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Úspěšná reprezentantka Klára Pařízková (druhá zprava) se svými fanoušky na Mistrovství hasičského dorostu ČR. Více na str. 5

OTÁZKA PRO STAROSTU
Vážený pane starosto,
léto začalo, nejvhodnější čas na různé opravy a rekonstrukce je tady. Uveďte prosím,
jaké projekty se v současné době v Kunštátě realizují. Nemám na mysli administrativní přípravu, ale samotnou výstavbu.
V řadě měst a obcí se něco buduje a opravuje, ale v Kunštátě toho moc vidět není.
Nebylo by na čase začít s tolik potřebnými
a v Kunštátě velmi opomíjenými opravami chodníků a místních komunikací?
V našem městě je toto poměrně neoblíbené
téma. Už i tak malá obec, jakou je Zbraslavec, zaujala k opravě chodníku postoj
a rekonstrukce tam probíhá.
Nebylo by možné zveřejnit schválený pasport oprav, abychom se konečně dozvěděli,
kdy se s nimi začne? Třeba na Palackého
ulici je stav místy katastrofální a samozřejmě nejen zde. Ulice V Lávkách má špatný
povrch, Hrnčířská na tom není o moc lépe.
Chodníky od školy k náměstí jsou ostudou
města. V jiných městech (například srovnatelně velký Újezd u Brna) to jde, tak proč
ne v Kunštátě?
Nejen léto, ale při vhodném počasí i jaro
a podzim jsou vhodné pro opravy a rekonstrukce. Dokončila se revitalizace rybníka
u školy, finišuje oprava hřbitovní zdi, v Rud-

ce za podpory města vzniklo nové zázemí
pro sportovce a újezdští realizují ve spolupráci s městem výstavbu fotbalových kabin.
Opravily se komunikace v ulici Mezi Plůtky
a na Chocholíku. V nejbližší době se vybuduje silnice v ulici Sadová a v Rudce v části Luka a do konce roku se opraví nejhorší
část ulice V Lávkách. Tak jako každý rok
se průběžně opravují defekty na místních
komunikacích dle potřeby. Krom toho se
provádí průběžně údržba a opravy městských budov. Byl dokončen nový městský
archiv v půdních prostorách úřadu (toto
jsou ale práce, které nejsou tolik vidět).
Pasport (neboli seznam) místních komunikací a chodníků byl vytvořen pro přehled
vedení města za účelem postupných oprav
dle aktuálnosti. Harmonogram oprav se

vytváří postupně dle potřebnosti, času
a peněz v souvislosti s utvářením rozpočtu města. Některé opravy jsou též časově
závislé na budoucí plánované investici
v lokalitě. Chodníky od školy k náměstí
a do Sychotína jsou projektově ošetřené
a vzhledem k finanční náročnosti opravy
se snažíme získat dotace ze SFDI.
Místní komunikace pro pěší i vozidla jsou
bolestí každé obce a města. Vzhledem k dosavadní absenci jakýchkoliv dotačních titulů na tuto oblast jsou opravy a výstavba
závislé na vlastních financích a dalších
prioritách v oblasti. Je to však nejviditelnější vizitka města nejen pro občany, ale i pro
návštěvníky. Snahou vedení města určitě
je a bude postupně tyto komunikace uvádět
do pořádku ke spokojenosti nás všech.
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

XXIII. HRNČÍŘSKÝ JARMARK
Přípravy XXIII. hrnčířského jarmarku jsou v plném proudu.
V této souvislosti se obracíme na zájemce o pořadatelskou
pomoc ve věku od 18 let. Zájemci se mohou přihlásit na MÚ
u pana Štěrby.
Program letošního jarmarku najdete na webových stránkách
města: www.kunstat.eu

INFORMACE O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA MĚSTA A RADY MĚSTA
Zastupitelstvo města dne 25. 6. 2015:
• vyslovilo souhlas:
• s pronájmem nemovitosti Zahradní
300 a přilehlých pozemků za účelem
provozování třídy mateřské školy
• s celoročním hospodařením po projednání závěrečného účtu města za rok 2014
a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014, a to bez výhrad
• schválilo:
• poskytnutí finančního příspěvku SDH
Újezd ve výši 125.000 Kč na dofinancování vlastního podílu SDH k dotaci poskytnuté Jihomoravským krajem na rekonstrukci požární zbrojnice
• poskytnutí finančního příspěvku Tenisovému klubu Kunštát ve výši 144.344 Kč
na dofinancování vlastního podílu klubu
k dotaci poskytnuté Jihomoravským krajem na rekonstrukci kabin a pořízení
vybavení pro údržbu kurtů
• poskytnutí bezúročné návratné finanční půjčky SDH Kunštát ve výši 120.000 Kč

na úhradu nákladů spojených s oslavami
140. výročí založení sboru
• rozpočtové opatření č. 6/2015
• dokument „Zásady spolufinancování
rozvoje VH infrastruktury“ v předloženém znění.
• předložený rozpočet VHO na období od
1. 7. 2015 do 31. 12. 2015
• výsledky inventarizace majetku, pohledávek a závazků podle stavu k 31. 12. 2014
• účetní závěrku města Kunštát za rok
2014
• prodej pozemků v k.ú. Kunštát na Moravě a Sychotín
V měsíci červenci se Rada města na svém
zasedání mimo jiné zabývala:
• výsledky jednání se zástupci SFŽP ve
věci dokončení vyúčtování akce „Revitalizace Panské zahrady I.“
• opravami místních komunikací
• revitalizací zeleně na nám. Krále Jiřího
• prodejem a výkupem pozemků
• postupem prací na rekonstrukci ordi-

nace v budově zdravotního střediska
a opravě zdi na starém hřbitově
• vyhodnocením výběrových řízení na vybudování místní komunikace v lokalitě
Luka v Rudce a zhotovení finálních vrstev
komunikace v ulici Sadová v Kunštátě
• Rada města schválila:
• uzavření nájemní smlouvy na pronájem objektu Zahradní 300 za účelem
provozování třídy mateřské školy na
dobu určitou od 1. 8. 2015 do 30. 6. 2016
• uzavření smluv o úplatném a bezúplatném převodu vodoměrů od Svazku VaK
a VAS Boskovice na město
• uzavření smluv o poskytnutí dotace
z Jihomoravského kraje na dopravní
automobil, výstroj a výzbroj a opravu
elektroinstalace požární zbrojnice Sychotín v celkové výši 612.000 Kč (70 %
skutečných výdajů)
• prodloužení nájemních smluv na dobu
určitou na pronájem městských bytů
- t aj-

MÍSTOSTAROSTŮV ZÁPISNÍK
Vážení spoluobčané,
v dnešním Zápisníku Vás budu informovat
o připravovaných projektech pro rok 2016,
dále pak o stavu žádostí na dotované akce,
o stávající rekonstrukci městského majetku
a také o rozvoji naší dopravní infrastruktury.
Aktuálně se RM zabývá přípravou PD (projektové dokumentace) na výstavbu nového
chodníku před školou, který by v budoucnu
měl zvýšit bezpečnost našich dětí při cestě
do školy i ze školy a při nastupování do autobusů. Pokud půjde vše dle plánu, akce
bude zařazena do rozpočtu pro rok 2016.
Dále se RM zabývá PD, která řeší autobusový záliv nad kostelem. Současná situace je
neakceptovatelná z důvodu omezení dopravního provozu, jehož příčinou je stání autobusu právě na zmiňované silnici. Budoucí
záliv by měl být umístěn na místě bývalé
staré školy. Autobusové zastávky v našem
městě jsou na samostatné téma. Ve spolupráci s ŘSD připravuje RM koncepční řešení této situace, ale realizace bude v řádu
několika let. Proto se snažíme vyřešit alespoň část tohoto dopravního problému již
nyní.
V následujících řádcích bych se rád zaměřil
na žádosti o dotované projekty.
Jak jste se již mohli dočíst v předcházejících
vydáních Kunštátského zpravodaje usilujeme o dotaci na přístavbu mateřské školy.
Podařilo se nám již postoupit do druhého
kola u MŠMT a stojíme krůček před získáním této dotace. Projektová dokumentace
je kompletní a nyní čekáme pouze na schválení dotace, aby se celá akce rozjela.
2

Do druhého kola jsme také postoupili s žádostí o dotaci na rekonstrukci chodníku do
Sychotína. Aktuální stav chodníku je alarmující. Plánovaná rekonstrukce je v hodnotě 1,6 mil. Kč. Neradi bychom zatěžovali
rozpočet našeho města tímto výdajem.
Pokud se nám podaří získat dotaci na tuto
akci, tak náš rozpočet zatížíme výdajem
okolo 250 tis. Kč.
Nově jsme využili možnosti podání žádosti
o dotaci na rekonstrukci drobných sakrálních staveb. Jde nám o opravy kaplí v místní části Touboř a Hluboké a také bychom
rádi touto cestou provedli kompletní rekonstrukci sochy Panny Marie na nám. Krále
Jiřího.
Dále se nám podařilo získat od JMK dotaci
na dovybavení jednotek sboru dobrovolných
hasičů. Dotaci v hodnotě cca 600 tis. Kč a 30%
spoluúčast města použijeme na pořízení
nového dopravního automobilu (8+1) pro
SDH Kunštát, dále pro SDH Újezd a Sychotín připravujeme z této dotace technické
dovybavení na zásahuschopnost těchto jednotek. V následných letech chceme využít
opět této dotace a postupně díky ní pořídit
nové dopravní automobily pro SDH Sychotín a SDH Újezd.
V minulém měsíci se nám podařilo podat
žádost o dotaci na JMK pro budoucí rozšíření kanalizace v našem městě. Plánuje
se pro ulice V Lávkách (od přečerpávací
stanice po ulici Pod Hlubnou), U Hřiště
(od č. p. 254 po ulici Brněnská), Brněnská
(od ulice U Hřiště po ZŠ), Zahradní (od zahradnictví č. p. 277 po č. p. 469). Celkové
náklady cca 9 mil Kč, dotace 70 %, podíl
města 2,7 mil Kč.

Nyní o probíhající rekonstrukci městského
majetku.
V současné době probíhají dokončovací
práce na hřbitovní zdi staré části hřbitova.
Jsme velice rádi, že toto místo věčného
odpočinku dostalo důstojného vzhledu.
V letních měsících bude probíhat kompletní
rekonstrukce kotelny a plynového připojení v našem kulturním domě. Tato rekonstrukce povede k efektivnějšímu vytápění
celého objektu. Náklady na tuto akci jsou
v hodnotě cca 300 tis. Kč.
V předcházejícím zpravodaji či z místního
rozhlasu jste byli informováni, že naše město započalo s rekonstrukcí zdravotního
střediska. Celá rekonstrukce bude probíhat
do 31. 8. 2015 a náklady spojené s touto akcí
jsou kalkulovány na cca 620 tis. Kč.
Poslední část dnešního zápisníku chci věnovat výstavbě a rekonstrukci dopravní
infrastruktury. V letošním roce budou vystaveny nové komunikace v lokalitách Luka
Rudka a ulice Sadová. Luka Rudka – náklady na vybudování budou činit cca 1,3 mil. Kč.
Ulice Sadová – náklady na vybudování budou činit cca 2,6 mil. Kč.
V předcházejícím měsíci byly opraveny
komunikace Mezi Plůtky, Chocholík a do
konce roku plánujeme opravu komunikace
v ulici V Lávkách (od přečerpávací stanice
po ulici Pod Hlubnou i s dotčenou křižovatkou). S následným průběhem oprav chodníků a cest Vás budu informovat v příštím
zpravodaji.
Na závěr mého dnešního Zápisníku mi dovolte, abych Vám popřál krásnou druhou polovinu prázdnin a šťastný návrat z dovolených.
Ing. Libor Sedlák, místostarosta

BEZPEČÍ PRO VŠECHNY

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Z důvodu akce oprava mostu na silnici I/43
Svitávka směrem od Svitávky k Sasině bude přesměrovaná objížďka mezi Sebranicemi a Letovicemi následovně.

Ve směru od Brna po silnici 150 přes Svitávku, Míchov a Podolí, od Svitav přes Letovice,
Zábludov, Nýrov, Rudku, Kunštát a Sebranice. Akce je plánovaná od 17. 8. do 23. 8. 2015.

ODJÍŽDÍTE
NA DOVOLENOU?
– Při hovorech na veřejnosti nerozšiřujte
informace, že na delší dobu opouštíte své
bydliště. Rovněž je zbytečné o této skutečnosti informovat návštěvníky na Facebooku a dalších veřejných stránkách.
– Nenechávejte vzkazy o vaší nepřítomnosti na telefonním záznamníku.
– V bytě před odjezdem nezatahujte závěsy a rolety, protože „tipaři“ si všimnou,
že v bytě delší dobu nikdo není.
– Využijte časové spínače na zapnutí např.
stolní lampy ve večerních, případně nočních hodinách na určitou dobu, případně
tímto způsobem zapněte na určitou dobu
rádio.
– Požádejte důvěryhodné sousedy nebo
rodinné příslušníky, aby na váš byt dohlédli, vybírali poštovní schránku.
– Cenné věci uložte v bance do bezpečnostní schránky nebo u rodinných příslušníků, případně důvěryhodných známých.
U drahé elektroniky si zapište výrobní
čísla a uschovejte faktury, návody na
použití apod. Obrazy a starožitnosti je
třeba pojistit samostatně, provést fotodokumentaci a fota ukrýt.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNŠTÁT
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ O LÍNÉM HONZOVI
Na závěr školního roku připravili žáci
6. ročníku představení pohádky Josefa Lady
O líném Honzovi. Vystoupení pro rodiče,
děti z mateřské školky i mladší spolužáky
se setkala s velkým úspěchem. Děti byly za
své nadšení, herecké výkony a pečlivou
přípravu odměněny dlouhým potleskem
a oceněním od učitelů i spolužáků. V hlavních rolích se představili Viola Kintrová,

Tomáš Chytrý, Roman Štěrba, Anička Dočekalová a Katka Peterková. Na klavír děti
doprovázela Alžběta Boucníková, kulisy
zhotovil Laďa Dostál, režii měla Ilona Kuchyňová. Velké poděkování patří paní Ireně
Bednářové z Újezda, která pro představení
zhotovila nádherného velikého draka, bez
něhož by Honza princeznu nikdy nedostal.
-ik-

– U bytů nenechávejte domácí obuv přede
dveřmi na chodbě.
– Je rovněž možné zabezpečit byt či domek
elektronicky napojením na firemní
ochranu (pult centralizované ochrany).
Dnešní technika již umožňuje podání
informací o narušení vašeho obydlí, auta,
chaty na váš mobilní telefon. Uvedené
zabezpečení v tomto bodě je však již
zpoplatněné částkou od několika stokorun a výše, dle rozsahu zabezpečení
a použité techniky.
Za komisi pro prevenci, bezpečí a živ. prostředí
Lubas Zdeněk

Spolek mladých a nevybouřených
Vás srdečně zve
na

BENÁTSKOU ZÁBAVU
V PÁTEK 21. 8. 2015
OD 20 HODIN
NA VÝLETIŠTI
V RUDCE.
Hraje Arcus
Vstupné 60 Kč
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NOVÁ KNIHA ZDARMA
Kunštátský rodák Jaroslav Řehůřek, který
přispěl k tomu, že jste měli o Vánocích knihu Kunštátsko... jak šel čas jako dárek pouze za cenu poloviny výrobních nákladů
vám tentokrát nabízí svou novou knihu zcela zdarma. Vychází právě v tomto měsíci
a v ní vám představuje život ve Francii, kde
žije. Zamýšlí se nejen nad historií, ale poukazuje na problém, který se dnes dostává
na první místo ve sdělovacích prostředcích
– imigraci, osidlování Evropy «Neevropany».
Připomíná slova francouzského prezidenta de Gaulla k otázce Arabů ve Francii:

INFOCENTRUM

„smícháte-li ocet s olejem a láhev protřepete, za chvíli se stejně tekutina oddělí opět
na ocet a olej...“ V knize se také věnuje dalšímu problému: diplomové mánii, kdy chybí
vzdělaní technici a řemeslně zruční lidé,
zatímco školy chrlí dál humanitně vzdělané
budoucí nezaměstnané. Kniha byla vytvořena při příležitosti 90. výročí vzniku Baťovy Školy práce a bude mít svůj křest v rámci jejich oslav ve Zlíně, v Kunštátě bude
věnována nejstarším žákům naší školy
a zdarma nabídnuta kunštátské veřejnosti.
			

LD

CO VÍME A NEVÍME O FRANCII
Po dva tisíce let je všestranný vývoj v Evropě ovlivňován
z Francie. Římané zakládají město Marseille více než
pět set let před naším letopočtem. Štrasburk nese svědectví o přítomnosti Římanů před dvěma tisíci léty.
Charlemagne (Karel Veliký), císař Impéria Germano-romaine v osmém století
volí Aachen v Německu za hlavní město
svého území, v roce 843 je podepsán ve
Verdunu dokument (Traité de Verdun) ...
následně vznikají v Evropě dva státy a dvě
národnosti: německá a francouzská s následujícími tisíciletými sváry, v současnosti
ukončené ve Štrasburku Parlamentem...
kde Francie zůstává nejsložitějším členem
Evropské unie – je žádoucí prohloubit naše
vědomosti!
Několik posledních absolventů Baťovy
Školy práce, ročník 1940–1944, s účastí současného Klubu ABS ve Zlíně a ve spolupráci s vedením města Kunštátu a vedením
Základní školy v Kunstátě, rozhodli vydat
knihu „Co víme – nevíme o Francii“. Autentické a objektivní informace umožňují nahlédnout do historie... zakončeno myšlenkou „Modernizace výuky v základní škole“
ve Francii a v naší zemi.
Základní škola spolu s rodinným prostředím jsou první etapou našeho života. Nemohlo tomu být jinak ani u mne v lavicích
kunštátské školy 1930–1939. Složitý vývoj
životních etap diktoval osvojovat si postupně vše nové v širším pojetí k logickým závěrům. Zkušenost v devadesáti létech mého
života potvrzuje vysoký význam základní
školy pro postupné celoživotní vzdělávání.
Od roku 1940 byla Baťova Škola práce ve
Zlíně druhou etapou mého života. Třetí
etapa je nejsložitější, má počátek 1967 ve
Francii a trvá téměř půl století... jsem přímým účastníkem a poznávám složitost ekonomicko-sociální problematiky za hranicemi naší země s dopadem do školství.
Starost s modernizací základní školy ve
Francii se přenesla do naší země ve formě
„Diplomové mánie“ orientované do neproduktivních oblastí.
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Francouzský ministr školství, Vincent Peillon, vložil
svůj návrh o modernizaci
školství do knihy „Refondons
l’Ecole“ (Přebudujme školství – pro budoucnost našich
dětí, 148 stran nakladatelství
SEUIL, Paris, 2013). Školství
je „ústředním nervem“ budoucnosti ve Francii i v naší
zemi!
V současnosti oblasti elektroniky a automobilu vystupují ve svém objemu a obsahu
nad průměr v polytechnické nabídce pro
školáky opouštějící základní školu. Obor
KOVO-průmyslu je hnacím motorem ekonomiky a pokroku společnosti se zásobárnou kvalifikovaných zaměstnání.
Naše kniha je zdarma nabídnuta členům
Klubu ABS, studentům, učitelum a školákům posledních tříd základní školy a vzdělavatelským organizacím do vyčerpání 1500
vytisků.
Několik desítek výtisků naší knihy je ZDARMA nabídnuto veřejnosti v městské knihovně.
Ve Francii, srpen 2015, J. Řehůřek

INZERCE
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. 516 499 619, 516 499 611
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
PRONAJMU byt 3+1 v Kunštátě na ul. Nová.
Tel. 724 346 511

JEDNODENNÍ ZÁJEZDY
MINIBUSEM
SRPEN 2015
Odjezd od Infocentra Kunštát
a od NC Albert Boskovice

7. 8. 2015 (Pá) MEDVĚDÍ SOUTĚSKA – RAKOUSKO – turistický výstup skalnatým
kaňonem podél tůní a vodopádů, možnost
výstupu na vrchol Hochlantsch
Cena: 790 Kč/osoba
8. 8. 2015 (So) PUSTEVNY – Zbrašovské
aragonitové jeskyně, Pustevny, Radhošť…
Cena: 400 Kč/osoba
12. 8. 2015 (St) VELKÝ MEDER – zájezd do
vyhlášených slovenských termálních lázní
Cena: 499 Kč/osoba
14. 8. 2015 (Pá) ZOO DVŮR KRÁLOVÉ – zájezd do zoologické zahrady ve Dvoře Králové
Cena: 390 Kč/osoba
15. 8. 2015 (So) SNĚŽKA – výstup na nejvyšší horu České republiky
Cena: 490 Kč/osoba
19. 8. 2015 (St) BAŤŮV KANÁL – cyklistický
zájezd jednou z nejvyhlášenějších cyklostezek v ČR
Cena: 550 Kč/osoba
21. 8. 2015 (Pá) MEDVĚDÍ SOUTĚSKA –
RAKOUSKO – turistický výstup skalnatým
kaňonem podél tůní a vodopádů, možnost
výstupu na vrchol Hochlantsch
Cena: 790 Kč/osoba
22. 8. 2015 (So) TOULOVCOVY MAŠTALE
– zájezd do pískovcových skalních útvarů
Cena: 240 Kč/osoba
28. 8. 2015 (Pá) BESKYDY – LYSÁ HORA –
výstup na Lysou horu – nejvyšší horu Beskyd
Cena: 440 Kč/osoba
29. 8. 2015 (So) ZOO LEŠNÁ – zájezd do zoologické zahrady Lešná ve Zlíně
Cena: 290 Kč/osoba
OSVĚTIM/KRAKOV – zájezd do Polska
s návštěvou muzea holocaustu v Osvětimi
a prohlídkou historického města Krakov.
Termíny dle dohody – nutná rezervace vstupenek. Cena: 650 Kč/doprava, 270 Kč/vstupy.

SPORT
MISTROVSTVÍ REPUBLIKY HASIČSKÉHO DOROSTU
V minulém čísle Kunštátského zpravodaje jsme Vás informovali o úspěšném tažení naší reprezentantky Kláry Pařízkové
okresním a krajským kolem postupových
soutěží hasičského dorostu.
V polovině července se v Praze na stadionu
ASK Slavie Praha konalo mistrovství republiky. Symbolicky na stejném stadionu v roce
2004 tehdejší družstvo našich dorostenek
získalo titul mistryň republiky v požárním
útoku.
V sobotu bylo mistrovství zahájeno slavnostním nástupem. První den čekaly Kláru
dvě disciplíny. Test z hasičských znalostí

zvládla bezchybně. Druhou, již sportovní
disciplínou byl běh na 100 m s překážkami.
V prvním pokusu zaběhla Klára čas 20,31 s,
který ji zařadil na průběžnou šestou příčku. Druhý pokus vyšel Kláře běžecky ještě
lépe a časomíra se poprvé v její kariéře
zastavila pod hranicí dvaceti vteřin. Bohužel za předčasné odpojení proudnice v cíli
jí rozhodčí její pokus neuznali. Po úspěšném výkonu jsme si užili úžasnou atmosféru při fandění kolektivům.
Nedělní klání zahajovali jednotlivci disciplínou hasičského dvojboje. Fandící kotel
na stadionu vytáhl Kláru již v prvním poku-

su k vylepšení osobního rekordu s hodnotou
19,46 s. Ve druhém pokusu jej dokázala
ještě vylepšit na 19,12 s, což znamenalo
5. místo.
Na tribuně se snažil náš fanklub sčítat výsledky soupeřek. Neoficiálně jsme tušili,
že celkový součet by měl Kláře stačit na
celkové páté místo. Na potvrzení našich
propočtů jsme dlouho čekali, ale o to větší
byla radost.
Na slavnostním vyhlášení převzala Klára
ocenění za páté místo přímo od starosty
republikového sdružení hasičů Karla Richtera.
		

Ing. Aleš Havelka

SDH SYCHOTÍN – VÝSLEDKOVÝ SERVIS
Střední dorostenky:
31. Iva Bednářová – 24,79 s

5. 7. 2015 – Extraliga ČR – Letohrad
7. Sychotín 17,07 s

27. 6. 2015 – OLM – O pohár SDH Senetářov
9. Sychotín 23,28 s

Mladší dorostenci:
6. Jan Vach – 20,04 s

11. 7. 2015 – Extraliga ČR – Petrovice
25. Sychotín 18,73 s

5. 7. 2015 – O pohár SDH Nýrov
1. Sychotín A
7. Sychotín B

26. 7. 2015 – Moravský pohár v běhu na 100 m
s překážkami, Brněnská věž – Brno

12. 7. 2015 – Extraliga ČR – Pasohlávky
21. Sychotín 18,53 s

MLADŠÍ ŽÁCI

Průběžné hodnocení Okresní ligy mládeže:
1. Senetářov 187 bodů (započteno 10 soutěží)
2. Jabloňany 165 bodů (započteno 10 soutěží)
3. Březina 164 bodů (započteno 10 soutěží)
4. Sychotín 160 bodů (započteno 9 soutěží)
Do bodování se započítává 10 nejlepších
výsledků.

STARŠÍ ŽÁCI
27. 6. 2015 – OLM – O pohár SDH Senetářov
3. Sychotín 17,53 s
5. 7. 2015 – O pohár SDH Nýrov
1. Sychotín
Průběžné hodnocení Okresní ligy mládeže:
1. Sychotín 181 bodů (započteno 10 soutěží)
2. Bořitov 180 bodů (započteno 10 soutěží)
3. Petrovice 177 bodů (započteno 10 soutěží)
4. Jabloňany 176 bodů (započteno 10 soutěží)

DOROST – JEDNOTLIVCI
11.–12. 6. Mistrovství republiky dorostu
Praha
Mladší dorostenky:
5. Klára Pařízková – dvojboj 19,12 s (5. místo),
100 m s překážkami 20,31 s (6. místo), testy
1. místo
18. 7. 2015 – Český pohár v běhu na 100 m
s překážkami – Bludov
Mladší dorostenky:
13. Klára Pařízková – 20,30 s

Mladší dorostenky:
2. Klára Pařízková – 20,67 s (100 m s překážkami)
4. Klára Pařízková – 12,74 s (výstup na věž)
Mladší dorostenci:
5. Jan Vach – 20,33 s (100 m s překážkami)
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

MUŽI
28. 6. 2015 – VC Blanenska – Ostrov u Macochy
28. Sychotín B – 23,69 s
33. Sychotín B – NP
12. 7. 2015 – VC Blanenska – Žďár
8. Sychotín A – 20,22 s
28. Sychotín B – NP
19. 7. 2015 – VC Blanenska – Pamětice
12. Sychotín A – 19,39 s
24. Sychotín B – 20,76 s

ŽENY
28. 6. 2015 – VC Blanenska – Ostrov u Macochy
1. Sychotín – 16,31 s
19. 7. 2015 – VC Blanenska – Pamětice
1. Sychotín – 17,61 s
26. 7. 2015 – VC Blanenska – Černovice
7. Sychotín – 19,36 s
Průběžné pořadí VC Blanenska:
1. Šošůvka 82 bodů
2. Sychotín 78 bodů (odjeto 7 z 9 závodů)
3. Němčice 55 bodů
4. 7. 2015 – Extraliga ČR – Pustkovec
1. Sychotín 16,50 s
5. 7. 2015 – Extraliga ČR – Letohrad
8. Sychotín 18,10 s
11. 7. 2015 – Extraliga ČR – Petrovice
1. Sychotín 15,92 s
12. 7. 2015 – Extraliga ČR – Pasohlávky
8. Sychotín 18,81 s
18. 7. 2015 – Extraliga ČR – Karolín
10. Sychotín 20,19 s

26. 7. 2015 – VC Blanenska – Černovice
5. Sychotín A – 17,65 s
5. Sychotín B – 17,65 s

19. 7. 2015 – Extraliga ČR – Lavičky
1. Sychotín 16,28 s

Průběžné pořadí VC Blanenska:
7. Sychotín A 90 bodů
17. Sychotín B 28 bodů

Průběžné pořadí Extraligy ČR:
1. Sychotín 54 bodů
2. Vítiněves 51 bodů
3. Libuň 46 bodů
		

Ing. Aleš Havelka
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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
Postrachem vesnických mládenců bývala
vždy vojenská služba. V minulých staletích
byla doživotní. V polovině 18. stol. podléhali odvodu muži od 17 do 40 let, u vozatajstva
do 50 let. Branci měli mít tělesnou výšku
od 168 do 180 cm. Z vojenské služby bylo
možné se za 300 zlatých vykoupit. Byla to
obrovská suma, protože řadový voják dostával žold 4 zlaté ročně.
Od roku 1801 byla zkrácena voj. služba na
10 let u pěchoty, u jezdectva na 12 let, u dělostřelectva a ženistů na 14 let.
Odvodní předpis z roku 1827 stanovil délku
vojenské služby na 14 let, což platilo do roku 1845, kdy byla snížena na 8 let. Současně byly ustanoveny odvody cestou úřední.
To znamenalo, že mohl být do vojenské
služby povolán každý, kdo byl nepohodlný
vrchnostenským úřadům nebo magistrátům. Roku 1848 bylo zřízeno vojensky organizované četnictvo. Dekretem z roku 1858
byla zavedena všeobecná branná povinnost.
Odvodní povinnost byla mezi 20. až 27. rokem věku, vojenská služba byla stanovena
na 8 let prezenční služby a 2 roky v záloze.
Činná služba byla střídána v klidnějších
dobách dlouhodobou dovolenou.
Po porážce rakousko-uherské armády
v roce 1866 u Hradce Králové došlo k hluboké reorganizaci. Vojenská služba byla snížena na 3 roky, (4 u námořnictva), 7 let
v záloze a 2 roky v zeměbraně.
Zákonem z roku 1912 byla stanovena: 2 roky
prezenční služba, 3 roky u jezdectva, dělostřelectva a speciálních útvarů, 4 roky
u námořnictva a 7 roků služba v záloze.

V obci míval na starosti též zajišťování pořádku, kázně a morálky. Býval účastníkem
úředních jednání, jako svědek při sepisování testamentu, pozůstalosti i o svatbách
aj. Rychtářská hůl přinutila k poslušnosti
leckterého poddaného. Funkce rychtáře
zanikla roku 1848.
Roku 1863 bylo v českých zemích zavedeno
domovské právo. Jeho podstata spočívala
v tom, že každý člověk musel být příslušný
do některé obce (města). Průkaz o tom se
nazýval domovský list a vystavoval jej příslušný obecní (městský) úřad. Obec měla
pak nemajetným a chudým občanům poskytnout základní sociální potřeby (stravu,
byt, oblečení). Domovské právo se dědilo
po otci nebo matce anebo se získalo na

základě žádosti po více než deseti letech
trvalého, nepřetržitého pobytu v téže obci.
Poněvadž se domovské právo dědilo, vedly
si obce tzv. sirotčí knihy, kam si zapisovaly většinou děti, které sem příslušely, ale
neměl se o ně kdo starat.
To, co dnes řeší dětské domovy a kojenecké
ústavy, musela řešit obec prostřednictvím
tzv. chudinského fondu. Osiřelé dítě se dalo
do veřejné dražby a mohli se přihlásit zájemci s požadovanou měsíční taxou za poskytnutou stravu a nejnutnější oblečení a
obutí, kterou jim obec platila z chudinského
fondu. Když se vydražitel o dítě špatně staral, bylo mu odejmuto a dáno do jiné rodiny.
Po 2. světové válce chudinský fond zcela
zanikl. Také domovské právo bylo zrušeno.

Správa obce
V čele obce stál původně rychtář, k němuž
později jako mluvčí zájmů všech obyvatel
přibyl purkmistr (pudmistr).
V našich zemích se funkce rychtáře objevuje po roce 1220, v době zakládání obcí německého osídlení. Funkce rychtářů byla
původně dědičná, neboť měli „erbovní“, tj.
dědičné rychty.
Po dobu výkonu své funkce byla rychtářská
usedlost osvobozena od roboty. Rychtář
byl vesnickým soudcem, což byla nejdůležitější funkce (odtud také z německého richter – soudce). Vyřizoval ovšem jen menší
spory a trestní věci. Vedl evidenci poddaných a jejich odpracovaných robotních dní.
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