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Pozvání na oslavu 140. výročí založení SDH v Kunštátě přijalo šestnáct hasičských sborů. Více na str. 3

OTÁZKA PRO STAROSTU

Z ČINNOSTI RADY MĚSTA

Vážený pane starosto, lípy podél cesty na
zámek jsou chvályhodně ořezané, ale proč
jsou u každého stromu ponechány nyní
již opravdu vysoké podrosty? Jak to bude
vypadat za rok? Při procházkách naším
městem se kolem sebe díváme a Kunštát
má velké množství zelených ploch i stromů.
A to přináší samozřejmě mnoho práce při
údržbě. Nevyplatil by se městu alespoň na
sezonu dobrý zahradník, který věci rozumí?
Nelze jen sekat trávu, zeleň potřebuje údržbu a byli bychom překvapeni, jak zdánlivou „maličkostí“ město změní svoji tvář.
Otázka je o to aktuálnější, že nastává turistická sezona.
Ořez stromů v zámecké aleji prováděla
firma. Údržbu travnatých ploch v Kunštátě
a přilehlých obcích má na starosti město.
Jeho pracovníci postupují podle daného
plánu vycházejícího z vytvořené pasportizace zelených ploch a aktuálního stavu.
Vytýkaný úsek je na řadě v posledním červnovém týdnu. Vytvoření nové pracovní
pozice zahradníka města, ať už sezonně či
dle potřeb, bylo diskutováno na schůzi
Rady města a vážně o tomto uvažujeme.
Máte pravdu, že nestačí jen sekat, ale je
potřeba městskou zeleň náležitě udržovat a pečovat o ni.
Jsou zde opět dva prázdninové měsíce.
Přeji Vám všem příjemnou dovolenou
a dětem jejich zasloužených osm týdnů
volna.

V měsíci červnu se Rada města na svém
zasedání mimo jiné zabývala:
• předáním vodohospodářského majetku
od VAS Boskovice
• rozšířením stávajícího povolení k provozování vodovodů a kanalizací
• prodejem a výkupem pozemků
• postupem prací na opravě zdi na starém
hřbitově
• organizací výběrových řízení na:
• vybudování místní komunikace v lokalitě „Luka“ v Rudce
• zhotovení finálních vrstev komunikace v ulici Sadová v Kunštátě
• návrhem možného řešení přechodu pro
chodce (místa pro přecházení) v ulici
Rudecká
• pronájmem objektu Zahradní 300 za
účelem provozování oddělení mateřské
školy ve školním roce 2015/2016
• žádostmi o poskytnutí dotací na:
• opravu chodníku Kunštát – Sychotín
• opravu drobných sakrálních staveb –
kaple Hluboké a Touboř, socha P. Marie
na nám. Krále Jiřího
• doplnění herních prvků na dětských
hřištích
• Rada města schválila:
• uzavření smluv na dodávky energií
v roce 2016 pro město a základní a mateřskou školu – zemního plynu s RWE,
elektrické energie s E.ON
• doplnění herních prvků na Bochořákově nám.
• zadání zpracování studie na rekonstrukci zasedací síně na MěÚ
-taj-

MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

červenec 2015
Ročník XX.
www.kunstat.eu

foto: J. Vaněrková
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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,
dovolte mi, abych Vás v dnešním Zápisníku
informoval, že Město Kunštát s přičiněním
i ZŠ a MŠ Kunštát v roce 2016 ušetří na dodávkách elektrické energie a plynu téměř
220.000 Kč.
Této budoucí úspory se podařilo dosáhnout
díky aukci energií a také hlavně díky aktivní
komunikaci se stávajícími a potencionálními distributory elektrické energie a plynu.
Aukci energií můžeme bez nadsázky označit za trend dnešní doby. RM se rozhodla
oslovovat pouze přímé distributory elektrické energie a plynu, a tím tak „vyřadit ze hry
poskytovatelské prostředníky“.

Plyn

Elektřina

BEZPEČÍ PRO VŠECHNY
JAK SE CHRÁNIT PŘED OKRADENÍM:
•		 Peníze, doklady i klíče noste v příruční uzavřené tašce nebo kabelce
vždy odděleně a berte si jen tolik
peněz, kolik budete potřebovat.
•		 Peněženku uložte na dno nebo do
spodní části tašky.
•		 Kabelku nebo nákupní tašku nesenou přes rameno nenechávejte viset
na zádech, ale mějte ji stále na očích
a chraňte ji rukama na boku nebo
na břichu těla. Nikdy nemějte doklady, finanční hotovost, mobil a cenné
věci v kapsách batůžků neseného na
zádech.
•		 Kabelku nebo tašku nepokládejte
v obchodech na police, nenechávejte
ji bez dohledu v nákupním vozíku.
Nikdy ji neodkládejte s oděvem
v šatnách kin, divadel, restauracích,
ani v čekárnách u lékaře či na úřadech.
•		 Vyhýbejte se tlačenicím a návalům
při nastupování do hromadných
dopravních prostředků, ve frontách
u pokladen v nákupních střediscích
a obchodech. Tyto situace umožňují
kapsářům provádět jejich nezákonnou činnost – kapesní krádeže.
•		 Při jízdě v hromadných dopravních
prostředcích mějte svá zavazadla
vždy pod dohledem.
Za komisi pro bezpečnost,
prevenci a životní prostředí
Lubas Zdeněk
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LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
FRANTIŠKA HALASE 2015
MĚSTO KUNŠTÁT a KRUH PŘÁTEL
UMĚNÍ MĚSTA KUNŠTÁT
ve spolupráci se Společností přátel
mladé poezie vyhlašují

43. ročník
Literární soutěže Františka Halase
Tyto ušetřené peníze můžeme v následném
roce použít na různé záměry, např. pro
zájmové složky či k pokrytí vlastního podílu u dotovaných akcí nebo na opravy a údržbu městského majetku.
Na závěr mého dnešního Zápisníku mi dovolte malé konstatování: „Činností RM není
jen peníze utrácet, ale šetřit je pro rozvoj
našeho města a občany“.
Ing. Libor Sedlák, místostarosta

MATRIKA
Blahopřejeme manželům

Evě a Zdeňkovi Nechutovým,
kteří v červnu oslavili 50. výročí svatby.
Do dalších společných let
přejeme hodně zdraví!
Blahopřejí dcera a syn s rodinami.

UPOZORNĚNÍ
MUDr. EMANUEL ŠKVAŘIL s.r.o.
Od pondělí 29. června 2015 bude ordinace MUDr. Emanuel Škvařil s.r.o.
z důvodu stavební rekonstrukce přestěhová na do dětské a mbu la nce
Fr. Halase 427 (bývalá galerie).
Předpokládaná délka rekonstrukce je
2 měsíce. Ordinační doba se nemění.

DOVOLENÁ
MUDr. EMANUEL ŠKVAŘIL s.r.o.
20. července – 24 . července 2015 (včetně)
17. srpna – 21. srpna 2015 (včetně)
31. srpna – 4. září 2015 (včetně)
Zastupuje MUDr. Vyhňáková ve svých
ordinačních hodinách.
Rozpis dovolených můžete obdržet
v naší ambulanci.

Vřelý vztah básníka Františka Halase
k mladším autorům je obecně známým
faktem. Tuto část Halasova odkazu se již
více než čtyři desetiletí snaží připomínat
i literární soutěž nesoucí básníkovo jméno.
Cílem této tradiční akce je podchytit mladé
literární talenty, umožnit vzájemnou konfrontaci jejich činnosti a dát nejlepším příležitost práce publikovat a propagovat je.
Soutěže se může zúčastnit každý autor ve
věku od 15 do 29 let svými dosud nepublikovanými básnickými texty (mezi nepublikované básně se nezapočítávají rovněž
básně otištěné v časopisech a na internetových portálech).
Soutěžní texty hodnotí tříčlenná porota,
která určí laureáta Literární soutěže Františka Halase a může udělit Zvláštní cenu
Klementa Bochořáka (vydání básnické sbírky dosud knižně nepublikujícímu autorovi). Vybrané práce účastníků budou otištěny na internetových stránkách soutěže
lsfh.webnode.cz a v literárních časopisech.
Za užité práce nebudou poskytovány autorské honoráře.
Soutěžní texty v rozsahu maximálně 10 nepublikovaných básní, doplněné o rok narození a kontaktní údaje (vč. místa působení),
zašlete na emailovou adresu lsfh@centrum.
cz nebo v tištěné podobě ve třech kopiích
poštou na adresu: Městská knihovna, nám.
Krále Jiřího 105, 679 72 Kunštát. Zásilku
viditelně označte HALAS 2015.
Uzávěrka zasílání příspěvků: 15. července
2015
Výsledky soutěže budou oznámeny v rámci
tradičního Halasova Kunštátu 17. října 2015,
kdy proběhne i symbolický křest 3. svazku
edice LSFH – básnické prvotiny Michaely
Horynové, laureátky 42. ročníku soutěže.
Deset vybraných účastníků bude zároveň
pozváno na dvoudenní setkání s porotci
soutěže a knižně publikujícími básníky,
v jehož rámci proběhnou neformální diskuse, besedy a vycházky krajinou Halasova
Kunštátska. Vybraní autoři budou osloveni
nejpozději v první polovině září.
Literární soutěž Františka Halase probíhá
nepřetržitě od roku 1972 (nejprve pod hlavičkou Okresního kulturního střediska
v Blansku, v letech 1993 až 2011 pod patronací Muzea Blansko). Od roku 2012 jsou
pořadateli soutěže Město Kunštát, Kruh
přátel umění Kunštát a Společnost přátel
mladé poezie.
Kontakt pro další informace: Vojtěch Kučera, lsfh@centrum.cz
Facebook: http://www.facebook.com/LiterarniSoutezFrantiskaHalase

KUNŠTÁTŠTÍ HASIČI LETOS SLAVÍ 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ JEJICH SBORU
Sbor dobrovolných hasičů v Kunštátě byl
založen na základě provolání zakládajících
členů v tomto znění:
„Památka našim milým potomkům!
Sbor dobrovolných hasičů v Kunštátě
zařízen byl v roku 1875 s neobyčejným přičiněním velezasloužilých a obětavých
pana Jana Novotného, t. č. obecního starosty,
a pana Petra Čáslavského, měšťana a spolunáčelníka hoře uvedeného sboru, kteří
s nevšední obětavostí a pílí podporovali
a upevňovali spolek tento, snažíce se, aby
každý jednotlivý člen jednohlasně smýšlel,
jednostejně pracoval, aby takto tehdejšího
sboru heslo „Jeden za všechny a všichni za
jednoho“ se též uskutečnilo.
Takové bylo přání a snažení zmíněných pp.
zakladatelů.
Pročež přejme toho z plna srdce i Vám milí
potomci naši!
Pokud se týkalo potřeb k tomuto zařízení
spolkovému, byla zakoupena výzbroj od
p. Jar. Němečka v Lysicích, přilby od firmy
p. Müllera ve Vídni. Dále 30 kusů modrých
blůz nákladem slavné Občanské záložny
Kunštátské a značným příspěvkem vys.
pana barona Kuneše z Honrichsů a pana
Antonína Šamšuly, měšťana a továrníka v Kunštátě, za kteréžto milodary vzdán
mnohý neskonalý dík a zaplať Bůh!
Takovým způsobem uveden sbor v činnost,
ve které až po dnešní dobu setrvá.
V Kunštátě dne 1. ledna 1884.“
(Původní text z Pamětní knihy
divadelních ochotníků)
Oslavy tohoto výročí započaly v neděli
14. června uctěním památky zesnulých
členů na místním hřbitově a následnou
slavnostní valnou hromadou, během níž byli
vyznamenáni zasloužilí členové. Na schůzi
byli přítomni nejen členové našeho sboru,
ale i zástupci sborů našeho okrsku a pozvaní hosté: starosta města MVDr. Zdeněk
Wetter, P. Petr Košulič, ředitel územního
odboru Brno-venkov plk. Ing. Mojmír Richtr,
starosta okrsku Ing. Aleš Havelka, Jan Kře-

pela, Karel Podsedník a paní
Kopecká.
Oslavy pokračovaly v sobotu
20. června v prostorách Panské
zahrady. Naše pozvání přijalo
16 sborů, jejichž zástupci se
s námi zúčastnili slavnostního
průvodu a mše svaté sloužené
za členy SDH. Do kroku, během
mše a pak i k poslechu nám
hrála Kunštátská dechovka.
Součástí odpoledne byly přehlídky činností mladých hasičů
Čertíků, Policie ČR, Zdravotní

záchranné služby, Kynologického klubu
ze Zbraslavce a Hasičského záchranného
sboru. Členové některých sborů předvedli
ukázky historické i současné hasičské
techniky. Během celého dne byla veškerá
technika vystavena a zpřístupněna veřejnosti. Na závěr odpoledne zahrála bigbítová
kapela Paradigma.
Všichni pozvaní si na památku našeho
výročí odnesli krásné keramické hrníčky
vyrobené s láskou paní Pavlínou Palme
a almanachy, které byly při této příležitosti vytištěny. Historická část almanachu
vznikla díky obrovské píli pana Karla Podsedníka a Jana Křepely. I přes jejich velké
snažení se v textu stále objevují otazníky,
protože písemné záznamy sboru chybí.
Většina podkladů byla čerpána z Pamětní

knihy divadelních ochotníků.
Almanachy budou ponechány
k nahlédnutí v městské knihovně. Pokud nám budete
schopni a ochotni pomoci při
dopátrávání střípků z naší
historie, budeme vám velice
vděčni.
Na závěr bych za celý sbor ráda
poděkovala městu Kunštát za
finanční i technickou pomoc,
sborům za jejich projevenou
podporu, pánům Karlovi Podsedníkovi a Janu Křepelovi,
manželům Pavlíně a Pavlu Palme nejen za
zapůjčení pracovní techniky, Liboru Jančovi
za propagaci, paní Peterkové za azyl, Jaroslavu Sommerovi a Jiřímu Borkovi za technickou pomoc, Kunštátské dechovce, Ivoně
Prchalové za nekonečné pravopisné korektury textu pro almanach a vyřizování
dotací, členům kynologického klubu za
catering, P. Petru Košuličovi za flexibilitu
a krásné slovo, svatému Floriánovi za
krásné počasí, paní doktorce Hniličkové
za lékařský dohled, členům kapely Paradigma a všem ostatním, kteří nás jakkoli
podpořili. Velký dík samozřejmě náleží
i všem členům našeho sboru, kteří na
přípravách této akce strávili spoustu času
a přitom se snažili řídit heslem našich předků „Všichni za jednoho a jeden za všechny!“
Text a fotografie: Jitka Vaněrková

3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNŠTÁT
ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 NA ZŠ V KUNŠTÁTĚ
Pro většinu firem a organizací je příležitostí k bilancování závěr kalendářního roku.
Ve školách je tomu samozřejmě jinak,
a tak se začátkem července, s počínajícími
prázdninami, ohlížíme a rekapitulujeme,
jaký vlastně byl právě uplynulý školní rok.
Ačkoliv hlavním posláním školy je beze
zbytku realizovat svůj školní vzdělávací
program a připravovat co nejlépe žáky pro
další studium na středních školách, pozornost se krom běžné výuky soustředí na
nejrůznější akce, které vzdělávací proces
doplňují, zpestřují a motivují žáky k učení.
V současnosti, kdy velká část dětí tráví bohužel svůj volný čas vysedáváním u počítačů, tabletů a chytrých mobilů, je dobře, že
se daří podchytit zájem řady z nich o sportování, a to zejména prostřednictvím florbalových soutěží, v nichž dosahujeme už
několikátým rokem vynikajících úspěchů.
V letošním roce uniklo jen o vlas našemu
školnímu f lorbalovému týmu prvenství
v JMK, prohráli jsme pouze se stříbrným
týmem celorepublikového finále. Naše
škola je vedle toho pořadatelskou školou
každoroční celookresní soutěže ve skoku
vysokém „Kunštátská laťka“, červnového
sportovního setkání škol z našeho blízkého
okolí o „Pohár krále Jiřího“ – a vybraní žáci
reprezentují při dalších sportovních akcích,
jako např. na lysickém přespolním běhu,
okresním „Poháru rozhlasu“ štafetovém
běhu v Blansku apod.
A je jen dobře, že někteří se věnují sportu
a pohybu i mimo školu, viz vynikající výsledek žákyně L. Marečkové na Hrách VII.
Olympiády dětí a mládeže v Plzni nebo výkony našich žáků při hasičském sportu –
viz nedávné výkony J. Vacha a K. Pařízkové.
Škola o sobě dává vědět ovšem nejen v měřítku okresním. Velmi úspěšně se zapojujeme do mezinárodních projektů, podruhé
jsme realizovali projekt Comenius. Program tohoto projektu byl velmi obsáhlý,
zmiňme proto např. jen podzimní návštěvu
našich vybraných žáků na Slovensku, vytvoření pravidel přátelství a slušného chování, zhotovení instruktážních videí, skypové
konference, výběr a ocenění žáků navržených na školní Nobelovu cenu míru atd.
V závěru dubna jsme přivítali učitele z partnerských škol v Polsku, Norsku a na Slovensku, abychom uzavřeli a zhodnotili dvouletou práci na projektu, jehož jsme tentokrát
byli koordinátory. Část návštěvy byla věnována problematice postižených žáků, další
návštěvě areálu Lednic a Valtic, při prohlídce židovské části města Boskovic byla probrána tematika holocaustu. Součástí návštěvy bylo závěrečné vyhodnocení projektu,
zpestřením pak připravená nabídka národních pokrmů, jež byly nabídnuty žákům
k ochutnání. Partnerství se slovenskou školou hodláme nadále rozvíjet, s ostatními
zůstaneme i v budoucnu v kontaktu.
Mezinárodním miniprojektem lze nazvat
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akci „Záložka pro školy“, kdy naši šesťáci ve
spolupráci s vrstevníky bratislavské školy
pro slabozraké řešili otázky spojené s každodenním životem takto postižených lidí.
Ambicí naší školy je navázat nové přeshraniční družební kontakty, reálně se prozatím jeví družba se školou v Rakousku a na
Ukrajině.
Další potřebný směr školních aktivit – mimo
sport a mezinárodní programy – je bezesporu orientace žáků k četbě, jež je dnes koníčkem čímdál menšího okruhu žáků, což se
projevuje v tolik diskutované nízké čtenářské gramotnosti mladé generace. Dobrým
příkladem ke zlepšení v tomto ohledu jsou
zajisté literární soutěže, soutěže v recitaci
apod. I na tomto poli se můžeme pochlubit
početnou a úspěšnou účastí našich žáků,
ať už jde o již tradiční soutěž „O cenu Ludvíka Kundery“ (tentokrát na téma Co mi dědeček – babička vyprávěli), soutěž „Rosteme
s knihou“ na téma Kniha v hlavní roli nebo
literární soutěž MAS Boskovicko na téma
Hororová povídka. Naši recitátoři, kteří
prošli úspěšně celoškolním kolem soutěže
v recitaci, se zúčastnili soutěže „O lysické
sluníčko“, dále „Setkání s poezií v Adamově“ – a B. Lepková se svým výkonem probojovala až do krajského kola, tzv. „Dětské
scény“, kde získala ocenění za interpretaci
textu. Do této oblasti zájmu spadají ovšem
další aktivity, jako třeba tradiční „Noc
s Andersenem“ ve spolupráci s městskou
knihovnou, prezentace nových knih v rámci říjnového „Týdne knihoven“ či účast
našich žáků na semináři tvůrčího psaní
v Boskovicích. Připočíst je nutno také nemálo zájezdů do divadel – jejich výčet by byl
opravdu dlouhý – a vlastní divadelní představení „O líném Honzovi“, s nímž se v závěru šk. roku představily naše děti v režii
p. uč. Kuchyňové. A zmiňme ještě besedy
v místní knihovně, besedu se spisovatelkou
Petrou Dvořákovou (pro žákyně 8. tříd na
téma mentální anorexie) aj.
S literární výchovou a recitací úzce souvisí
hudební výchova. Díky p. učitelce Boucníkové se rozvíjejí dva žákovské pěvecké sbory,
a to sbor mladších žáků (1.–3.třída) a starších žáků (4.–9.třída). Prvním z nich prošlo
32 dětí, pravidelně ho navštěvuje 20 dětí, tím
druhým prošlo 26 dětí, pravidelně dochází
zhruba 18 z nich. Oba pěvecké sbory mají
za sebou řadu vystoupení, nejen pro spolužáky, ale též na veřejnosti. Uveďme například vystoupení při „Pasování prvňáčků za
čtenáře“, při rozsvícení vánočního stromu
na náměstí, v penzionu, na MěÚ ke Dni žen,
na dětské diskotéce, dále na ZŠ ke Dni učitelů nebo na kunštátském jarmarku.
Za důležité pokládáme formování žáků
k úctě, ohleduplnosti a solidaritě s jinými.
Proto nelze vynechat akce charitativní, jakými v tomto školním roce byly třeba sběr
plastových víček pro Kubíčka, s tím spojená
burza hraček a knížek (výtěžek předán

Kubíčkovým rodičům u příležitosti Mikuláše ve škole), nebo dále zapojení do dobročinné akce „Sněhuláci pro Afriku“. Do akce
se zapojilo 347 škol z celé ČR. Účastníci měli
za úkol vyrobit sněhuláka (z jakéhokoliv
materiálu) a originální fotografii sněhuláka poslat organizátorovi spolu se startovným – příspěvkem na charitu. Na podporu
celé akce naše škola odeslala s přispěním
p. Řehůřka 1.500 Kč. V soutěži o nejhezčí
fotku sněhuláků jsme nakonec získali
1.místo a spolu s tím obdrželi Cenu starosty
obce Modrá – vstupenku pro 30 žáků do
archeo-skanzenu a také knihy pro využití
coby odměny pro žáky ZŠ.
Za samozřejmost patřící k výuce počítáme
exkurze a vlastivědné vycházky po bližším
či vzdálenějším okolí, jako příklad od každého uveďme exkurze na zámek – nebo
naopak třeba do Národního technického
muzea v Praze. Podobně automatická je
účast žáků ve školních a okresních olympiádách z jednotlivých předmětů, jako jsou
jazyky, matematika, dějepis, chemie… Bohužel, poté, co proběhlo školní kolo soutěže
v matematice, chybou organizátora byla
žákům znemožněna účast v okresním kole.
Zajímavá a poučná byla účast žáků 8. ročníku při výuce na SOŠ a SOU A. Citroena
v Boskovicích, v rámci projektu Podpora
přírodovědného vzdělávání na SŠ v JMK.
Na naší škole nadále vyučují učitelé dvou
uměleckých škol – ZUŠ Boskovice a ZUŠ
Letovice. Převážná část jejich působení je
zaměřena na výuku hry na určitý hudební
nástroj. Žáci ovšem mají možnost zapojit se
i do dalších činností – od taneční přes výtvarnou až třeba po královskou hru – šachy.
Také v těchto oblastech projevují kunštátští
žáci značný zájem a dosahují výborných
výsledků.
Velmi pozitivně každoročně hodnotíme
spolupráci se SRPŠ. Nejde přitom jen
o pravidelný sběr papíru, prostřednictvím
něhož škola získává dvakrát do roka nemalé finanční prostředky, jež jsou pak využity
ve prospěch žáků např. v podobě příspěvků
na výlety nebo na zakoupení knih, encyklopedií apod., ale jedná se také o pořádání
některých akcí pro děti a jejich rodiče.
V tomto školním roce se tak mohl konat
zájezd do Wikylandu a do Bonga, zájezd na
muzikál Let snů Lily, běžecké závody Kunštátská desítka či tradiční Jízda zručnosti.
Kunštátská škola se v rámci daných možností snaží o vylepšování zázemí pro výuku.
Všechny třídy jsme poté, co byly postupně
vybaveny požadovaným stavitelným nábytkem, začali uzpůsobovat moderním formám
výuky, tzn. že byly nahrazeny staré tabule
tabulemi novými, umožňujícími psaní fixou
i křídou, dále byly během posledních let,
tak jak umožňovala finanční situace, pořízeny dataprojektory, v současnosti pro interaktivní výuku.
Byly provedeny další práce na úpravách

okrasné školní zahrady – po provedené
přístavbě sportovní haly, svépomocí řešíme
vydláždění chodníku podél přístavby školy
a celého školního dvora. Během prázdnin
bude provedeno přemístění učebny PC
a příprava nové třídy ve staré budově, zahájili jsme přípravné práce na zbudování
multifunkčního sálu v prostorách bývalé
staré tělocvičny. Tato místnost by do budouc-

na měla sloužit nejen jako „divadelní sál“
pro nejrůznější školní vystoupení, koncerty pro žáky apod., ale mohla by být k dispozici i pro kulturní akce pořádané městem.
Tento záměr se nepodaří realizovat bez
finanční dotace ze strany města, věříme
v dobrou spolupráci se zřizovatelem v zájmu
dobré věci.
Těmito myšlenkami se už však dostáváme

dál, do budoucích týdnů a měsíců… Závěrem
nezbývá nic jiného, než popřát všem našim
308 žákům, kteří odcházejí na prázdniny
– a v případě 27 žáků, za nimiž se dveře
školy zavřely naposled – krásné a slunečné
dny volna. Příjemnou dovolenou přejeme
našim zaměstnancům a za odvedenou práci děkujeme p. uč. Ondráčkové a Pulcové,
které z naší školy odcházejí.
-Vský-

PROJEKT „ŠKOLKY PŘES HRANICE“
MOI MOI FINSKO!
Tímto pozdravem jsme se loučili v neděli
odpoledne 17. května 2015 s finskou metropolí Helsinky. Díky Prázdninové škole Lipnice jsme se mohli zúčastnit společně s jinými pedagogy z celé České republiky
projektu „Školky přes hranice“. Po šesti
intenzivních víkendových metodických
kurzech následovalo dlouho očekávané
završení celého půl roku stáží ve třetím
největším finském městě Tampere.
Po příjezdu se nás ujala manažerka stáže
Bára Danielová, která bydlí v Kunštátě
a přechodně nyní žije v tomto severském
městě. Pracovní týden jsme zahájili návštěvou soukromé školky International Early
Education Center, kde jsme mohli v praxi
pozorovat práci s programem Virtues Project. Program na rozvoj ctností u dítěte
a jeho aplikace do praxe u účastnic vzbuzovala rozporuplné a často i protichůdné reakce – debaty o něm se pak nesly celým
týdnem. Naše přímé pozorování ve vyučování ještě doplnily majitelka a propagátorka programu Virtues Project Shawn
Rizzo a ředitelka školy Liliana Valencia
dvouhodinovým workshopem o projektu
a strategiích, které jsou v něm pro komunikaci s dítětem využívány.
Po společném pondělním dopoledni jsme se
všichni rozjeli do individuálně přidělených
mateřských školek, kde jsme strávili zbytek
týdne. Stáž byla nastavená tak, abychom
nebyli jen pasivními pozorovateli, ale abychom se snažili do dění ve školce zapojit
aktivně. Míra aktivního zapojení do provozu školky se pak odvíjela od typu školky
a klimatu v ní, aktuálního programu ve
školce, také od osobnosti přiděleného lektora a v neposlední řadě od jazykové vybavenosti, odvahy a otevřenosti účastnic.
Každodenní zážitky a inspirace jsme sdíleli při večerních reflexích.
V průběhu osmi dnů jsme zažili mnoho
zajímavého. Ve školkách jsme se seznámili
s režimem dne a organizací vzdělávání.
Zřejmým rozdílem mezi českým a finským
předškolním vzděláváním je počet pedagogických pracovníků v jedné třídě. Ve třídě
zpravidla pracují 1–2 učitelé a v závislosti
na věku dětí i několik asistentů. Finské
zákony stanovují poměr počtu pedagogických pracovníků na počet dětí dle následujícího klíče: u dětí ve věku 1–3 roky je
tento poměr 1:4, u dětí ve věku 3–6 let je to
1:7 a u předškoláků ve věku 6–7 let je to 1:13.

Učitel je zodpovědný za tvorbu a plnění
vzdělávacího obsahu výuky, asistent za péči
o dítě. Spolupracují na plánování činností
a komunikaci s rodinou, pracují jako tým.
Měli jsme možnost sledovat práci zaměstnanců v předškolních zařízeních, porovnávat školské systémy a přemýšlet o viditelných rozdílech. Zatímco uvnitř budovy
panovala disciplína, venku byla dětem dána
volnost. Fascinující jsou nepromokavé oblečky do deštivého počasí, které si děti mohou dle libosti bez obav ušpinit. Po osprchování se vše mokré dá do speciálních sušiček
a zanedlouho jsou věci připravené pro následující použití. Velmi oceňujeme promyšlený a funkční systém spolupráce s rodiči,
který je založený na společných schůzkách
(učitel + rodič + dítě), kdy výsledkem je vytvoření individuálního plánu pro každé
dítě, které do mateřské školy přijde. Rodiče
a učitelé se baví o dítěti, jeho potřebách, jaký
je typ osobnosti, co umí a neumí, s čím si
hraje, co rádo dělá, o co má zájem apod.
Společně stanoví pedagogické cíle pro jeho
další rozvoj, a to dle aktuálního vývoje
a specifických potřeb dítěte. Samozřejmostí
je na konci školního roku zhodnocení cílů
i s rodiči – vyplněný formulář se pak použije v následujícím školním roce. Dokážeme
si představit tento model i v našich mateřských školách, avšak za předpokladu snížení počtu dětí na jednu učitelku. Téměř
celodenní přítomnost čtyř dospělých v každé
třídě Finům závidíme. Stejně tak i hodinové
týmové schůzky v dopoledním čase. Všechny činnosti ve školkách na sebe plynule
navazovaly a vzájemně se prolínaly, děti
i zaměstnanci vypadali klidně a spokojeně.
A jací vlastně Finové jsou? Uzavření, chladní, klidní, slušní, ohleduplní, upřímní. Říká
se, že pro Finy jsou Češi, jako pro Čechy
Italové. Přespříliš hluku a emocí najednou.

Můžeme říct, že toto přirovnání sedí. Finové
(alespoň ti, co jsme je poznali) nemají potřebu se hlasitě projevovat. Důkazem toho byla
i naše přítomnost v době konání mistrovství
světa v ledním hokeji. Zatímco my jsme při
sledování zápasu Česko – Finsko fandili
našim hráčům, Finové v klidu popíjeli pivo
a občas jen tak mimochodem koukli na obrazovku, jako by se jich celé dění vůbec netýkalo. Když bylo jasné, že naděje na výhru
je ztracena, všichni se hromadně ještě před
koncem utkání zvedli a bez náznaku jakýchkoliv emocí a komentářů lokál opustili. Obsluha vypnula televizi a my jsme jim z velké
radosti zazpívali českou hymnu naživo.
Jaká byla pravá finská sauna u jezera
Näsijärvi? Hned při vstupu nás čekalo milé
překvapení – dozvěděli jsme se, že relaxujeme společně s finským hokejovým reprezentantem Alexandrem Barkovem, který
dal českému týmu v O2 aréně 14. května ve
3. třetině gól. Jinak teplota v sauně byla
100°C, venku 10° C a voda měla 7° C. Finská
sauna je pořádně horká, a pokud se nechcete spálit, je nutné mít u sebe gumové přezůvky a dřevěný podsedák. Kdo se posadil
přímo na rošt, hodně rychle vstával. Ve
veřejných společných saunách se běžně
používají plavky. Pokud je sauna oddělená,
pak plavky netřeba a můžete si vychutnat
zdravé správné saunování, které je v této
zemi událostí společenskou a očistou nejen
fyzickou, ale i duchovní.
Co nám připadalo zvláštní? Téměř všichni
Finové si berou k jídlu 2 skleničky. Není to
proto, že by byli tak žízniví, ale do jedné si
dávají vodu nebo džus a do druhé mléko
nebo zákys. Je to poněkud neobvyklé, ale
Finové pijí mléko opravdu ke všemu, nejoblíbenější je mléko odtučněné. I děti ve školkách mají na pití jen mléko – k snídani,
k obědu i k odpolední svačině. Neexistuje tam
pitný režim jako u nás, výjimkou jsou pouze
teplé letní dny nebo sportovní aktivity.
Další odlišnosti? Předškolní vzdělávání je
ve Finsku zajištěno již pro děti od jednoho
roku. Finské děti ve školkách nepoužívají
zubní pastu a kartáček, ale po obědě každý
dostane jednu xylitolovou pastilku a tu vycucá. Xylitol je přírodní sladidlo, které se
ve Finsku získává z břízy (národního stromu) a protože neškodí zubům, je součástí
mnoha speciálních bonbonů a žvýkaček.
Typickými přezůvkami ve školkách jsou
gymnastické cvičky, tzv. „piškoty“, pevnou
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obuv nosí pouze děti se zdravotními potížemi. Je zcela běžné, že ve školkách pracují
muži, buď v roli pedagogů nebo asistentů.
Finský vzdělávací systém patří podle průzkumů OECD PISA k těm nejúspěšnějším
a nejefektivnějším v Evropě. Učitelé jsou zde
mimořádně kvalifikovaní a respektovaní.
Učitel je ve Finsku vážená osobnost.
Nahlédnutí pod pokličku finského předškolního vzdělávání nám přineslo mnoho námětů a inspirací, ale i potvrzení toho, že naše
české vzdělávání je na velmi dobré úrovni.
Eva Tenorová a Ivona Dvořáčková
MŠ Kunštát

SPORT
II. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ
TANEČNÍ SOUTĚŽE
SUMMER DANCE CUP
Šedesát čtyři tanečních kolektivů z České
republiky i ze Slovenska se představilo na
soutěži Summer Dance Cup, která se konala ve Sportovní hale v Kunštátě 30. 5. 2015.
Soutěžící ze školních kroužků, amatérských tanečních skupin, tanečních souborů,
týmů a klubů se v pěti věkových kategoriích divákům předvedli v disciplínách
street dance, show dance, disco dance, plesové tance, parketové taneční kompozice,
aerobik a mažoretky.
Soutěž byla rozdělena na dvě části. Ve velké
sportovní hale se představily skupinové
formace, v malém sále sóla a dua.
Jako už tradičně se organizace celé akce
zhostily Michaela a Hana Bartošovy se svým
kolektivem. Velké poděkování patří městu
Kunštát, Základní škole Kunštát, Kolpingové rodině Kunštát a všem organizátorům.

TANEČNÍ SKUPINA BAMI
A JEJÍ ÚSPĚCHY
Pravidelné tréninky, víkendová soustředění a mnoho hodin strávených v tělocvičně
stálo za to. V letošním roce taneční skupina
BAMI získala řadu ocenění, medailí, pohárů a krásných umístění.
Na postupové soutěži regionálního kola
festivalu tanečního mládí v Brně jsme získali dvakrát postup na mistrovství České
republiky. Všechna naše ocenění můžete
vidět v městské sportovní hale.
Nyní se již připravujeme na novou taneční
sezonu, kterou odstartujeme 6.–10. července na příměstském tanečním táboře a probíhat bude ve Sportovní hale v Kunštátě.
Poslední týden v srpnu taneční skupina
BAMI pořádá letní soustředění u moře
v Chorvatsku, na které se moc těšíme.
Od září otevíráme pro prvňáčky a všechny
začátečníky novou skupinku. Těšíme se na
nové tanečníky.
Za TS BAMI Michaela Bartošová,
tel. 731 277 526
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KLUB MALÉ KOPANÉ ÚJEZD
Klub malé kopané v Újezdě byl
založen v roce 1995, kdy jsme
začali hrát základní třídu malé
kopané okresu Blansko. Malá
kopaná v Újezdě má ale daleko
delší historii. Ti nejstarší průkopníci fotbalu v Újezdě si dodnes živě pamatují, jak na místě
dnešního hřiště proháněli míč
mezi kopkami sena a občas si zvyšovali fyzickou kondici útěkem před
rozzlobeným hospodářem chránícím
svoji úrodu. V té době, i letech následujících, se fotbal hrával téměř každý den, a to
až do soumraku, spíše tmy.
Od poloviny 80. let jsme se pravidelně zúčastňovali letního turnaje v Rudce, jehož
poslední dva ročníky jsme počátkem 90. let
pořádali u nás v Újezdě. Několikrát jsme se
také zúčastnili pouťového turnaje na Krhově.
Teprve po těchto zkušenostech v nás uzrálo
rozhodnutí založit klub a hrát pravidelnou
soutěž. Začátky nebyly jednoduché, klub
neměl žádné vybavení a hrací plocha ani
zdaleka nepřipomínala dnešní kvalitní
trávník. Díky obrovskému nadšení, spoustě
brigádnických hodin a našemu prvnímu
sponzorovi, firmě Baleo p. Ferdinanda Leitera, jsme všechny obtíže překonali a od té
doby je vždy na jaře a na podzim každou
druhou sobotu středem dění v obci fotbalové hřiště. Návštěvnost na našich domácích
zápasech je dodnes jedna z nejvyšších na
okrese.
V dalších letech nám svou přízeň a finanční podporu projevili další mecenáši, a to
zejména p. Josef Vítek, p. Arnošt Pavlů
a v neposlední řadě Město Kunštát.
Jako zázemí nám po celou dobu sloužila
dřevěná bouda postavená téměř před 40 lety
v lese za Újezdem a poté přestěhovaná
na hřiště. Jelikož životnost této boudy už
byla překročena, museli jsme se s ní letos
s těžkým srdcem rozloučit a přistoupit
k demolici. Nyní již probíhá výstavba objektu zděného, který by měl být příslibem zvelebení fotbalového zázemí jak pro hráče,
tak pro fanoušky.
Ale zpět ke kopané. První tři roky jsme
hráli základní soutěž, dvě sezony uprostřed
tabulky a třetí rok jsme vyhráli a postoupili do divize.
V té době byly pouze tři soutěže, ale mužstev
začalo přibývat a bylo jasné, že soutěž se
bude rozšiřovat. Velkou změnou bylo, že
z pravidel malé kopané byl vypuštěn článek povolující hrát pouze dvěma hráčům
registrovaným ve „velkém fotbalu“. Díky
tomu začali hrávat někteří hráči z Kunštátu, což se projevilo hned následující rok
druhým místem v divizi a postupem do
2. ligy. Tou jsme prošli nečekaně hladce
a začali řešit dilema, zda máme herně na
1. ligu. Šli jsme do toho a nakonec se 1. liga
hrála v Újezdě osm let. Toto plodné období
jsme podtrhli úspěšným vystoupením ve

finále turnaje o pohár Týdne
u nás v r. 2004, kde jsme vybojovali 2. místo mezi 76 mužstvy
okresu.
Jak už to tak bývá, po období
úspěšném nastává doba, kdy
se tolik nedaří. Následoval pád
a v roce 2012 jsme se ocitli ve
4. lize. V té době se již na okrese
Blansko hrálo 5 lig, divize a základní soutěž.
Sestupnou tendenci se podařilo zastavit, omlazený kádr stabilizovat a v loňském
roce jsme postoupili do 3. ligy. Letos je to po
polovině soutěže zatím 7. místo se 14 body.
Vzhledem k již zmíněné rekonstrukci zázemí je letošní rok náročný jak po stránce
sportovní, tak pracovní, ale nadšení a elán
je stejný jako před 20 lety a všichni věříme,
že máme před sebou zase lepší období.
Oslava 20. výročí založení klubu proběhne
v sobotu 11. července 2015 od 15 hod. na hřišti, kde bude sehrán přátelský zápas bývalých hráčů a následovat bude posezení na
výletišti s hudbou a dalším programem.
Zveme všechny bývalé i současné členy, příznivce a všechny ostatní, kteří se budou chtít
pobavit při doufejme slunečném odpoledni.
Za KMK Újezd Karel Truhlář a Laďa Olšan

INZERCE
HLÍDÁNÍ DĚTÍ přes prázdniny nabízí stud.
pedag. školy. Tel. 774 647 229
HODINY TRÉNINKU v Kunštátě nabízí hráč
druhé ligy a tenisový trenér s licencí 3. třídy.
Tel. 775 647 229
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 m 2 + 21 m 2 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
VELKOOBCHOD SECOND HAND Kunštát,
Brněnská 524. Dětské, dámské, pánské oblečení (hrabárna + prodej z ramínek).
Otevřeno pro veřejnost každý čtvrtek 8.30
– 16.30, tel. 777 780 006
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

Vítězky 1. kola extraligy ČR v Olšovci.

Foto: P. Kupka

SDH SYCHOTÍN – VÝSLEDKOVÝ SERVIS
MLADŠÍ ŽÁCI
30. 5. 2015 – OLM – O pohár SDH Sychotín
1. Újezd u Kunštátu – 18,70 s
2. Šošůvka – 19,02 s
3. Sychotín A – 19,12 s
4. Sychotín B – 20,68 s
13. 6. 2015 – OLM – O pohár SDH Sudice
1. Sychotín – štafeta CTIF 116,02 s (2. místo),
požární útok 19,46 s (1. místo)
21. 6. 2015 – OLM – O pohár SDH Ostrov
u Macochy
2. Sychotín – štafeta 4 x 60 m – 4. místo, požární útok – 2. místo
Průběžné hodnocení Okresní ligy mládeže:
1. Senetářov 159 bodů (odjeto 9 soutěží)
2. Jabloňany 154 bodů (odjeto 10 soutěží)
3. Sychotín 147 bodů (odjeto 8 soutěží)

STARŠÍ ŽÁCI
30. 5. 2015 – OLM O pohár SDH Sychotín
1. Sychotín – 14,94 s
2. Senetářov – 15,44 s
3. Bořitov – 16,20 s
6. 6. 2015 – OLM – O pohár SDH Rájec
1. Sychotín – štafeta dvojic – 56,19 s (2. místo),
požární útok – 15,19 s (1. místo)
6. 6. 2015 – OLM – O pohár SDH Šebetov
1. Senetářov
2. Sychotín – štafeta CTIF 82,95 s (2. místo),
požární útok – 14,42 s (2. místo)
21. 6. 2015 – OLM – O pohár SDH Ostrov
u Macochy
9. Sychotín – štafeta 4 x 60 m – 7. místo, požární útok – 11. místo
Průběžné hodnocení Okresní ligy mládeže:
1. Sychotín 174 bodů (odjeto 10 soutěží)
2. Jabloňany 169 bodů (odjeto 10 soutěží)
3. Petrovice 158 bodů (odjeto 9 soutěží)

DOROST – JEDNOTLIVCI
6. 6. 2015 – OLM – Šebetov
Mladší dorostenky:
1. Klára Pařízková – dvojboj 20,00 s (1. místo),

testy 1. místo
Střední dorostenky:
5. Iva Bednářová – dvojboj 23,76 s (6. místo),
testy 4. místo
Mladší dorostenci:
3. Jan Vach – dvojboj 19,84 s (2. místo), testy
4. místo
4. Petr Budiš – dvojboj 21,81 s (5. místo), testy 1. místo
21. 6. 2015 – OLM – Ostrov u Macochy
Mladší dorostenky:
1. Klára Pařízková – dvojboj 1. místo, 100 m
s překážkami 1. místo, testy 1. místo
Střední dorostenky:
8. Iva Bednářová – dvojboj 7. místo, 100 m
s překážkami 8. místo, testy 1. místo
Mladší dorostenci:
3. Jan Vach – dvojboj (2. místo), 100 m s překážkami 3. místo, testy 1. místo
Průběžné hodnocení Okresní ligy mládeže:
Mladší dorostenky:
1. Klára Pařízková 80 bodů
Střední dorostenky:
3. Iva Bednářová 58 bodů
Mladší dorostenci:
3. Jan Vach 71 bodů
V sobotu 20. 6. 2015 se konalo ve Vyškově
krajské kolo soutěže dorostu. V kategorii
mladších dorostenců reprezentoval okres
Blansko Jan Vach. V těžké konkurenci
obsadil 6. místo.
V kategorii mladších dorostenek okres reprezentovala Klára Pařízková. V běhu na
100m s překážkami nenašla přemožitelku. Ve dvojboji obsadila druhé místo. V celkovém hodnocení získala zlato a bude nás
reprezentovat na mistrovství republiky
11. července v Praze.

MUŽI
24. 5. 2015 – VC Blanenska – Žernovník
5. Sychotín A – 17,55 s
18. Sychotín B – 19,77 s
31. 5. 2015 – VC Blanenska – Jabloňany
7. Sychotín A – 17,44 s
15. Sychotín B – 18,46 s

7. 6. 2015 – VC Blanenska – Bořitov
2. Sychotín A – 17,74 s
19. Sychotín B – 19,57 s
14. 6. 2015 – VC Blanenska – Senetářov
23. Sychotín B – 19,46 s
29. Sychotín A – 25,71 s
Průběžné pořadí VC Blanenska:
1. Hluboké (TR) 57 bodů
2. Sychotín A 54 bodů
3. Stražisko (PV) 53 bodů
19. Sychotín B 12 bodů
13. 6. 2015 – Extraliga ČR – Olšovec
11. Sychotín – 17,16 s
14. 6. 2015 – Extraliga ČR – Radíkov
28. Sychotín – 18,24 s

ŽENY
24. 5. 2015 – VC Blanenska – Žernovník
1. Sychotín – 16,58 s
31. 5. 2015 – VC Blanenska – Jabloňany
1. Sychotín – 16,30 s (rekord VC Blanenska)
– VC Blanenska – Bořitov
1. Sychotín – 16,58 s
Průběžné pořadí VC Blanenska:
1. Sychotín 45 bodů (odjety 3 závody ze čtyř)
2. Šošůvka 38 bodů
3. Němčice 31 bodů
13. 6. 2015 – Extraliga ČR – Olšovec
1. Sychotín 15,76 s (třetí nejrychlejší čas
historie extraligy ČR)
14. 6. 2015 – Extraliga ČR – Radíkov
4. Sychotín – 17,36 s
20. 6. 2015 – Extraliga ČR – Pšánky
1. Sychotín – 16,50 s
21. 6. 2015 – Extraliga ČR – Myštěves
14. Sychotín – 27,06 s
Průběžné pořadí Extraligy ČR:
1. Vítiněves 25 bodů
2. Sychotín 24 bodů
3. Chrášťany 24 bodů
Ing. Aleš Havelka
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INFOCENTRUM
JEDNODENNÍ ZÁJEZDY
MINIBUSEM
ČERVENEC 2015
Odjezd od Infocentra Kunštát
a od NC Albert Boskovice
2. 7. 2015 (Čt) BAŤŮV KANÁL – Cyklistický
zájezd jednou z nejvyhlášenějších stezek
v ČR; Cena: 550 Kč/osoba			
3. 7. 2015 (Pá) SNĚŽKA – Výstup na nejvyšší
horu České republiky; Cena: 490 Kč/osoba
4. 7. 2015 (So) ZOO LEŠNÁ – Zájezd do zoologické zahrady Lešná ve Zlíně; Cena: 290
Kč/osoba
5. 7. 2015 (Ne) PUSTEVNY – Návštěva vyhlášeného skanzenu, prohlídka Pusteven, výstup na Radhošť; Cena: 400 Kč/osoba
11. 7. 2015 (So) PRADĚD – Turistika v okolí
nejvyšší hory Moravy; Cena: 390 Kč/osoba
12. 7. 2015 (Ne) KRALICKÝ SNĚŽNÍK – Výstup na vrchol hory Kralický Sněžník;
Cena: 290 Kč/osoba
14. 7. 2015 (Út) ORLICKÉ HORY - Nenáročná turistika po hřebeni Orlických hor;
Cena: 350 Kč/osoba
16. 7. 2015 (Čt) LEDNICKO-VALTICKÝ
AREÁL – Zájezd do „zahrady Evropy“, možno i jako cyklozájezd; Cena: 340 Kč/osoba
17. 7. 2015 (Pá) MEDVĚDÍ SOUTĚSKA –
RAKOUSKO – Turistický výšlap skalnatým
kaňonem podél tůní a vodopádů; Cena:
790 Kč/osoba
18. 7. 2015 (So) PUSTEVNY – Návštěva vyhlášeného skanzenu, prohlídka Pusteven,
výstup na Radhošť; Cena: 400 Kč/osoba
21. 7. 2015 (Út) VEL´KÝ MEDER - Zájezd do
vyhlášených slovenských termálních lázní;
Cena: 499 Kč/osoba
23. 7. 2015 (Čt) BAŤŮV KANÁL - Cyklistický
zájezd jednou z nejvyhlášenějších stezek
v ČR; Cena: 550 Kč/osoba

Město Kunštát Vás zve na letní koncert

v sobotu 11. 7. 2015
v 19.00 hod.
areál Jeskyní Blanických rytířů v Rudce
Vstupné 80 Kč
http://goldenbigbandprague.com

24. 7. 2015 (Pá) LEDNICKO-VALTICKÝ
AREÁL – Zájezd do „zahrady Evropy“, možno i jako cyklozájezd; Cena: 340 Kč/osoba
25. 7. 2015 (So) SV. KOPEČEK – Zájezd do
prostředí krásné olomoucké zoo; Cena:
250 Kč/osoba
26. 7. 2015 (Ne) TOULOVCOVY MAŠTALE
– Zájezd do pískovcových skalních útvarů;
Cena: 240 Kč/osoba
28. 7. 2015 (Út) ŽĎÁRSKÉ VRCHY – Výlet
do nedotčené oázy klidné a čisté přírody
v srdci Česka; Cena: 199 Kč/osoba
30. 7. 2015 (Čt) SNĚŽKA – Výstup na nejvyšší
horu České republiky; Cena: 490 Kč/osoba
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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
Kulturní život obyvatel Sychotína se odehrával především v Kunštátě, kde vznikaly
ve 2. polovině 19. století různé spolky, jako
např. Podpůrný spolek hrnčířský, čtenářský
spolek, ženské vzdělávací spolky, okrašlovací a zalesňovací spolky, spolek divadelních ochotníků. Snad největší tradici měl
divadelní spolek a Sokol.
Ochotnické divadlo dosáhlo největšího rozkvětu po roce 1918, kdy se stalo záležitostí
nejen Kunštátu, ale i jeho okolí. V Kunštátě
se dařilo také loutkovému divadlu. Velkou
zásluhu na jeho rozmachu měl pan Šimek,
který vlastnil také kolotoč a houpačky.
Jeho osoba byla neodmyslitelně spjata
s kunštátskou poutí, kterou každoročně
sychotské děti navštěvovaly.
Odedávna obyvatelé Sychotína také chodívali do Kunštátu na jarmarky. První zmínka o jarmarku v Kunštátě je z roku 1546.
Později se připomínaly tři jarmarky a za
vlády Josefa II. přibyly ještě další dva. Ve
2. polovině 19. století byly jarmarečními
dny pro Kunštát a okolí 2. leden, 7. květen,
24. červen, 28. září a 30. říjen
Dřív se tolik necestovalo. Cesta do Olešnice byla pro leckoho zážitkem na celý život.
Proto lidé znali důvěrně jen ty obce, které
ležely nejblíže, nebo ty, kam se jednou za
rok jelo na pouť nebo na návštěvu příbuzných. Středem domova byla rodná obec
a za obzorem se rozkládal neznámý svět.
A jak vesnice vypadala? Významnou roli
v životě obce hrála náves zvaná dědina,
kde se oznamovaly důležité informace,
scházela se tu mládež, odbývaly se vesnické
zvyklosti. Kolem návsi stály selské grunty.
Směrem do stran se vesnice rozšiřovala
díky domům chalupníků a domkařů. Domky byly většinou přízemní, hliněné nebo
dřevěné, později zděné, kryté doškem, později šindelem.

U usedlostí se vždy prolínala jejich hospodářská funkce s obytnou. Nejdůležitějšími
hospodářskými budovami byly chlév a stodola. Každý dobytek měl svoje místo, každá
plodina se skládala zvlášť, jen lidé se tísnili v jedné místnosti, ve které se odehrával
celý lidský život od narození až po smrt.
Chlév býval často přístupný ze vstupní síně.
Teplo z chléva bylo používáno k ohřívání
obytné části domu dlouho do zimy. V kamnech ve světnici se přitápělo, až teploměr
klesl pod bod mrazu a hospodář měl v zásobě alespoň nějaké dřevo.
Hlavní místností chalupy byla světnice
a nejdůležitějším kusem nábytku stůl, který symbolizoval soudržnost rodiny. Ve světnici bývala kamna s pecí tvořící jeden celek. Do kamen se přikládalo z kuchyně.
Kachlová kamna vznikala až na konci
19. století. Kuchyně bývaly tzv. černé, tzn.
bez oken a v Sychotíně se udržely v někte-

rých domech až téměř do poloviny 20. stol.
Další významnou místností byla komora.
Sloužila jako místnost „pro všechno“, ale
někdy také ke spaní některých členů rodiny
nebo jako výměnek pro rodiče.
Čeleď jedla obvykle s rodinou ve světnici,
ale spala různě. Pacholek spával u koní,
děvečka ve chlévě nebo ve zvláštní komoře.
Při větších hospodářstvích se poměrně
dlouho vyskytovala tzv. ratejna. Byla to velká místnost, kterou poskytoval hospodář
své čeledi i rodinám podruhů ke společnému bydlení. Žilo zde pohromadě 4–6 rodin.
Jejich prostor byl vymezený skříněmi, postelemi a židlí. Soukromí nebylo žádné.
Ženy vařily na velké společné plotně, lidé se
myli ve chlévě nebo kde se dalo. V lepších
případech žila čeleď, podruzi a zemědělští
dělníci u sedláka jako podnájemníci v malých domcích nebo komůrkách, které pro
ně byly vystavěny za síní. Velký vývoj ves-

OZNÁMENÍ
JUDr. KAMILA VRÁNOVÁ, ADVOKÁT,
oznamuje,
že z důvodu řádné dovolené
bude poskytovat právní služby
pouze 7. a 14. července 2015.
Od 4. srpna 2015 opět pravidelně každé
úterý od 13.00 do 15.30 na MÚ Kunštát.
Tel. 608 211 469 nebo 727 852 974
e-mail: kamilavranova@seznam.cz
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nického zemědělského stavení nastal až
ve 20. století.
Jídelníček našich předků byl podstatně
střídmější a jednotvárnější než náš. Základní potravinou byl chléb, různé polévky a především kaše z různých obilovin –
z ječmene, ovsa, prosa či pohanky. Další
důležitou složkou potravy byly luštěniny.
S bramborami se sice Evropa seznámila již
roku 1631, kdy se dostaly i do Prahy, ale byly
považovány spíš za okrasnou rostlinu než
za plodinu, která by mohla pomoci v časech
hladu a neúrody. Ryby, maso, ovoce a zelenina byly vždy jen doplňkem jídelníčku.
Na konci 16. století bývalo téměř každodenní samozřejmostí pivo. Pilo se teplé a pily
ho i děti. Bylo totiž cenným zdrojem energie.
Venkovský poddaný člověk chodil od jara
do zimy bos, jen na dvoře chodil v dřevácích.
Střevíce a boty měl pouze do kostela.
Lékař byl běžnému lidu prakticky nedostupný. Chudoba mezi poddanými byla taková, že si ani nemohli dovolit zavolat
doktora, poněvadž by ho nemohli zaplatit.
Proto se – a to jen v nejkrajnějších případech
– obraceli na různé kořenářky, vědmy, napravovače, kováře a jiné osoby, protože ti se
spokojili s naturální odměnou (máslo, mléko, vejce apod).
O sociálních poměrech na vesnici v 18. století informuje komentář ke zprávě o sčítání
lidu v roce 1770:
V místnosti s malými okýnky bydlela celá
rodina i s drůbeží. Důsledkem toho bylo
velké množství hmyzu. Lidé se svlékali zřídka. Mokrý oděv nechali většinou uschnout
na těle. Někde se ani v zimě netopilo. Spalo
se na lavici u kamen nebo na slámě rozhozené volně po zemi. Děti spaly na peci většinou nahé. Hmyz a zápach svědčily o špatných zdravotních poměrech. Vznikla-li
v zimě nějaká nakažklivá choroba (neštovice, horečky, aj.), nakazila se obvykle celá
rodina. Nouze a špatná výživa byly trvalým jevem. Tím trpělo zdraví hlavně dětí,
které chodily na robotu od útlého dětství.
Rodiče o své děti pečovali nedostatečně.
Na školní vzdělání se nemyslí. Zdá se, jakoby nevolníci byli citlivější k poškození tažného dobytka než vlastních dětí.
Ve všech zprávách se píše o výskytu různých chronických onemocnění mezi obyvatelstvem, o četných případech kýly, zvětšené štítné žlázy (vole), vyrážkách, hluchoněmých, očních chorobách atd. Chudý lid
neměl žádnou světskou pomoc, pouze duchovní. Chyběli lékaři, felčaři (ranhojiči).
V roce 1846 působili na kunštátském panství
2 ranhojiči, a to v Kunštátě a v Olešnici,
a bylo zde 9 chudobinců, které pečovaly
o 100 chudých.
		

pokračování příště

SVÁTKY ŘEMESEL
O víkendu 13. a 14. 6. 2015 se v areálu Panské
zahrady v Kunštátě konal VIII. ročník Svátků řemesel. Vedle prezentace řemesel
u více než stovky řemeslných stánků, včetně
zastoupení deseti odborných učilišť, se
v letošním roce oslavovala krása ušlechtilých koní.
Areál Panské zahrady navštívilo během
horkého víkendu téměř 7000 návštěvníků
z celé ČR i ze zahraničí. Nabídka pro návštěvníky byla pestrá a zájemci měli možnost vyzkoušet si řemesla jako truhlář, tesař, sklář, hrnčíř, kovář, sedlář, bičař, pekař,
řezbář. Ti méně odvážní mohli při práci
pozorovat mistry svého řemesla a s každým
řemeslníkem pohovořit.
Letos již po čtvrté bylo neodmyslitelnou
součástí slavností vyhlášení Mistra tradiční
rukodělné výroby, soutěže pořádané odborem kultury JMK. Jedním ze tří oceněných
byla i paní Zábojová ze Sebranic se svými
ručně tkanými koberci.

Během víkendu se před pódiem představilo
51 koní, vedle minikoníků zde byly k vidění
i ukázky asertivity a drezury koní, předvedli se koně kočároví, parkuroví, westernoví
a nechyběla ani ukázka sokolnického umění na koni a středověké souboje v koňském
sedle.
Dřevosochařské sympozium, které každoročně předchází samotné svátky, letos svými vyřezávanými sochami doplní kunštátský vánoční betlém, park v Panské zahradě,
kunštátský rybník, místní základní školu
a dětskou ozdravovnu Křetín.
Akce byla realizována občanským sdružením Řemesla v Kunštátě za výrazné spolupráce Města Kunštát a podpory Jihomoravského a Olomouckého kraje.
Celý víkend byl prohřátý sluncem, příjemnou atmosférou a nádhernou souhrou řemeslníků, účinkujících a návštěvníků.
Za občanské sdružení Řemesla v Kunštátě
Bc. Marie Wetterová

Obě fota: K.P.
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