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Revitalizace rybníka ve městě je pro děti velkou atrakcí.

Tříkrálová sbírka 2015
Konečný výtěžek Tříkrálové sbírky
2015 v Oblastní charitě Blansko
činí rekordní částka 1 694 427 Kč.
Oblastní charita děkuje všem občanům
našeho města, které se připojilo
částkou 45 875 Kč.
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SLOVO STAROSTY
Kunštát není městem jen tak ledajakým.
Honosí se rozlehlým náměstím, dominantním kostelem, zámkem, pískovcovými jeskyněmi, králem Jiřím, jedinečnou keramikou a svojí otevřeností vůči turistům.
Máme co ukazovat a dost toho, čím se můžeme pyšnit. Ale je tu i ALE. Nestačí mít jen
památky a tradice, důležitý je i dojem, který naše městečko zanechá při prvním
vstupu či projití návštěvnických majorit.
Ano, mluvím o pořádku a čistotě. O odpadcích a plastových lahvích na trávníku,
o cigaretových nedopalcích na chodníku,
o psích (doufám, že jen psích) exkrementech na různých místech, o neupravených
prostorách, o přerůstajících dřevinách,
o neuvědomělých motoristech, o vandalských akcích, o střepech a rozbitých lahvích kdekoliv. A týká se to prostor jak veřejných, tj. města, tak i soukromých. Velké
části občanů to není jedno a apelují na vedení města a jeho zaměstnance, poukazují
na nepořádek, přidávají své rady a zkušenosti, kterak to zajistit lépe a snadněji.
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Někteří sami ten papír zvednou, chodník
zametou a střepy posbírají.
Městský úřad se snaží udržovat pořádek
a čistotu na svém majetku nejen pro
návštěvy, ale především pro své občany.
Aby se cítili dobře a spokojeně. Ne vždy se
podaří naplánovat a skloubit veškeré úkoly a plánované akce pracovní skupiny s těmi
akutními, ne vždy se stihne včas udělat potřebné. Vím, že zaměstnanci úřadu svoji
práci plní co nejlépe dle svého svědomí, časového presu a hromadících se povinností.
Vím také, že je nutné poslouchat připomínky občanů, protože vždy je co zlepšovat.
Ale ne vždy za všechno může město. Rozbité patníky, pohozené obaly od nanuků
a bonbónů vedle poloprázdných odpadkových košů, poházené domovní odpadky
u plných kontejnerů (kočky mají ráj) nebo
volně ve větru poletující plastové láhve jen
tak odložené vedle sběrné nádoby. A psí
hovínka se také sama neuklidí do určených
nádob. Ono mít pořádek neznamená jen
uklízet a čistit, ale také vědomě či nevědomě nevytvářet nepořádek. A tak pár jedinců, lhostejných, líných, či nevychovaných
a někdy i anonymních, vytváří prostředí,
které se většině nelíbí a právem jej kritizuje. (Anebo jim to pro své vlastní starosti nedojde?) Nezáleží tedy jen na městě a jeho lidech, část té zodpovědnosti za naše krásné
město si neseme i my, občané. Sami aktivně
ovlivňujeme, v čem budeme žít. A na děti to
nesvádějme, ty se učí především od nás.
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

Z činnosti Rady města
a Zastupitelstva města
V měsíci lednu se Rada města na svém
zasedání mimo jiné zabývala:
• nutnými opravami v kulturním domě
v Kunštátě
• dořešením proplacení faktur ze strany
SFŽP na akci „Revitalizace Panské zahrady I.“
• vypořádáním se Svazkem VaK v rámci
vystoupení ze svazku
• postupem prací na revitalizaci rybníka
u školy
• přípravou žádostí o dotace
• jmenováním členů komisí Rady města
• zvýšením kapacity mateřské školy od
1. 3. 2015, zřízením nového místa výkonu
činnosti mateřské školy v domě Zahradní č. p. 300
• návrhem činností Kruhu přátel umění
města Kunštát pro rok 2015
Rada města schválila:
• navýšení kapacity mateřské školy ze 106
na 132 dětí, tedy o 26 dětí od 1. 03. 2015,
zařazením nového místa výkonu činnosti mateřské školy v domě Zahradní
č. p. 300
• navýšení kapacity školní jídelny – výdejny z 230 na 256 strávníků, tedy o 26
stravovaných dětí na adrese Zahradní
č. p. 300, od 01. 03. 2015
• uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Městem Boskovice na rozhodování o přestupcích a ukládání pokut v řízeních
o přestupcích
pokračování na straně 2

Místostarostův zápisník
Vážení spoluobčané,
na počátku roku 2015 jsem si dal předsevzetí, že Vás budu pravidelně informovat
o dění, problematice a rozvoji našeho města. Dnešní Zápisník zaměřím na historii,
realizaci a aktuální stav projektu, kterým
se zabývají radní města Kunštát již třetí
volební období, a to je „Revitalizace Panské
zahrady“ (pěkný kostlivec). V tomto příspěvku nechci a ani nebudu poukazovat na
chyby druhých, ale budu se snažit vystihnout reálný obraz průběhu a současný stav
projektu.
Tento projekt, jako každý jiný, začal tvorbou
projektové dokumentace (PD). Na zhotovení PD bylo vypsáno výběrové řízení, které
vyhrála společnost AGRROPROJEKT PSO
s.r.o. Následná smlouva o dílo byla podepsána dne 28. 3. 2008, za město Kunštát (MK)
Mgr. Pavel Göpfert (tehdejší starosta města) a Ing. Luděk Střítecký jednatel projekční společnosti. Cena za PD činila 577.150 Kč
s DPH (v průběhu realizace projektu se cena
navýšila o 103.500 Kč s DPH za úpravu PD).
Jak to bývá u dotovaných akcí, bylo potřeba připravit oficiální žádost o poskytnutí
dotace u Státního fondu životního prostředí
(SFŽP) k datu 13. 11. 2008. Na základě výběrového řízení vyhrál zpracování žádosti
o dotaci pan Ing. Lukáš Lánský, se kterým
byla uzavřena smlouva o dílo (uzavření
smlouvy schváleno tehdejší RM dne 22. 9.
2008). Cena za zhotovení díla činila 50.000
Kč s DPH. Lukáš Hrdlička byl určen tehdejší RM za technickou podporu pro zpracování PD.
Dne 3. 11. 2008 RM Kunštát schvaluje úpravu PD, která byla rozdělena na dvě části.
Revitalizace Panské zahrady I. (řeší parkové plochy), Revitalizace Panské zahrady
II. (řeší vodní plochy).
SFŽP schválil dne 30. 3. 2009 žádost o dotaci. Celková projektová cena činila 12,7 mil.

Kč, poskytnutá dotace činila 10,7 mil. Kč.
Na základě této skutečnosti RM vypsala
výběrové řízení na zhotovitele. RM jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v rámci výběrového řízení ve
složení Mgr. Göpfert – předseda komise,
Ing. Přemysl Toul – místopředseda komise,
členové komise – Ing. Boček, p. Cveček,
p. Hrdlička.
Na základě výběrového řízení na zhotovitele projektu byly v říjnu 2010 podepsány
smlouvy o dílo s firmou KORA-VODOSTAVING s.r.o. Za MK smlouvy podepsal Mgr.
Pavel Göpfert (tehdejší starosta města) a za
zhotovitele Vladimír Konopáč (jednatel
společnosti). Vysoutěžené ceny díla:
Revitalizace Panské zahrady I.		
6.836.130 Kč s DPH
Revitalizace Panské zahrady II.		
3.584.213 Kč s DPH
Na základě výběrového řízení na technický
dozor (TD) akce Revitalizace Panské zahrady I. RM dne 30. 9. 2010 schválila uzavření smlouvy o dílo s Lukášem Hrdličkou.
Složení komise výběrového řízení pro TD
– Ing. Španěl, Ing. Kolář, Ing. Boček, p. Cveček, p. Štěrba. Díky následným volbám došlo k podpisu smlouvy oběma stranami až
13. 1. 2011. Za MK smlouvu podepsal MVDr.
Zdeněk Wetter (nový starosta města) a za
zhotovitele Lukáš Hrdlička (technický dozor, členem ZM se stal dne 18. 1. 2012 – byl
to první náhradník po rezignaci pana Karla Konopáče na post prvního místostarosty
a zastupitele města, členem RM byl zvolen
dne 15. 3. 2012). Cena za činnost TD činila
270.000 Kč s DPH.
Na základě výběrového řízení na TD akce
Revitalizace Panské zahrady II. RM dne
11. 10. 2010 schválila smlouvu o dílo s Ing.
Brázdou. Za MK smlouvu podepsal Mgr.
Pavel Göpfert a za zhotovitele Ing. Brázda
(technický dozor). Cena za činnost TD činila 90.000 Kč bez DPH.
V říjnu 2010 byly stavby Revitalizace Panské
zahrady I. a II. započaty.
V současné době je Revitalizace Panské zahrady II. (vodní plochy) uzavřena a dotace
od SFŽP kompletně proplaceny.
U Revitalizace Panské zahrady I, jež měla
plánovaný termín dokončení k 31. 5. 2012,
byl termín prodloužen do 30. 10. 2012. Převzetí a předání stavby od zhotovitele proběhlo s přiloženým soupisem drobných vad
a s termínem odstranění vad do března
2013. Převzetí bylo podepsáno starostou
MVDr. Zdeňkem Wetterem a TD Lukášem
Hrdličkou.
Dne 5. 11. 2012 proběhla kontrola SFŽP, při
které byly konstatovány nedostatky (nekvalita cest, zaplevelený trávník a nekvalitní
výsadba alejových stromů). SFŽP na základě těchto nedostatků zadržel proplacení faktur za vykonané práce. Investor, technický dozor a zhotovitel měli do jara 2013
čas na odstranění uvedených nedostatků.
pokračování na straně 3



Z činnosti Rady města
a Zastupitelstva města
• vnitřní organizační směrnici č. 1/2015
o podmínkách krátkodobého pronájmu nebytových prostor Kulturního domu
v Kunštátě, Hlubokém, Touboři a objektu
Prádlo v Sychotíně
• uzavření dodatku ke smlouvě o zajištění
lesní činnosti ze dne 12. 5. 2009 uzavřené
s odborným lesním hospodářem Lukášem Hrdličkou, kterým se platnost
smlouvy prodlužuje do 30. 6. 2015
• součinnost kulturní komise a Kruhu přátel umění města Kunštát ve stejném rozsahu, jako roce 2014
Rada města pověřila:
• ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Kunštát k zastupování zřizovatele při
provedení změny kapacity mateřské školy ve školském rejstříku.
• p. Júlia Banye k provedení kontroly hospodaření v lesích města a činnosti les-tajního hospodáře

Městský úřad
Statistika
Přirozený pohyb obyvatel rok 2014
Počet obyvatel k 31. 12. 2014
Kunštát 1923 celkem 934 mužů 989 žen
Újezd
291
144
147
Sychotín 240
120
120
Rudka
206
101
105
Hluboké 62
29
33
Touboř
29
18
11
Celkem 2751, tj. 1346 mužů, 1405 žen
Narození v roce 2014 – 30 dětí
Kunštát 9 chlapců
11 dívek
Újezd
4
4
Rudka
–
2
Zemřelí v roce 2014 – 22 osob
Kunštát 3 muži
9 žen
Újezd
1
–
Sychotín 3
1
Rudka
3
–
Hluboké –
2
Z Kunštátu se v roce 2014 odstěhovalo 72 občanů a přistěhovalo 46.
Průměrný věk obyvatel je 39,21 let.
Věkové složení obyvatel:
Předproduktivní věk:
Produktivní věk: 		
Poproduktivní věk:

487
1746
518

V Kunštátě bylo uzavřeno 20 sňatků, 10 v kostele sv. Stanislava. Snoubenci dále využili
Pilastrový sál kunštátského zámku, Panskou zahradu, Obřadní síň města Kunštát
a park u jeskyně Blanických rytířů.
Nejvyšší počet obyvatel stejného příjmení je
29.
Nejvyšší počet obyvatel stejného jména je 98.
Nejvyšší počet obyvatel žijící na jedné ulici
-matje 389.

Závěrečná kolaudace stavby byla provedena dne 18. 7. 2013 a „Závěrečné vyúčtování
akce“ bylo z MK odesláno na SFŽP dne 29. 7.
2013.
Dne 30. 7. 2013 byla provedena kontrola nápravných akcí AGENTUROU OCHRANY
PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY
(AOPK ČR), které byly vykonány (AOPK ČR
je odbornou podporou pro SFŽP ve všech
projektech, které se realizují v ČR). AOPK
neshledala nápravná opatření dostatečná
a nedoporučila SFŽP uvolnit finance na proplacení zadržených faktur. Další kontroly
agentury proběhly dne 14. 11. 2013, jaro 2014
a 23. 6. 2014 se stejným zamítavým stanoviskem. Od této doby se MK s AOPK a SFŽP pře
o stav realizovaného díla vůči PD, která byla
v některých bodech nepřesná.
Celkové náklady na projekt Revitalizace
Panská zahrada I. činily 7.772.825,5 Kč s DPH.
Celkové získané dotace na projekt činily
4.145.061,96 Kč s DPH.
V současné době máme u SFŽP zadrženy
k proplacení čtyři faktury (za technický
dozor a za práci zhotovitele) v hodnotě
2.220.431,5 Kč s DPH.
S nástupem nové RM, která byla dne 6. 11.
2014 zvolena na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Kunštát, se rozjely činnosti, které vedly ke zmapování stávajícího
stavu projektu a k nasměrování ukončení
projektu.
Starosta MVDr. Zdeněk Wetter společně
s místostarostou Ing. Liborem Sedlákem
uskutečnili dne 12. 11. 2014 schůzku na
AOPK v Brně, kde byl dohodnut nový termín
místního šetření na Panské zahradě. Termín byl stanoven na 24. 11. 2014.
Dne 14. 11. 2014 starosta zaslal na SFŽP oficiální žádost o individuální přístup k dořešení projektu Revitalizace Panské zahrady
I. a informoval SFŽP o novém plánovaném
místním šetření AOPK (termín 24. 11. 2014).
Zástupci RM (Ing. Havelka, Ing. Sedlák) provedli dne 16. 11. 2014 místní šetření na Panské zahradě společně s TD (L. Hrdlička),
dále se zástupci zhotovitele (V. Randula,
F. Fojt) a subdodavatelem zhotovitele (L. Sehnal). Cílem bylo seznámit všechny zúčastněné strany s aktuálním stavem celého
projektu, zkontrolovat aktuální stav a připravenost zahrady na místní šetření AOPK.
Dne 24. 11. 2014 proběhlo místní šetření
AOPK zastoupené Ing. Stanislavem Koukalem (vedoucí AOPK), Ing. Martinou Brodskou (referentka AOPK) a zástupců MK
MVDr. Wetterem, Ing. Sedlákem. Cílem jednání bylo získat vyjádření AOPK k realizovaným nápravným akcím a dále vyjádření
k dalšímu vývoji postupu MK k uzavření tohoto projektu. Toto vyjádření AOPK sloužilo MK k následné komunikaci se SFŽP
(jednání s náměstkem Mgr. Kubicou).
Dne 27. 11. 2014 bylo doručeno na MK „Rozhodnutí od OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ“ (OPŽP) k námitkám MK. Jednalo se o reakci MK k veřejnoprávní kontrole OPŽP konané 29. 8. 2014
na Panské zahradě. Toto vyjádření sloužilo

MK k následné komunikaci se SFŽP (jednání s náměstkem Mgr. Kubicou).
Po několika nezdařilých pokusech starosty
a místostarosty kontaktovat SFŽP s žádostí
o společnou schůzku, se podařilo na konci
listopadu kontaktovat pana náměstka
Mgr. Martina Kubicu. Společně jsme stanovili termín jednání, které se uskutečnilo
dne 10. 12. 2014 v Praze. Účastníci jednání,
za MK MVDr. Zdeněk Wetter, Ing. Libor
Sedlák a za SFŽP Praha Mgr. Martin Kubica (náměstek), Ing. Zuzana Jánská (projektový manager), Ing. Květoslava Kapková
(vedoucí odboru, Odbor ochrany přírody).
Na jednání bylo detailně diskutováno vyjádření AOPK z místního šetření ze dne
24. 11. 2014 a o rozhodnutí OPŽP k námitkám
MK ze dne 9. 9. 2014. Hlavní body společné
diskuze:
1. Uplynutí termínů pro podání podkladů
k vydání kladného závěrečného vyhodnocení akce (ZVA) – Zástupci SFŽP uvedli, že
z hlediska SFŽP nebylo požádáno o prodloužení termínu předložení podkladů
k ZVA. MK požádalo o prodloužení termínu
podáním závěrečné zprávy, ale opomenulo
požádat o prodloužení termínu předložení
podkladů k ZVA.
2. Cesty realizované v projektu – zástupci
Města informovali o vyspravení nejvíce
používané cesty na náklady zhotovitele.
AOPK potvrdilo tuto opravu. SFŽP konstatoval, že došlo k nápravě u hlavní cesty, ale
ostatní cesty zůstaly v původním stavu, proto nebudou cesty proplaceny v původním
rozsahu.
3. Sazenice s různými typy nedostatků –
(detailně řeší znalecký posudek, který si nechalo MK zpracovat). Výměna je z hlediska
AOPK nevyhnutelná u mišpulí a kdoulí, které byly dodány v nevyhovující podobě (měl
být dodán strom 180cm vysoký, byl dodán
keřík). Zástupci MK informovali, že ve spolupráci s AOPK se jim podařilo získat kontakt na dodavatele, který je schopen zajistit
kdoule a mišpule dle požadavků PD. Výsadba bude provedena po skončení vegetačního klidu (v jarních měsících 2015), na
náklady zhotovitele. Dále zástupci SFŽP

upozornili na ostatní položky a jejich stav,
které byly v rozporu s PD v den kontroly
SFŽP (5. 11. 2012) – detailně řešeno znaleckým posudkem.
4. Výsadba habrů – zástupci SFŽP rozporují v položkovém rozpočtu projektu položku
č. 76
„Výsadba stromů s balem s 50% vym. půdy,
OK10-12, mulč, 3 kůly, 3 příčky (kdoule +
mišpule) počet 778 ks“.
Z toho je usuzováno, že se jedná výsadbu
4 ks Kdoule, 4 ks Mišpule a 770 ks habrů,
vše jako vzrostlé stromy, čemuž by cena vysoutěženého díla odpovídala. Po provedené
v ýsadbě habr ů, následovala kontrola
SFŽP, která shledala rozpor mezi naceněním výsadby habrů a reálně provedenou
výsadbou (byly vysázeny dřeviny velikosti
nad jeden metr s balem).
Reálně provedená výsadba neodpovídá vysoutěžené ceně a zhotovitel vyfakturoval
výsadbu habrů za vysoutěženou cenu díla
jako za vzrostlé stromy. TD měl při zjištění
této skutečnosti zažádat o změnu projektu
a rozpočtu.
Na závěr jednání SFŽP informoval MK, že
zadržení proplácení faktur je důvodné
a korekce plánované dotace bude nevyhnutelná. Během měsíce ledna 2015 MK obdrží
finální vyjádření od SFŽP, na základě kterého RM bude činit následné kroky, které
povedou k získání peněžních prostředků
zpět do rozpočtu našeho města.
Vážení spoluobčané, RM přijala taková
opatření, aby se podobné případy již v budoucnu neopakovaly. Na každou investiční
akci bude dohlížet technický dozor, který
bude připravovat pravidelné zprávy z kontrolních dnů, radní města a specialista
z daného odboru města. Vždy minimálně
dva až tři lidé.
Téma Revitalizace Panské zahrady I. není
stále uzavřeno. Doufám, že poskytnuté informace byly srozumitelné a v budoucnu se
k tomuto tématu jistě ještě vrátíme.
Příští Zápisník bude věnován příjemnějším informacím. Tématem bude sumář kulturních akcí města Kunštát a jeho místních
částí.
Ing. Libor Sedlák, místostarosta


INFOCENTRUM KUNŠTÁT POŘÁDÁ

HOTEL RUDKA, 5. 3. 2015, začátek v 18.00 hodin

HOTEL RUDKA, 5. 3. 2015, začátek v 18.00 hodin
Celovečerní pásmo špičkových dokumentárních filmů.
Celovečerní pásmo špičkových dokumentárních filmů.
Vstupné 80 Kč

Počet míst omezen – využijte předprodeje vstupenek od 16 2. 2015 v IC Kunštát!

INFOCENTRUM
KUNŠTÁT vstupenek od 16. 2. 2015 v IC Kunštát!
Vstupné 80 Kč. Počet míst omezen –POŘÁDÁ
využijte
předprodeje

Město Kunštát a Kruh přátel umění Vás zvou

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

Oskar 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

Předprodej vstupenek od 23. února v Informačním centru v Kunštátě.
Podrobné informace budou zveřejněny na plakátech a webových stránkách města.


sport

inzerce

Fotbalisté splnili vánoční přání
třináctiletému Pavlovi z Louky

Nabízím zpracování daňových přiznání.
Tel. 728 116 562, e-mail: petra.svecova@centrum.cz

Mnoho pozitivních ohlasů vyvolal první ročník fotbalového turnaje Žijeme pro radost,
který se uskutečnil 27. 12. ve sportovní hale
Kunštát.
Hlavním cílem dobročinného turnaje bylo
naplnit přání třináctiletého Pavlíka Kolberta, který v dětství prodělal mozkovou
obrnu. Všichni hráči a diváci přispěli libovolnou částkou, aby si Pavlík mohl splnit
sen v podobě speciální tříkolky. V závěru
sobotního turnaje sečetli pořadatelé finanční prostředky. Vybralo se bezmála dvacet
tisíc korun.
„Bylo to opravdové překvapení. Pavlík ani
od své maminky do poslední chvilky nevěděl, že se tato akce chystá. O to větší radost
měl na místě,“ popisuje Vladan Horák, člen
FK Kunštát a spoluzakladatel projektu
ŽIJEME HROU.
Pavlíkovi bylo na místě předáno patnáct tisíc korun, za ty si pořídí tříkolku. Necelých
pět tisíc korun zůstává ve fondu na příští
ročník turnaje.
„Touto cestou bych chtěl všem zúčastněným
poděkovat. Pro někoho byla vybraná částka
možná překvapením. Když jsem ale viděl,
kdo z minulých nebo současných fotbalistů
dorazil, věděl jsem, že akce bude úspěšná.
Všichni projevili velkou solidaritu. Na oplátku dostali od Pavlíka spoustu pozitivní energie,“ říká Horák. Velké poděkování patří
také hostům a zaměstnancům restaurace
Panský dům a Hotelu Rudka, kteří do pokladničky v čase předvánočním přispěli
částkou 1 500 Kč.

STUDIO VIKTORKA – Petra Loukotová nabízí na Penzionu kosmetické práce, pedikúru, manikúru. Dárkové poukazy. Tel. 605
979 121
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 hod.
OPRAVY rodinných šicích strojů. Milan
Lepka, Nýrov 76, tel. 723 307 810
Foto: FK

KULTURNÍ AKCE
„Chceme pro společnost vytvářet dlouhodobé hodnoty. Doufám, že se za rok všichni
opět uvidíme, společně si zahrajeme fotbal
a zase někoho potěšíme,“ vyslovil Vladan
Horák přání na závěr.
Poděkování patří i brněnské taneční skupině Sneaker, která fotbalový turnaj zpestřila nápaditým vystoupením.
Pro úplnost dodáváme týmy, které na turnaji startovaly: FK Kunštát (současní hráči), Žijeme hrou, Františkovy děti, Louka
Team, FK Kunštát (bývalí hráči), Sokol Vranová, FC Olešnice. (Více foto na facebooku
Žijeme hrou). 			
Za FK Kunštát a Žijeme hrou
Vladan Horák  

Kunštátští hasiči Vás zvou na

Valentýnský ples,
který se koná v pátek 13. 2.
v Kulturním domě Kunštát.
Tombola, překvapení, občerstvení.
Přítomna bude vizážistka
Kateřina Radvanová,
která dámy nalíčí či dokrášlí
(možnost objednat se již na
odpoledne na tel. 603 346 230).

HOTEL RUDKA

13. ročník soutěže o nejlepší slivovici
(Slivkošt)
Vážení příznivci nápoje,
který posiluje mysl, srdce a mládenecké síly,
dovolujeme si Vás pozvat
dne 21. 2. 2015 do Rudecké hospody na SLIVKOŠT.
Kategorie: 1) Švestky 2) Ostatní
Příjem vzorků (min. 3 dcl) již celý týden předem – každý den od 17.00 hod.
v Rudecké hospodě. Více informací: p. Novotný, tel. 728 214 671
Začínáme v 19.00 hodin.
K poslechu a dobré pohodě hraje country hudba.
Zve Sdružení složek Rudka
Bližší informace na tel.: 721 997 673

VALENTÝNSKÝ VÍKEND
Hotel Rudka Vás zve 13.–15. 2. 2015
na Valentýnský víkend.
Připraveno je pro Vás
speciální menu pro dva.

MDŽ VE STARÉM STYLU
Hotel Rudka Vás zve
7. 3. 2015 v 19. 30 hod.
na RETRO VEČER MDŽ.
Na uvítanou je pro Vás
připraveno překvapení.
Speciální retro menu, k tanci
i poslechu hrajeme pestrou směs
hudebních melodií 60.–90. let.
Přijďte se s námi pobavit na
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN.


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 1/2015

Co se týče křestních jmen, převažovala na
počátku středověku jména slovanská, později křesťanská.
Katolická církev ustanovila, že křestním
jménem má být jméno nějakého světce,
aby dítě mělo patrona jako svůj vzor. Patron
se též považoval za křtěncova ochránce,
proto dítě někdy dostávalo i více jmen.
V Sychotíně bylo např. velmi populární
jméno Marie Anna. Jména se dávala obvykle kolem svátku příslušného svatého –
plus mínus 14 dní.
Také se mohlo stát, že v jedné rodině byly
dvě děti stejného křestního jména. Mohlo
se to přihodit tak, že u křtu nebyli rodiče
a kmotři dali dítěti jméno, které se již vyskytovalo mezi jeho sourozenci.
V 17. století se zvýšila frekvence jména Marie v kombinaci se jmény Mariana a Marina, což vycházelo ze zvýšení kultu Panny
Marie.
Obliba mariánských jmen se projevovala
i v Sychotíně. Právě jména Marie Marina
a Mariana společně s Kateřinou a Alžbětou
dostávala na konci 17. století děvčata ve vesnici nejčastěji.
Popularita jmen Marie a Kateřina přetrvávala i ve století osmnáctém. Vůbec nejoblíbenějším dívčím jménem v Sychotíně v 18.
století však byla Anna.
Mezi chlapeckými jmény ve vesnici na konci 17. století vedla Václav a Jakub těsně před
Janem a Matějem.
V 18. století byly v Sychotíně zdaleka nejoblíbenějšími chlapeckými jmény Jan, František a Josef. Jméno Josef bylo do 16. stol.
považováno za židovské a nedávalo se téměř vůbec.
Slavit svátek sv. Josefa bylo nařízeno u nás
roku 1654. Největší vzestup oblíbenosti tohoto jména nastal v období panování císaře
Josefa II. a po něm.
Jméno František bylo v té době jménem novým, stejně jako např. Antonín a Karel. Byla
to jména nově kanonizovaných světců a byla

hojně používána i v Sychotíně. Tento trend
se projevoval i u ženských jmen. Ve druhé
pol. 18. stol. pojmenovávali rodiče často své
dcery Františka nebo Josefa. Vysoká obliba
jmen světců vedla k tomu, že zhruba od druhé poloviny 18. stol. se v matrice narozených
pro obec Sychotín velmi často vyskytují jména typu: Jan Nepomuk, Jan Křtitel, František Xaverský, …
Naopak poměrně časté jméno Jiří se v Sychotíně netěšilo valné oblibě. Používalo se
pouze do 18. století a později se ve vesnici
téměř nevyskytovalo. Nejméně obvyklým
jménem, se kterým se můžeme v Sychotíně setkat, je zřejmě jméno Narcis, kterým
v 18. století pokřtili svého syna rodiče Šamšulovi.
V 19. století vedla s velkým předstihem opět
jména Marie, Mariana, Josefa, Josef, Františka a František. Ve 2. pol. téhož století se
však škála používaných křestních jmen
hodně rozšířila. Sychotští rodiče často křtili své děti Ludmila, Anežka, Žofie, Vincenc,
Rudolf, Richard, Augustin atd.
Po roce 1860 se vedle jmen světců stále více
(i v Sychotíně) uplatňovala jména národní
– Jaroslav, Bohumil, Ladislav.
Od samého prvopočátku se v matričních zápisech vyskytují údaje o nemanželských
dětech. Dvě sychotské nemanželské děti
jsou uvedeny i v nejstarší matrice z konce
17. století. Jako jejich matka je zde zapsána
Dorota ze Sychotína.
Nejvíce nemanželských dětí se ve vesnici
rodilo ve 30. letech 19. století. Zřejmě to
bylo zapříčiněno tím, že v první polovině
téhož století bylo uzavírání sňatků omezeno nutností mít různá povolení, a tak se
někdy mohlo stát, že se rodiče dítěte mohli
vzít třeba až za 15–20 let.
Na konci 19. století již matričních zápisů
o narození nemanželských dětí ubývá.
V Sychotíně takové dítě přišlo na svět zhruba jedno za 1–2 roky.
Obecně lze uvést, že nemanželské děti tvořily na venkově obvykle 1–4% matričních
zápisů. Psát u nemanželského dítěte otce
bez jeho souhlasu bylo zakázáno roku 1756.
Pokud otec nebyl u dítěte uveden, neodpustil si farář často poznámku „umřel
v botách, zmrzl“ apod. I matku někdy faráři
častovali různými hanlivými výrazy.
Matky nemanželských dětí často pro hanbu utekly porodit o pár vesnic dál a udávaly
někdy falešná jména. Nelze se jim divit, protože v barokní době existovalo nařízení, že
svobodná nastávající matka musela první
neděli poté, co se o ní zjistilo, že je těhotná,
oznamovat to veřejně před mší všem, kteří

vcházeli do kostela. Nemanželské děti nemohly vstupovat do cechů a do veřejných
služeb.
Odedávna pomáhaly rodičkám porodní
báby. Pro ně a pro porodníky existovaly od
roku 1753 školy. Od této doby nosily báby
oválné medailonky s reliéfem těhotné Panny Marie na jedné straně a s nápisem „Zkoušená porodní bába“ na druhé. Skládaly přísahu před farářem, že nebudou při porodu
užívat žádných čar ani kouzel a v nouzi budou křtít. Od r. 1813 byly porodní báby osvobozeny od roboty, daní a poplatků a dostávaly základní plat.
V Sychotíně pomáhaly dětem na svět porodní báby převážně z Kunštátu. Tak můžeme v matrikách narozených mezi lety
1833–1899 číst jména Barbora Hüller, Johana Lamplot, Marie Lamplot, Marie Pistauer,
Anna Procházka, Marie Wirth, Antonie
Pátek, Františka Findeis, Marie Kubrt, Františka Šmíd, Anežka Jaroš a také jedna porodní bába z Rudky – Mariana Kadlec.
pokračování příště

jubileum
Dne 5. prosince 2014 se kpt. v. z. pan Michal
Hečka zúčastnil 96. výročí založení Hradní
stráže na prvním nádvoří Pražského hradu, jako veterán z let 1945–1948. Při této příležitosti mu velitel Hradní stráže plukovník
Radim Studený poblahopřál k 90. narozeninám.
Ing. arch. Jiří Hečka
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