
čtyřnohého kamaráda. Dala mu název „Pradědeček a Sebastián“ a můžete si ho přečíst
v tomto čísle Kunštátského zpravodaje.
Některé děti skutečně vycházely ze vzpomínek prarodičů, jiné více popustily uzdu
fantazii, ale právě bohatství a rozmanitost
námětů, které zpracovaly nejmladší děti,
jsou velkým příslibem do budoucna. Těší
nás, že mnozí autoři nám zůstávají věrni,
přispívají do soutěže každoročně a jejich
texty jsou stále lepší a nápaditější.
Starší žáci se snažili do svých textů vnést
napětí a dramatičnost a jejich příběhy byly
delší a propracovanější, přesto ne vždy překonali nápady a fantazii mladších autorů.
Vítěznou prací se stal text Kryštofa Kintra
„Nenaskakujte za jízdy“, dále byly oceněny
práce Barbory Bakové a Veroniky Bačovské.
Potěšilo nás, že téma zaujalo i studenty
středních škol. Jejich příspěvky byly velice
zajímavé, vycházely ze skutečných událostí,
inspirací se často staly události druhé světové války. Někteří autoři čerpali nejen ze
vzpomínek prarodičů, ale pracovali i s historickými prameny. Vítězkou se stala Natálie
Kolaříková, studentka Národohospodářské
školy v Boskovicích, ocenění získala i Mane
Hovhannisjan z Gymnázia Brno, Křenová,
dále David Peniška a Andrea Dočekalová
z Národohospodářské školy v Boskovicích.
Děkujeme všem zúčastněným autorům
a doufáme, že se s nimi a mnohými dalšími
budeme mít možnost setkat v dalších ročnících soutěže. Za finanční podporu patří
poděkování Nadačnímu fondu města Kunštát a vedení ZŠ a MŠ Kunštát. Přejme si,
aby se literární tradice našeho města i nadále dařilo udržovat a rozvíjet.
Za organizátorky soutěže I. K.
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VÍTĚZNÁ POVÍDKA I. KATEGORIE
LITERÁRNÍ SOUTĚŽE O CENU LUDVÍKA KUNDERY 2015
Viola Kintrová, 6. B
Pradědeček a Sebastián
Babička si sedla na židli u kamen a vzala
do ruky šití, posadila jsem se naproti ní
a udělala „psí oči“. Babička si toho hned
všimla, zasmála se a řekla: „Tak dobře, budu
ti vyprávět…“ Věděla už, že když dělám psí
oči, chci ji poslouchat…
„Budu ti znovu vyprávět, jak Sebastián zachránil mému tatínkovi, tvému pradědečkovi, život,“ začala babička. Já zavřela oči
a začala si představovat: pradědečka běžícího sprškou střel do zákopu, rachot děl
a zbraní, výkřiky, dým… Babička si všimla,
že jsem nějak mimo a probrala mě: „Chceš
to vyprávění, nebo ne?“ Jedno oko jsem otevřela a opáčila: „Ale babi, vždyť já si to už
dávno představuju!“
„No dobrá… Tak tvého pradědu odvedli na
vojnu, když mu bylo dvacet let, brzo utekl
a zapojil se do odboje. Jeho oddíl měl za úkol
škodit nepříteli – vyhazovat vojenské vlaky
a budovy do povětří, ničit mosty a rušit
spojení. Bylo tam šest členů – dva Češi – děda
a nějaký Tonda z Prachatic, pak dva Američani a Kanaďan, zachránili se ze sestřeleného letadla, a vůdcem byl nějaký Slovák.
Pradědeček byl před válkou letecký mechanik, měl nějaké jazykové znalosti, byl šikovný a rozuměl strojům. Byl vysoký, tmavovlasý, nosil vousy a měl zelené oči. Pro mě
byl můj tatínek tím největším hrdinou.
A protože jsme ho za války vídali málo,
vždycky jsem se na něj moc těšila.
Jednoho dne, když se jejich skupina přesouvala od zničeného skladu zpátky do lesa,
byli hodně vyčerpaní a smutní, protože ve
skladu zůstal mrtvý jejich kamarád – ten
Kanaďan. A právě tehdy za ohybem cesty
k lesu uviděli zuboženého psa. Vyhublého,
opelichaného, se svěšenou hlavou. Byl to
takový ten velký, hodně chlupů, bíločerná
srst s hnědými fleky – no taková ta velká
rasa…“ „To byl berňásek, babi!“ skočila jsem
jí do řeči. Babička se chvíli ponořila do
vzpomínek, takže jsem pokračovala já: „To
musel být krásný pes, já mám berňásky –
teda bernské salašnické psy – a labradory
ze všech pejsků nejradši!“
Babička se probrala: „Vážně? Tak to si jistě
pamatuješ, že tenhle pes má pro naši rodinu
velký význam! Ale abych nepředbíhala…
Pes si přicházejících mužů všiml, přiběhl
k nim, očichával je, vrtěl ocasem, lísal se
a dával najevo radost. Asi mu byli něčím
sympatičtí nebo mu někoho připomněli.
Jindy by mu asi nevěnovali moc pozornosti
a možná by ho i odehnali, ale jak byli tak
smutní a skleslí, psí radost je těšila. Obklopili ho, drbali za ušima, hladili a pradědeček
mu nabídl zbytek chleba. Pes si ho tedy vybral za svého pána. Na památku mrtvého

kamaráda dostal pes jméno Sebastian.
Pradědeček na něj volával Sebíku, stále se
s ním dělil o jídlo a v noci se navzájem zahřívali. Pes s ním už pak chodil pořád, někdy
o hladu, někdy o žízni, nevyspalí, špinaví
a unavení, ale stále spolu.“
Nevydržela jsem jen poslouchat a skočila
jsem babičce do řeči: „To byl krásně věrnej
pes, viď, babi? Takovýho bych taky chtěla.“
„Ano, byl věrný a spolehlivý a měl dědečka
moc rád, jak se ukázalo, když zase jednou
vyrazili do akce. Procházeli les a najednou
před nimi široká řeka, neměli čas se vrátit,
ani se pustit jinudy.“ „A to neslyšeli šumění
vody, babi?“neodpustím si logickou otázku.
„To nevím, ale stejně by jim to nebylo nic
platné, museli dál, poslouchej. Když viděli
řeku, zkoušeli klackem hloubku a zjistili, že
je dost hluboká. Začali z lesa tahat dřevo,
že si udělají provizorní můstek. Vtom je
z druhého břehu zasáhla nečekaná palba!“
Na tuhle část příběhu jsem se těšila od začátku. „Už je to tady!“ blesklo mi hlavou, teď
přijde to nejlepší!
„Pradědu zasáhli do ruky a on omdlel.
Z mrákot ho probrala až další bolest – chvilku si myslel, že ho zasáhli podruhé, ale pak
si uvědomil, že ho za ruku táhne Sebastián
zpátky do lesa. Děda se převrátil na břicho a snažil se odplazit za ním. Když Sebastián poznal, že se páníček probral, odběhl.
Děda myslel, že se vyděšeně utíká schovat.
Ale vzápětí uviděl, jak táhne k dědovi za
rukáv jednoho z Američanů, aby mu pomohl dostat se dál mezi stromy. Chvíli poté zemí
otřásl výbuch – na místo, kde praděda předtím ležel, dopadla mina a rozmetala střepiny, bláto i dřevo do všech stran. To už byl
děda naštěstí opřený za velikým stromem,
do kterého udeřily kameny i střepiny,
až ho zasypalo jehličí. Byl úplně ohlušený,
krvácel, ale naživu. Sebastián se stal hrdinou dne.
„Děda se později nechal se Sebastiánem
vyfotit a já bych tu fotku na chalupě někde
měla mít. Až přijedeš na prázdniny, musíme
ji najít. Samozřejmě vzal Sebastiána po
válce domů a měli jsme ho ještě dva roky.
Všichni jsme si ho oblíbili a moc jsem plakala, když zašel. Nikdy jsme na něj, jak sama
vidíš, nezapomněli.“
Babička se usmála a řekla: „A to je konec
příběhu. Bude pět a já jdu péct palačinky
k večeři. Máš napsané úkoly?“„Ach jo, tak
dobře. Musím s tátou ještě dopsat matiku.
Ale ten Sebastián byl vážně hrdina, viď,
babi?“
Jenže babička už rachotila nádobím v kuchyni a já si pomyslela: „A moje babička je
ten nejlepší vypravěč na světě!“

VLAJKA PRO TIBET
Dne 10. března 2015 si svět prostřednictvím
mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“
připomíná 56. výročí povstání Tibeťanů
proti čínské okupaci Tibetu.
Zastupitelstvo města Kunštát na svém zasedání 19. 2. 2015 rozhodlo, že se zapojí do
mezinárodní akce „Vlajka pro Tibet“, kterou naše republika vyhlašuje již od roku
1996. V Tibetu jsou desítky let porušována
základní lidská práva, včetně systematického potlačování svobody slova, politického
a náboženského vyznání, národní a kulturní identity. Tibeťané nemohou používat své
státní symboly (například tibetskou vlajku,
státní znak), dochází k diskriminaci tibetského jazyka (na úřadech, v nemocnicích
a většině škol je úředním či vyučovacím
jazykem čínština) a v důsledku cílené migrace čínských obyvatel na území Tibetu také
k diskriminaci rasové. Tibeťané se stali
menšinou ve své vlastní zemi. Tibeťanům
jsou dále odpírána práva na vzdělání,
právo na zdravotní péči atd. Dochází k cenzuře sdělovacích prostředků a internetu.
Lidé jsou zatýkáni, zadržováni a souzeni
bez práva na obhájce a řádný soudní proces.
Dochází k mučení politických vězňů a k
diskriminaci jejich rodinných příslušníků.
Chápeme toto gesto jako podporu hlavně
tibetského lidu, ale současně tím symbolicky podporujeme všechny ostatní národy,
jejichž demokratická práva a svobody jsou
potlačovány i v jiných částech světa.

SPORT

INZERCE

MEMORIÁL JANA JÍLKA

KOUPÍME rodinný dům k trvalému bydlení
– Kunštát. Tel. 720 598 284

Devátý ročník šachového turnaje mládeže
se uskutečnil 7. února 2015 v Kunštátě.
Zvítězil Jakub Probošt z Boskovic před
Petrem Kozelkou a Martinem Borýskem
(oba z Jevíčka). Nejlépe se umístil z osmi
mladých kunštátských šachistů Ondřej
Doležel na 6. místě. Největší zlepšení ukázal Petr Votřel na 11. místě (vloni byl 26.).
Nejmladším účastníkem byl sedmiletý
Ondřej Havel z Kunštátu, který také vyhrál
kategorii H8.

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

			

Zdeněk Libiš

MASÁŽE šité na míru na Penzionu v Kunštátě. Masáž lávovými kameny, dárkové poukazy. Tel. 739 672 757
NAVŠTIVTE OČNÍ OPTIKU (ve dvoře zdrav.
střediska) otevřeno každou středu od 9.30
do 16.00 hodin.

SYCHOTÍNSKÝ UZLÍK

OPRAVY rodinných šicích strojů. Milan
Lepka, Nýrov 76, tel. 723 307 810.

v sobotu 14. března 2015
od 9 hodin se uskuteční
v městské sportovní hale
soutěž mladých hasičů
ve vázání uzlů.

HOTEL RUDKA
Vás srdečně zve na

Soutěž je zařazena
do Okresní ligy mládeže.
Těšíme se na Vaši podporu
domácích týmů.
Více podrobností
na www.sychotin.blogspot.cz

VELIKONOČNÍ VÍKEND
3.–6. 4. 2015
připraveno bude
velikonoční menu.

MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

Město Kunštát Vás zve

NA POŘAD S HERCEM MARKEM VAŠUTEM
v neděli 15. března 2015 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Kunštátě

“KÁŤA A KROKODÝL” aneb
“50 LET V ŠOUBYZNYSU”

marek vašut

PŘED PŮLSTOLETÍM NATOČIL SVŮJ PRVNÍ FILM. NEVĚřÍTE ??? PŘIJĎTE SI HO POSLECHNOUT
PŘI VZPOMÍNÁNÍ S FOTOGRAFIEMI
Povídání s hercem, který podle svých vlastních
slov nikdy nenapíše paměti a slibuje, že příští
podobnou akci uspořádá za 50 let!
Nenechte si proto ujít jedinečnou (s největší
pravděpodobností poslední) šanci setkat se
s ním naživo.

exkluzivní vystoupení

Os kar Hahn

U M Ě L E C K Á AG E N T U R A

Exkluzivní zastoupení: Oskar Hahn Agency s.r.o.
Ivana Kosňovská | info@oskarhahn.cz
GSM: +420 775 026 351 | Tel. +420 222 945 404
Sarajevská 9,120 00 Praha 2 | www.oskarhahn.cz

Vstupné:
200 Kč / 150 Kč
Předprodej
vstupenek
od 23. února
v Informačním
centru v Kunštátě.
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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 2/2015

Obyvatelstvo v Sychotíně bylo z drtivé většiny katolického vyznání. Evangelíci žili
pouze v selském statku č. 13. Již v první
evangelické matrice vedené pro široké okolí včetně Sychotína, v Prosetíně, se nachází
zápis z roku 1791, kdy se Jakubovi Jilkovi
a Anně, rozené Krejčce, narodila v domě
číslo 13 dcera Františka.
Evangelíky byli i další obyvatelé domu, Bednářovi, jejichž potomci se většinou ženili
a vdávali za partnery stejného vyznání.
Jednou z výjimek byla Františka Bednářová, která se roku 1865 provdala za katolíka
Antonína Válka z gruntu č. 29.
V letech 1682–1700 zemřelo v Sychotíně 58
lidí, což byly průměrně 3 osoby za rok.
Nejednalo se vždy o místní občany, ale umírali zde také obyvatelé z jiných obcí.
Jak napovídá nejstarší kunštátská matrika, byli zemřelí pochováváni jak u kostela
sv. Stanislava na náměstí, tak i u kostela
sv. Ducha na Lipce.
Až do 80. let 18. stol. se v matrikách zemřelých neuvádělo datum smrti, ale pohřbu,
proto matriční zápisy začínají slovy: „Pochován(a) jest… Pohřeb byl vypravován
obvykle 3 dny po smrti. V létě mohl být dříve, protože se tělo v teplém počasí rychleji
rozkládalo a v zimě, když byla půda zmrzlá

Sdružení složek Rudka

SLIVKOŠT 2015
Výsledky:
Kategorie slivovice  
1. R. Škrabal
2. V. Neudert
3. M. Fadrný
Kategorie ostatní
1. J. Michele
2. p. Holas
3. J. Hansgut

a nešel vykopat hrob, mohl být i později.
Také při různých epidemiích byla snaha
mrtvé pochovat co nejdříve, aby se nákaza
dále nešířila. Největší úmrtnost byla koncem zimy a v předjaří, minima dosáhla
v létě a na podzim.
Umírající byl před smrtí knězem zaopatřen, bylo mu uděleno poslední pomazání,
kterému předcházela zpověď a svaté přijímání. Zemřel-li někdo náhle a bez svátosti,
přihlédlo se k tomu, zda chodil pravidelně
do kostela. Pokud ne, byl mu pohřeb v posvěcené půdě odepřen. Tak se stávalo, že
pozůstalí využili nepřítomnosti faráře
a zemřelého pochovali na hřbitově sami.
Na konci 17. století a v 1. polovině 18. století
průměrně umíraly v Sychotíně 3–4 osoby za
rok. Nejnižší úmrtnost byla okolo roku 1710,
kdy v některých letech není v matrice zemřelých ani jeden zápis pohřbu obyvatele
Sychotína.
Největší počet zemřelých v tomto období
byl roku 1727, kdy bylo ze Sychotína vypraveno 10 pohřbů a roku 1735, kdy jich bylo
třináct. Z těchto třinácti zemřelých byl větší počet malých dětí, z toho 4 byly pochovány v rozmezí 16.–23. září. Můžeme se tedy
domnívat, že v té době propukla nějaká
epidemie. O co se jednalo již dnes zjistíme
jen stěží, protože příčiny úmrtí se tehdy
do matriky ještě nevpisovaly.
V dalších desetiletích a staletích se počet
zemřelých v Sychotíně zvyšoval. Ve druhé
polovině 18. století zemřelo v obci průměrně ročně 6 lidí a ve druhé polovině 19. století dokonce v průměru více než 8 lidí za
rok. Narůstající počet zemřelých byl dán
zvyšujícím se počtem obyvatelstva.
V minulosti byla velká dětská úmrtnost.
Mezi lety 1680–1700 zemřelo v Sychotíně 12
dětí do jednoho roku věku a 9 dětí ve věku
od jednoho do 10 let, což bylo téměř 39 %
všech zemřelých. Průměrný věk lidí, kteří
se dožili více než deseti let, byl v tomto ob-

dobí 48 roků. Ani v první polovině 18. století to nebylo lepší. Dětí do deseti let zemřelo
33 % a ti, kteří se dožili dospělosti, umírali
průměrně dokonce již ve čtyřiceti letech.
Tyto údaje jsou však dosti zkreslené, protože poddaní byli negramotní a minimálně
do 18. století datum a často ani rok svého
narození (na rozdíl od svátků) neznali.
V druhé polovině 19. století, kdy by měla
dětská úmrtnost již klesat, v Sychotíně
stoupala. V letech 1851–1900 tvořili ze všech
zemřelých osob děti do 10 let téměř 50 %,
a to nemluvě o mrtvě narozených dětech,
kterých bylo i několik ročně. Ti, kdo tuto
věkovou hranici přežili, již měli větší šanci
na delší věk než před 150 lety. Průměrný
věk lidí, kteří se dožili více než deseti let,
byl ve druhé polovině 19. století 54,5 roku.
Jak již bylo řečeno, zpočátku se v matrikách
příčiny úmrtí neuváděly vůbec nebo jen
vyjímečně, i když už roku 1714 byla nařízena
povinná lékařská prohlídka mrtvol, což se
nedodržovalo.
Podle obsahu matričních zápisů je možné
vidět, že často umíraly matky při porodech.
Také jsou zde uvedena četná úmrtí pacholků, děveček a jiné čeledi, jak ukazuje jeden
ze zápisů z 22. dubna 1682:
…„Pochován jest pastvec Jíry Lukšovýho při
chrámu Páně kunštátském, věku 10 let.“
I z dalších matričních zápisů z konce 17. a
začátku 18. století dýchá atmosféra dávných
časů, např. … „zemřela manželka Havla
mlynáře ve věku 20ti let“ (z pozdějších zápisů se podařilo zjistit, že mlynář měl příjmení Vichta),
…„Pochován jest syn Václava rychtáře, pachole Jan Václava Babičky, podruhyň Nejedlýho, Alžběta, matka Kovářky Panský,
Jiřík, žebrák z hor, syneček Tobiáše Mušketýra, Matěj Vaněk starý volař, Mikuláš
Němec starý člověk ze Sychotína (73 let),
Havel Vichta, mlynář swichotský…“
pokračování příště

V sobot u 21. břez n a 2 015 pořá d á
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KUŽELKÁŘSKÝ TURNAJ
V RUDECKÉ HOSPODĚ.
Z a č átek v 19.0 0 hod i n
Čtyřčlenná družstva se mohou hlásit v Rudecké hospodě
u vedoucího osobně nebo na tel. 721 997 673

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.
Tisk: Reprocentrum a.s., Bezručova 29, Blansko, tel.: 516 412 510. Město Kunštát jako vydavatel odpovídá pouze za příspěvky, které přinášejí
informace z MěÚ a jsou autorizovány. Za obsahovou a stylistickou stránku jiných příspěvků, včetně inzerce, vydavatel neodpovídá. Rada města
si vyhrazuje právo tyto příspěvky krátit vzhledem k limitovanému rozsahu KZ.

