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Dvacet devět dětí z 3. ročníku základní školy se zapojilo prostřednictvím městské knihovny do projektu Haló, haló – tady Večerníček.

SLOVO STAROSTY
V měsíci květnu se konal zápis do Mateřské
školky v Kunštátě. A konečně se nám po
mnoha letech podařilo vyhovět všem žadatelům a umístit jejich děti do školky.
Dokonce máme ještě tři volná místa.
Zastupitelstvo odsouhlasilo provozování
fi remní školky po skončení projektu jako
státního zařízení s rozšířenou kapacitou
na 25 dětí. Kromě toho vedení města usiluje delší dobu o dotaci na přístavbu k MŠ
stávající. MŠMT akceptovalo naši žádost
a po doplnění některých technických
údajů máme příslib téměř čtyř milionů
na zhotovení další třídy.
Pokud vše dopadne dobře, měla by se tato
nová třída v mateřské škole zaplnit 28
předškoláčky již ve školním roce 2016–2017.
Zda si pak ponecháme bývalou firemní
školku dál, nebo si vystačíme s vlastní kapacitou, se uvidí. Jisté ale je, že už se rodiče nebudou muset obávat, zda se jejich děti
dostanou do školky, či nikoliv.
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

Foto: r.b.

Z ČINNOSTI RADY MĚSTA
V měsíci květnu se Rada města na svém
zasedání mimo jiné zabývala:
• organizací předání vodohospodářského majetku na základě uzavřené dohody
o vypořádání se Svazkem VaK v rámci
vystoupení ze svazku
• postupem prací na akcích:
• revitalizace rybníka u školy – dokončení a převzetí díla
• oprava zdi na starém hřbitově
• opravy místních komunikací
• prodejem a výkupem pozemků
• organizací a vyhodnocením výběrových
řízení na:
• zpracování projektové dokumentace
na přístavbu mateřské školy – příslib
dotace na realizaci z MŠMT
• rekonstrukci ordinace ve zdravotním
středisku
• opravy místních komunikací
• rekonstrukci kotelny v Kulturním domě v Kunštátě
• zprávou o výsledku přezkoumání hos-

•
•
•
•

podaření města za rok 2014 provedeného
pracovníky krajského úřadu – nebyly
zjištěny chyby a nedostatky
úpravou zeleně na nám. Krále Jiřího
zápisem z jednání Rady školy při základní škole
žádostí občanů z Rudecké ulice o řešení
dopravní situace v této ulici
Rada města schválila:
• výměnu plynového kotle v objektu Lipka 43
• zadání zpracování projektové dokumentace na vytvoření zálivu pro autobusovou zastávku na nám. ČSČK (na
místě staré školy)
• rozpočtové opatření č. 5/2015
• prodloužení dohody o hostování lunaparku o kunštátské pouti se současným
provozovatelem sezony 2016 a 2017
• zadání zpracování studie na vybudování kompostárny
• pořízení techniky na údržbu travnatých ploch
-taj-

PLATBA ZA SVOZ ODPADU ZA ROK 2015
Poplatek za odvoz domovního odpadu je v roce 2015 stanoven na 600 Kč/os/rok. Poplatek za odvoz TDO má být zaplacen do 30. 6. 2015.
Možnosti platby za místní poplatek: – hotově na pokladně MěÚ – převodem z účtu – složenkou
Číslo účtu: 1360747399/0800, var. symbol: Vaše rodné číslo, spec.symbol: 1111

MÍSTOSTAROSTŮV ZÁPISNÍK

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

Vážení spoluobčané,
od začátku měsíce května můžete vídat
technické pracovníky města Kunštát v novém multifunkčním vozidle, které bylo pořízeno za účelem svozu a separace bioodpadů v našem městě. Dále můžete vidět
šest kusů kontejnerů určených pro sběr
bioodpadu.
V lednovém zápisníku jsem Vás informoval
o všech plánovaných projektech, zpracovaných a podaných dotačních žádostech našeho města pro rok 2015, kde jsem uváděl
i tento projekt. Předcházející RM se podařilo získat devadesátiprocentní dotaci
u OPŽP (Operační program životního prostřední) na pořízení tohoto multifunkčního
vozidla s šesti kontejnery.

Celkové náklady 2.487.936 Kč s DPH.
Dotace OPŽP 90 %.
Náklady města Kunštát 248.000 Kč s DPH.
Nyní Vás seznámím s rozmístěním kontejnerů v jednotlivých částech města a s frekvencí vývozu odpadu:
Kunštát – parkoviště u kulturního domu,
dále u komunikace u fotbalových kabin
a tenisových kurtů, dále pak na parkovišti
u zadní brány hřbitova
Újezd – vedle areálu „Pod kaštany“ (výletiště)
Rudka – za fotbalovým hřištěm
Sychotín – sportovní hřiště „Pod zámkem“
Hluboké a Touboř – po domluvě s OV bude
kontejner pravidelně přistavován
Kontejnery se budou umísťovat na výše
popsaná místa vždy před víkendem a následně se budou v průběhu týdne vyvážet
podle jejich plnosti. Každý kontejner obsahuje informační tabulku, která napomáhá
občanům s identifikací toho, co do kontejneru patří a co ne.

BEZPEČÍ PRO VŠECHNY

Pracovníci města žádají naše občany, aby
do kontejnerů neukládali větve ze svých
zahrad, ale v přiměřeném množství je uložili vždy vedle kontejneru, kde budou následně technickými pracovníky města zpracovány štěpkovačem.
V našem městě máme také rozmístěny klasické kontejnery pro uložení elektroodpadu,
skla (bílé, barevné), papíru, plastu a dále
také kontejnery pro uložení oděvů.
V poslední době se s těmito sběrnými místy
hýbalo, proto bych Vám rád představil aktuální umístění sběrných míst:
Kunštát:
parkoviště u kulturního domu
parkoviště u zadní brány hřbitova
ulice Nová u prodejny COOP
Hliníky (koš na plasty)
Újezd – vedle prodejny COOP
Rudka – u bývalého obchodu (u hospody)
Sychotín – vedle obecní budovy Prádlo
Touboř – pod kapličkou
Hluboké – na návsi vedle budovy OA
Dovolte mi, abych připomenul, že naše
město vlastní EKODVŮR, který mohou naši
občané využívat bez omezení. Není vhodné zatěžovat sběrná místa čelními skly či
jinými odpady, které do označených kontejnerů nepatří.
Na závěr mého dnešního Zápisníku Vás chci
informovat, že Rada města chce pokračovat
v systematickém nakládáním s bioodpadem
a připravuje projekt na vytvoření vlastní
kompostárny.
Ing. Libor Sedlák, místostarosta

chtěli bychom Vás seznámit s postupem
prací při regeneraci stromořadí podél silnice z Kunštátu do Rudky:
Místní občané zažádali v listopadu 2014
Radu města Kunštát o odstranění uschlých stromů a větví v aleji v úseku z Kunštátu do Rudky. Tyto stromy bezprostředně
ohrožovaly bezpečnost chodců a projíždějících vozidel. Vzhledem k tomu, že stromořadí není majetkem Města Kunštát, byla
vyzvána Správa a údržba silnic Blansko
(SÚS), jež je majitelem, k odstranění suchých
stromů a větví (cca 7 vzrostlých javorů).
SÚS nezávisle na přání občanů již dlouhou
dobu předtím zažádala o dotaci, následně
ji dostala a provedla výběrové řízení na
zhotovitele. Dotace byla jediná možnost,
jak na tuto akci získat finanční prostředky
a VŘ je povinností v rámci získání financí.
To trvá minimálně rok od podání žádosti.
Byla vybrána odborná firma, která zhodnotila a zdůvodnila zásah na stromořadí, což
schvalovalo životní prostředí, dárce dotace
a vedení SÚS. Stavební úřad se k tomu pouze vyjadřoval, nerozhodoval.
Před vlastním kácením se z podnětu samosprávy Kunštátu sešli starosta se zástupci
SÚS Blansko a porovnali plánovaný zákrok
se skutečností. Vzhledem k tomu, že se objevily nesrovnalosti, domluvili se dotyční na
další schůzce začátkem května, až bude
evidentní, co se provedlo a které stromy byly
opomenuty (v tomto období je již zřejmé,
které dřeviny jsou uschlé). S tímto závěrem
byli následně v terénu starostou seznámeni
i místostarosta s radním a zastupitelem
z Rudky. V květnu proběhla avizovaná
schůzka s vedoucím pracovníkem SÚS
a zaevidovaly se nedostatky v úpravě aleje,
tj. vyznačily se další stromy nutné ke skácení. Pracovník kromě jiného informoval
o dalších etapách projektu, které budou
průběžně následovat: skácení nově označených stromů, prořez nebezpečných větví
nad komunikací, zafrézování pařezů a výsadba nových stromů. Šlo o velkou akci,
která kromě aktuálních problémů řešila
bezpečnost úseku i do budoucna na příštích
8–10 let.
Komise pro prevenci, bezpečnost
a životní prostředí
Zdeněk Lubas

KONTAKTNÍ INFORMACE
PRO POŘÁDÁNÍ AKCÍ
V KD KUNŠTÁT
Kulturní dům, Sokolská 21
Provozovatel: Město Kunštát
tel. 515 534 312
Správce: Jaroslav Šafránek
tel. 605 822 109

2

VODOHOSPODÁŘSKÝ ODBOR
V měsíci květnu Vodárenská akciová společnost a.s. (VAS) rozeslala svým odběratelům oznámení, že k 1. 7. 2015 ukončí provozování vodovodů a kanalizací na celém
území Kunštátu (včetně místních částí)
a v obci Zbraslavec. Jediným provozovatelem bude Město Kunštát prostřednictvím
vodohospodářského odboru. Aby od 1. 7.
2015 mohla být zajištěna u těchto nemovi-

MATRIKA

tostí dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod, je nutné, aby odběratelé, kteří jsou
nyní zákazníky VAS, uzavřeli nové smlouvy
s Městem Kunštát. Žádáme proto nové odběratele, aby po obdržení smluv k podpisu,
smlouvy podepsali a odevzdali na VHO
nejpozději do 15. 6. 2015. Upozorňujeme, že
se jedná pouze o ty odběratele, kteří měli
uzavřenou smlouvu s VAS.
-VHO-

KNIHOVNA

Tolik zajímavých povolání! Pomáhaly nám
knihy, rébusy, doplňovačky a nikdy jsme si
neopomněli číst a připomenout i ty nejstarší Večerníčky. Natočeno jich bylo přes 300
a na poslední schůzce jich děti dokázaly
vyjmenovat sedmdesát. Zkuste to i Vy!
V knihovně jsme také přivítali hosta – malířku a výtvarnici Jaroslavu Fišerovou,
která dětem při promítání názorně ukázala práci výtvarníka při natáčení pohádky.
Na předvánoční schůzce děti podle vzoru
Rákosníčka nakreslily svoje přání na papírové hvězdy a pověsily je na vánoční strom
města. Pozvaly paní knihovnici do své třídy
ve škole, kde předvedly, jak jim sluší papírová „večerníčkovská“ čepice i ve školní
lavici. A že se náš Večerníček vysílá i v tak
dalekých zemích, které jsme si museli
vyhledat na mapě světa (Austrálie, Nový
Zéland, Island, Malajsie, Turecko, Keňa,
Saudská Arábie…) už nyní děti také vědí!
A to překvapení, že i ve vesmíru se pohybuje planetka, kterou její objevitel pojmenoval
Večerníček!
V průběhu šesti společných setkáních se
nám v knihovně podařilo vytvořit prostředí,
kde se děti cítily dobře a bavilo je řešit úkoly, které rozvíjí jejich schopnosti a znalosti.
V naší knihovně jsme tento projekt ukonči-

KULTURA
Jeskyně Blanických rytířů
a Kruh přátel umění města Kunštát
si Vás dovolují pozvat
na výstavu
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HALÓ, HALÓ – TADY VEČERNÍČEK
Moravská zemská knihovna Brno, úsek
okresní metodiky Blansko, vyhlásil v termínu od 16. 10. 2014 do 31. 5. 2015 akci pro
knihovny a školy, projekt s názvem Haló,
haló – tady Večerníček. Tento ryze český
fenomén slaví v letošním roce padesát let
svého vysílání (od roku 1965).
Zapojila se i naše městská knihovna
a 29 dětí ze 3. ročníku základní školy. Od
prvních schůzek hravou formou děti
poznávaly ty základní profese, bez
kterých by výroba Večerníčku
nebyla možná – spisovatel,
výtvarník, animátor,
kameraman, střihač, režisér,
vypravěč.

Blahopřejeme k narození dítěte:
Richard Lavička,
nar. 10. 5. 2015, Sychotín 44

li slavnostní schůzkou 15. května. Děti si za
svoji práci odnesly drobné dárky, a protože z knihovny se neodchází bez knihy, tou
hlavní odměnou pro ně byla krásná knížka
z edice Večerníček od autorky Hany Lamkové s názvem Matylda.
Ve středu 20. května nás čekalo společné
setkání všech účastníků projektu Haló, haló
– tady Večerníček, které se konalo
v Černé Hoře. Nechyběla ani naše
třída třeťáků. Zde děti od vyhlašovatelů projektu obdržely
diplomy, knihu pro svou
třídu a také volnou vstupenku na rozhlednu
ve Veselici, kam
se mohou vydat
o prázdninách s rodiči.

Kulturní program pro děti připravily starší
děti ze Základní školy v Černé Hoře, např.
pohádku Mach a Šebestová nebo příběh
o Krakonošovi. Děti přijela pozdravit
i velmi vzácná návštěva přímo z oboru, a to
režisér pan Evžen Sokolovský st.
Celý projekt měl ještě jeden tzv. společný
výstup. Děti měly vytvořit společnou práci
– výtvarnou, literární, dramatickou – cokoliv podle jejich fantazie a možností. Zůstávalo jen společné téma Večerníček. A protože jsme město hrnčířů a děti mají ve
škole pec na výpal, vznikl krásný keramický výrobek – velká Večerníčkova čepice,
kterou zdobí 29 malých keramických čepiček s motivy různých pohádek. Výrobky
všech knihoven a škol byly vystaveny v Černé Hoře a plánuje se jejich putovní výstava.
Děkuji třídní učitelce dětí Mgr. Emě Tandlerové za maximální vstřícnost a spolupráci.
Děkuji Nadačnímu fondu města Kunštát,
který přispěl částkou 3364 Kč na nákup
pohádkového pexesa a knih pro děti.
Projektu se zúčastnilo 13 škol a knihoven,
730 dětí a dospělých našeho regionu.
Radka Banyaová
Městská knihovna

v areálu Jeskyně Blanických rytířů v Rudce
Svoji tvorbu představí keramici z Kunštátu
a okolí. Výstava potrvá do 7. 6. 2015.
www.rudka.cz

Město Kunštát
a Divadelní spolek LMD připravily
dětem k svátku

XIII. POHÁDKOVOU
CESTU
tentokrát
S VEČERNÍČKEM
v sobotu 6. června 2015 ve 13.00
od Kulturního domu v Kunštátě.

Po ukončení Pohádkové cesty
pokračujeme

MALÝM FESTIVÁLKEM
i pro dospělé na výletišti u KD.
Zahrají kapely:

JITUNK KAMPENY
SUK VOLOK
RESPEKT
Občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné.
Všichni jste srdečně zváni!
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VIII. ROČNÍK SVÁTKŮ ŘEMESEL
A KRÁSY UŠLECHTILÝCH KONÍ
KUNŠTÁT, 13. – 14. 6. 2015, AREÁL PANSKÉ ZAHRADY
Sobota 13. června
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.20
13.00
14.00
15.00
15.45
16.30
17.00
17.30

Otevření a zahájení slavností, představení účinkujících a partnerů
Ukázka jízdy ve španělském stylu – stáj Yeguada La Amazona – Lucie
Pešková
Předání cen dětem z MŠ a ZŠ, vyhodnocení 6. ročníku keramické soutěže,
vystoupení dětí MŠ a pěveckého sboru ZŠ Kunštát
Vše o kočárech a cestování aneb Peníze nebo život – Kočárové divadlo
Equipáž ve spolupráci s muzeem kočárů
S koňmi ve volnosti – Dáša Rozsívalová
Mušketýři a mylady – šermířské divadlo Štvanci
Mušketýrské soutěže pro děti – Libor Olšan (představení pro rodiče s dětmi)
Mušketýři a šašek – jezdecká show Štvanci (představení pro rodiče s dětmi)
Working Equitation – zábavný způsob jak jezdit vážně – statek Všechovice
– Vladimíra Sůvová
Ukázky voltižního ježdění – gymnastika na koni – TJ LUCKY Drásov
Show ve volnosti se čtyřmi koňmi – Miloslav Simandl
Ukázka barokního ježdění – stáj Yeguada La Amazona – Lucie Pešková
Vystoupení folkové skupiny Meron
Vystoupení dětské rockové kapely Blackstars Band

Neděle 14. června
9.30
10.00
11.00

Otevření a zahájení slavností, představení účinkujících a partnerů
Černobílá fantazie – jezdecká show Štvanci
Zajatá krása aneb krásné ženy na ušlechtilých koních

Ukázka drezurního ježdění na španělském hřebci – Dagmar Příhodová
Ukázka barokního ježdění – stáj Yeguada La Amazona – Lucie Pešková
Westernové ženy na koních – Equiteam
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
16.00
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S koňmi ve volnosti – Dáša Rozsívalová
Ukázky westernových disciplín – Equiteam
Vznešené umění lovu – sokolnictví na koni – Falconia
Show ve volnosti se čtyřmi koňmi – Miloslav Simandl
Vyhlášení a udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby
Jihomoravského kraje
Pohádka v sedle – Ranč Hothill (představení pro rodiče s dětmi)
Zapřažená krása – ukázky koňských spřežení a historických kočárů
– Muzeum kočárů Čechy pod Kosířem
Velkolepý rytířský turnaj na koních
– jezdecká show Štvanci

SVÁTKY ŘEMESEL
A KRÁSY UŠLECHTILÝCH
KONÍ
Letošní, již 8. ročník Svátků řemesel 13.–14.
června 2015 se svým pojetím stane novou
ozdobou tradiční oslavy lidské tvořivosti
v jihomoravském městě Kunštátě.
Díky nápaditosti pořadatelů akce bude
program tentokrát obohacen o tématický
bonus – přehlídku krásy ušlechtilých koní.
V pestrém programovém menu se po oba
dny od 10 do 17 hodin představí jezdci
a chovatelé koní spolu se svými čtyřnohými
svěřenci. Nouze nebude o kvalitní jezdeckou
show, drezurní a krasojezdecké exhibice,
výcvik koní ve volnosti, westernové show,
rytířské turnaje, kočárové divadlo či defilé
equipáží a zápřeží. Diváci budou moci
zhlédnout v živých scénických obrazech
kouzelný svět magického pouta člověka
s koněm a vyjímečného přátelství v celé
jeho kráse, kterou naštěstí až do dnešní
doby nepřekonal ani nelítostný cval proměn
doby, ženoucí se stále vpřed pod bičem
pokroku.
Organizátoři si vzali za cíl oživit dosavadní
programovou tvář slavností o netradiční
podívanou, která by se měla na základě
předpokládaného úspěchu dočkat opakovaného zařazení přehlídky krásy ušlechtilých koní do následujících ročníků Svátků
řemesel.
Řemesla v Kunštátě, o.s.

INZERCE
NABÍDKA BRIGÁDY na České poště s.p.
v pracovních pozicích:
• Doručovatel balíkový s řízením (Blansko,
Boskovice) 72 Kč/hod.
• Doručovatel listovní (Kunštát, Letovice,
Boskovice, Blansko, Jedovnice) 71 Kč/hod.
• Pracovník na vyúčtování (Boskovice, Blansko) 68 Kč/hod. Vhodné i pro studenty.
V případě zájmu volejte na tel: 954 391 141,
954 391 129, 734 876 557
INDIÁNSKÉ LÉTO na koních. Chcete, aby
se děti naučily o prázdninách plavat a jezdit na koni a zažily velká dobrodružství?
Máte jedinečnou příležitost. Plaváčci s.r.o
pořádají pro děti od 6–12 let koňský tábor
s výukou plavání v krytém bazéně od
5.–10. 7. 2015 v Agrocentru Ohrada Vísky.
Cena tábora 4.990 Kč. Rezervace na info@
plavacci.com, nebo na tel. 733 195 054, více
na www.plavacci.com.
NABÍZÍME K PRODEJI družstevní podíl
k uvolněnému bytu o velikosti 3+1 v Nýrově
č. p. 28 (70 m 2 + 21 m 2 sklep) ve 2. nadzemním
podlaží.
Nabízíme k prodeji družstevní podíl k uvolněnému bytu o velikosti 3+1 v Chlumu
u Letovic č. p. 5 (70 m2 + 21 m2 sklep) v 1. nadzemním podlaží.
Tel. 516 499 611, 516 499 619
PRONAJMU byt 3+1 v Kunštátě. Volný od
července. Tel. 732 571 183
ČISTÍCÍ STROJ na koberce, potahy i autosedačky. Domluva o zapůjčení nebo i provedení: M. Sekená, nám. ČSČK 96, Kunštát.
Tel. 516 462 066
VOLNÉ PROSTORY vhodné na kancelář –
podnikání. Kunštát, Brněnská 223, tel. 602
791 039.
VŠ STUDENTKA NABÍZÍ DOUČOVÁNÍ
Ma, Fy, Che, ČJ, AJ (certifikát CAE). Vhodné i jako příprava k maturit. zkoušce. Dále
možnost hlídání dětí dle dohody. V případě
zájmu volejte na tel. 731 856 278 nebo pište
na karolinakuchynova@seznam.cz
VELKOOBCHOD SECOND HAND Kunštát,
Brněnská 524. Dětské, dámské, pánské
oblečení (hrabárna + prodej z ramínek).
Otevřeno pro veřejnost každý čtvrtek 8.30
–16.30 hod. Tel. 777 780 006
PRONAJMU, nebo prodám byt 3+1 v Kunštátě. Tel. 731 735 549
KOUPÍME rodinný dům k trvalému bydlení
– Kunštát. Tel. 720 598 284
STUDIO VIKTORKA – Petra Loukotová
nabízí na Penzionu kosmetické práce, pedikúru, manikúru. Dárkové poukazy.
Tel. 605 979 121

HASIČI ZE SYCHOTÍNA – SBĚRATELÉ CENNÝCH KOVŮ
Se začátkem května se naplno rozběhly
hasičské soutěže. Pravidelným účastníkem
ve všech kategoriích jsou také hasiči ze
Sychotína. V následujících řádcích Vás
provedeme jejich květnovými výkony.
Mladí hasiči:
Sychotínská družstva mladších a starších
žáků se účastní soutěží Okresní ligy mládeže. Jarní část tohoto celoročního seriálu
odstartovala na soutěži v Bořitově. Mladší
žáci si zapsali 3. místo ve štafetě a k tomu
doplnili vítězství v požárním útoku. V celkovém součtu z toho bylo také zlato. Starší
žáci vzhledem k absenci několika klíčových závodníků museli nastoupit v záložní
sestavě. Štafeta se podařila na stříbrné
místo. V útoku se projevila nesehranost
a bylo z toho osmé místo. V celkovém pořadí tato kombinace stačila na páté místo.
O prodlouženém pouťovém víkendu byly
v kalendáři dvě soutěže. V pátek 8. května
jsme vyrazili na Pohár Malé Hané do Velkých Opatovic. Starší žáci již v kompletní
sestavě obsadili třetí místo ve štafetě CTIF.
Nejrychlejší útok jim pak zajistil celkové
vítězství. V Opatovicích tentokrát nastoupili mladší v kombinované sestavě. Součet
druhé nejrychlejší štafety a bronzového útoku vystačil na celkový bronz. O den později
jsme vyrazili do Vavřince. Mladší opět zářili. Ve dvou ze tří disciplín zvítězili a ze štafety dvojic si připsali třetí místo. V celkovém
součtu další zlatý pohár do sbírky. Vavřinecká soutěž se nevydařila starším a zapsali
letošní nejhorší výsledek, osmé místo.
Minimálně do další soutěže okresní ligy,
kterou budeme hostit v Sychotíně 30. května, starší žáci povedou celkové pořadí
a mladší budou na stříbrné pozici.
16. května oba naše týmy vyrazily do
Ostrova u Macochy na hlavní soutěž sezóny okresní kolo hry Plamen. Starší si z podzimní části nesli průběžné druhé místo
a trochu jsme pomýšleli i na postup do krajského kola. I z podzimní části se podařilo
ukořistit dvě druhá místa, dvě třetí a dvě
čtvrtá. Bohužel celkový součet pořadí byl
o čtyři body horší než u vítězného Bořitova. Okresní stříbro také není k zahození.
Mladší si neudrželi druhé místo z podzimu
a v Ostrově se propadli na nepopulární
bramborovou příčku.
Dorost:
V letošním ročníku okresní ligy dorostu
reprezentují Sychotín Honza Vach v mladších dorostencích, Klára Pařízková v mladších dorostenkách a Iva Bednářová ve
středních dorostenkách.

První soutěží byl „Vopatovské dorost“ 2. května. Iva po bezchybném testu zaběhla čtvrtý
čas na 100 metrech s překážkami a pátý
čas ve dvojboji. V celkovém součtu si vybojovala bronzový pohár. Honza chybou
v testu ztratil šanci na boj o nejvyšší příčky. Díky druhé nejrychlejší stovce a třetímu
dvojboji nakonec zaostal těsně za stupni
vítězů. Bezkonkurenční závod pro sebe
získala Klára. Vítězstvím ve všech disciplínách si zajistila plných dvacet bodů do
ligy. Druhá soutěž následovala v sobotu
v Bořitově. Ivě se tentokrát nedařilo a
v celkovém hodnocení obsadila deváté
místo. Honza po pátém místě na dvojboji
ukořistil druhou příčku na stovce a celkové
si připsal do ligy 18 bodů za třetí místo.
Klára opět nedala konkurenci žádnou šanci a vyhrála obě disciplíny.
Do další soutěže, která bude 6. června, Klára povede okresní ligu, Honza drží bronz
a Iva pátou příčku.
17. května navazovalo na sobotní soutěž
dětí okresní kolo dorostu v Ostrově u Macochy. Naše dorostenecké trio se pokoušelo
získat postupové příčky do krajského kola.
Iva měla nejtěžší pozici, protože z podzimní části si nesla šesté místo. V Ostrově se jí
podařilo stáhnout dvě příčky a od postupu
ji dělily 4 body. Honza díky dvěma bronzům
ze stovky i dvojboje poskočil na celkový
bronz a okusí atmosféru krajské soutěže ve
Vyškově 20. června. Klára jasně ukázala
pozici lídra po podzimní části postupové
soutěže a také okresní ligy. Opět zvítězila
na všech disciplínách a doufáme, že se ve
Vyškově popere o postup na Mistrovství
republiky.
Muži a ženy:
Dospělým soutěžákům zatím ostrá sezóna
(okresní Velká cena a Extraliga ČR) nezačala. V rámci doladění formy se muži zúčastnili 10. května soutěže na Litavě. “A tým”
jako jediný pokořil hranici 17 vteřin a s
časem 16,95 s zvítězil. Béčko kvůli drobné
chybě při sestřiku terčů obsadilo 19. místo.
O týden později vyrazily oba mužské týmy
a tým žen na kandidátskou soutěž Velké
ceny Blanenska do Obory. Áčko mužů bralo
stříbro, béčko si polepšilo na místo sedmé.
Ženy potvrdily role favoritek a svoji kategorii vyhrály.
V době vydání tohoto čísla KZ budou mít naše
týmy za sebou první dvě kola okresní VC.
Jménem SDH Sychotín srdečně zvu na
soutěž mladých hasičů v požárním útoku,
která se uskuteční 30. května v hasičském
areálu „Pod zámkem“ v Sychotíně.
		

Ing. Aleš Havelka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNŠTÁT
zvou všechny na 6. soutěžní výstavu dětských keramických prací,
která se uskuteční v městském informačním centru
od 1. června do 12. června 2015.
Ceny budou výhercům slavnostně předány v rámci akce
„Svátky řemesel“.
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HISTORICKÁ RUBRIKA
NA VESNICI
JAK SE KDYSI ŽILO
Kapitoly z knihy
Historie Sychotína do roku 1960
Autorka: Jiřina Švancarová,
rok vydání 2007

Od samotného vzniku osad ve 13. stol. bývali jejich obyvatelé rolníky a chovateli
dobytka. Zemědělský ráz zůstával stabilní,
i když se v obcích začali usazovat někteří
řemeslníci. Ani po roce 1848 se charakter
vesnice nezměnil, jen se s růstem chudých
domkařů, bezzemků a podruhů více sociálně rozvrstvila.
Zjednodušeně řečeno, ve vesnické hierarchii stáli nejvýše sedláci, ze kterých se
často volila převážná část vesnických zastupitelů. Ani sedláci však neměli snadný
život. Každý z nich, i když míval čeledína
a děvečku, sám těžce pracoval.
I když přežívali pouze silní jedinci, přesto
v selských rodinách zůstávalo 5 a více dětí.
Novým hospodářem na usedlosti se mohl
stát jen jeden ze synů a ostatní si se svým
dědickým podílem museli hledat jinou exi-

!!! DOPRAVA
DO CHORVATSKA !!!
– doprava minibusem do Chorvatska
(až 8 osob)
– odjezdy z Kunštátu vždy v pátek
večer
– odjezd z Chorvatska v sobotu
odpoledne
– jezdíme od 19. 6. do 19. 9. 2015
– po domluvě zajistíme dopravu
v libovolném termínu
Další služby cestovní agentury:
– doprava na letiště (ČR, SK, A, D, PL)
– doprava minibusem po celé Evropě
– cestovní poradenství
– pronájem apartmánů (ČR, SK, A)
!Prodáváme zájezdy partnerských
CK do celého světa!
www.romtan-travel.cz
romtan-travel@seznam.cz
Tel. 602 662 306

stenci – třeba i jako čeledíni nebo podruzi
– a čekat na příležitost přiženit se na jiné
hospodářství, nejčastěji do chudších rodin
domkařů. Měli také šanci vyučit se řemeslu
a hledat obživu ve městě. Děvčata ze selských domů odcházela do služby často až do
Vídně. Tam také často směřovaly kroky
českých tovaryšů na zkušenou (vandr).
Ti, kteří se z vandru vraceli do rodné vsi,
se živili řemeslem jako krejčí, pekaři, kováři, stolaři, koláři… Nevyučení se mohli
uplatnit jako nádeníci v polním hospodářství ve dvoře a u sedláků. Jejich ženy pracovaly jako děvečky ve chlévech.
Ale nejen prací živ je člověk. Lidé chodívali
do hostince na tancovačky, do Kunštátu na
trhy, o Masopustě za masky, o Velikonocích
na „mrskut“, pálily se „čarodějnice“. Nejvýznamnější událostí však byly svatby.
Sňatku předcházely ohlášky, které se měly
konat o třech nedělích nebo svátcích před
svatbou ve farním kostele (kostelech) snoubenců a začínaly formulí: „Oznamuje se
láskám vašim…“ Měly zabránit tomu, aby
ženich neměl závazky k jiné ženě. Mládenci se mohlo stát, že mu děvče, které pod
slibem manželství (a ne bez následků) svedl, přišlo až k oltáři a zrušilo tak svatbu.
Ohlášky mohly být na rozdíl od svatby
i v době postní.
Pokud na vesnici zemřel mladý hospodář
nebo hospodyně, nová svatba mohla být
i do dvou měsíců po jejich úmrtí, neboť
bylo v zájmu vrchnosti, aby grunt nezůstal
bez hospodáře či hospodyně kvůli polním
pracem. Nejvíce svateb bývalo během
Masopustu – v lednu a v únoru a také v říj-

nu a listopadu, když bylo hodně zásob po
žních.
Svatby se mohly odehrávat v domě ženicha
i nevěsty. V r. 1838 bylo nařízeno, že se mají
konat v kostele. Později se také ustálilo
pravidlo provádět tento obřad v bydlišti
nevěsty. Existovalo však mnoho výjimek,
např. oddavky na poutních místech.
Rozvod manželství umožnil zákon z roku
1868, a to buď dočasně (od stolu a lože), nebo
trvalou rozluku soudní cestou. Podle katolického církevního práva rozvod nebyl
a dosud není možný.
K životu venkovského člověka odedávna
patřila povinnost dětí postarat se o rodiče
v jejich stáří, tj. zajistit jim bydlení a výživu.
V dobách, kdy neexistovalo žádné sociální
zajištění, byl výměnek jediným zdrojem
živobytí starých lidí. Chránil je před nedostatkem a žebrotou, před nevděčností dětí
a nepřízni nové hospodyně nebo hospodáře.
Výměnek býval nedílnou součástí svatebních smluv a zapisoval se do vrchnostenských listin.
Nebývalo vždy dobře výměnkářům, ale ani
mladým hospodářům, zvlášť když velikost
výměnku nebyla úměrná možnostem hospodářství a stávala se velkou zátěží. Institut
výměnku zanikl v českých zemích v roce 1948.
Do hospodářských vztahů mezi rodiči
a dětmi je možné nahlédnout prostřednictvím svatebních smluv. Smlouva svatební,
odstupní a dědičná se na notářství uzavírala zpravidla 14 dní před církevně uzavřeným sňatkem za přítomnosti rodičů
a „přátel“, tj. poradců z obou stran, aby se
na nic důležitého nezapomnělo.
pokračování příště

MOTORKÁŘI KUNŠTÁT – PRVNÍ ŽEHNÁNÍ 2015
Poslední dubnovou neděli proběhlo v Kunštátě na náměstí první Žehnání motorek
svolané volným sdružením „Motorkáři
Kunštát“ (seznam kunštátských čítá 18 motorkářů včetně 4 motorkářek a postupně
se rozrůstá o jejich přátele). Krátce lze
akci vyhodnotit jako velmi zdařilou, neboť
přestože nebyla nikde inzerována, svolání
motorkářů proběhlo jen mezi pár známými
emailovou poštou, zúčastnilo se 26 motorek.
Sjela se většina kunštátských, ale přijeli
i přátelé z různých koutů kraje, asi nejvzdálenější byl Petr z Vyškova. Naše poděkování patří panu starostovi, který svolil
k dočasnému záboru náměstí u kašny,
a především otci Petru Košuličovi, který
s nadšením přijal žádost o obřad, a přestože na nás nedopadaly jen kapky vody svěcené, ale i pořádně divoká přeháňka, se
úkolu poctivě zhostil. A že zrovna ve chvíli

žehnání na nás pršelo štěstí plným proudem, bereme jako dobré znamení. Škoda
jen, že s námi otec Petr, jak původně plánoval, nemohl jet na zahajovací vyjížďku, na
které jsme ve volném tempu a již za sucha
objeli nádhernou krajinou Olešnici, Rovečné, Vír, Štěpánov. Ukončili jsme ji posezením na KD Kunštát u skvělé česnečky od
Jirky Cápala. Doufám, že se jednalo o první ročník z dalších již tradičních a že se nám
v Kunštátě ještě podaří zorganizovat druhou akci, zřejmě vyjížďku na ukončení
sezóny. Závěrem chci poděkovat všem za
účast a naprosto klidný průběh celé akce.
Za nás motorkáře si přeji, abychom po celý
rok jezdili bezpečně a ohleduplně, aby
nás na silnicích nepotkala žádná nehoda
a abychom tak dokázali ostatním, že motorkáři jsou přes svoje silné stroje dobří
řidiči a především slušní lidé.
Milan Švancara
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