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Fotbalový kemp ŽIJEME HROU: trénink zaměřený na rozvoj individuální herní činnosti jednotlivce pod vedením trenérů Vladana Horáka a Aleše Odehnala.
Více na str. 6
Foto: V. Horák

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,
podařilo se nám dokončit jednu z mnoha
dotačních akcí – revitalizaci rybníku u školy. Rybník, kterému se léta říkalo baňák,
smraďák či podobně hanlivě, se před lety
zbavil zátěže vytékající splaškové kanalizace a letos se po odbagrování nánosů
bahna a špíny dočkal nových zpevněných
břehů, ostrůvku, zátoky pro naše společnice žáby (bez kterých prostě dotace nejsou),
nové výsadby a okružní pěšinky pro procházky či pohovění si u vody. Zásluhou
melioračních úprav nad „koupalištěm“ na
Lipce, dostatkem vodních zdrojů z Milenek
a opravou stavidla se docílila i slušná výška
hladiny v letošních suchých a parných
dnech, přestože se voda z rybníku odčerpává na zavlažování sportovišť (podotýkám,
že oficiálně).
I přes skvělý úmysl jsme se při realizaci díla
nevyhnuli problémům. V některých místech
vlivem půdní a vodní eroze chyběly nejen
pevné břehy, ale i dno rybníka a zpevňování podloží nových břehů úměrně navyšovalo cenu projektu proti plánu. I nečekané
uvolnění svahu u silnice a nutnost zajistit
tento břeh, aby nestrhnul chodník a silnici,
nás stálo půl milionu navíc. Z operačního
programu SFŽP jsme dostali přes 430 tisíc
korun, což je 70 % z uznaných nákladů.

Bohužel po nějaké době se na čisté hladině začaly objevovat čmouhy a nad rybníkem se opět táhnul nelibý zápach. S povrchovými vodami se začal do rybníka dostávat i domovní odpad. Po zjištění původu
splašků jsme okamžitě a za pomoci pracovníků odboru životního prostředí z Boskovic jednali s viníkem a nařídili nápravu. Není to však tak jednoduché, jak se
zdálo, a proto jsme o součinnost požádali
i inspektorát životního prostředí. Jako by
to nestačilo, začal se objevovat zapáchající zákal z dešťové kanalizace, která rybník zásobuje. Nechali jsme provést kamerové zkoušky. Výsledkem zjištění byl opět
lidský faktor. Někteří naši občané nevědomky využívali přístupných šachet dešťové kanalizace k zbavování se některých
doma vznikajících odpadů s přesvědčením, že ho pouští do čističky. Nyní postupně dle zjištěných nálezů kamery oslovujeme dotčené majitele nemovitostí, kterým
problém vysvětlujeme, a společně sjednáváme nápravu. A tak věřím, že až se „vychytají“ tyto problémy, budeme se společně
těšit z dalšího hezkého úseku v našem
městě.
A možná se na rybníku svezeme i na lodičce.				
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

INFORMACE O ČINNOSTI
RADY MĚSTA
V měsíci srpnu se Rada města na svém
zasedání mimo jiné zabývala:
• záznamem z vstupního jednání na akci
„I/19 Kunštát, křižovatka“, týkající se
úpravy křižovatky pod kostelem a vybudování autobusových zálivů na ulici
Brněnská. Předmětem jednání bylo odsouhlasení technického řešení vycházejícího z technické studie v návaznosti
na stávající stav a dohoda o způsobu financování stavby.
• neuhrazenými pohledávkami
• postupem prací na:
• rekonstrukci ordinace v budově zdravotního střediska
• dokončení opravy zdi na starém hřbitově
• rekonstrukci kotelny v kulturním domě
• výběrovým řízením na:
• organizaci výběrového řízení na zhotovitele akce „Přístavba mateřské školy“
• na zpracovatele PD pro společné
územní a stavební řízení a pro výběr
zhotovitele na akci „Multifunkční sportovní areál Újezd u Kunštátu“
• opravami místních komunikací
• možnou úpravou provozu v ulici Rudecká pro zvýšení bezpečnosti

KNIHA KUNŠTÁTSKO…
ČAS SE NEZASTAVIL

INFORMACE O ČINNOSTI
RADY MĚSTA
• prodejem a výkupem pozemků
• vybudováním sběrných míst odpadů
v lokalitě za hřbitovem a u kulturního
domu
• Rada města schválila:
• uzavření smlouvy o dílo na vybudování
komunikace v lokalitě „Luka“ v Rudce
s uchazečem Stylstav, s.r.o., Benešovo
náměstí 195, 594 51 Křižanov, který podal
nejvýhodnější nabídku ve výši 1,252.592
Kč s DPH.
• uzavření smlouvy o dílo na zhotovení
finálních vrstev komunikace v ulici
Sadová s uchazečem STRABAG a.s., Na
Bělidle 198/21, 150 00 Praha (odštěpný
závod Brno), který podal nejvýhodnější
nabídku ve výši 2,538.438,49 Kč s DPH.
• uzavření smlouvy o dílo na výměnu
oken v KD Touboř se společností OKNOSTYL group s.r.o., Kuřim, která podala
nejvýhodnější nabídku ve výši 90.934 Kč
včetně DPH
• zadání zpracování PD pro stavební
povolení a realizaci na opravu chodníků
na ulici Palackého
• zhotovení nových vývěsek zájmových
organizací umístěných pod kostelem
• zadání obnovy kamenného kříže před
Rudkou
• rozpočtové opatření č. 7/2015
				

-taj-

					
				

BEZPEČÍ PRO VŠECHNY
Starší lidé se často stávají terčem zájmu
kapsářů, zlodějů, podvodníků a násilníků.
Zranitelnější jsou i v silničním provozu.
Aby se zmírnily následky jednání osob porušujících zákonné normy, je potřeba znát
i možnosti, kam se obrátit pro pomoc.
Vlastním průzkumem jsem zjistil, že většinou občané znají jen tel. čísla na policii,
městskou policii a hasiče. Pro některé je
novinkou i tel. č. 112, tak zvaná tísňová linka, jejíž operátoři Vám poradí a případně
Vás spojí na policii, hasiče, zdravotní záchrannou službu atd. Toto číslo je možno
použít i v zahraničí, protože se jedná o jednotné tel. číslo tísňového volání v evropských státech. Z tohoto důvodu jsme pro
Vás připravili několik základních telefonních čísel, která byste si měli poznamenat
nebo i jen připomenout.
Policie ČR
Městská policie
Lékařská pohotovost
Hasiči
Bílý kruh bezpečí
Jednotné evropské číslo
tísňové volání

158
156
155
150
257 371 110
112

Za komisi pro prevenci bezpečí a živ. prostředí
Zdeněk Lubas
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V souvislosti s Hrnčířským jarmarkem
město opět upozorňuje, že způsob využití veškerého prostranství náměstí
Krále Jiřího, K. Bochořáka a náměstí
ČSČK je plně v kompetenci pověřených
pracovníků města.
Město Kunštát si po celou dobu více než
dvacetileté tradice Hrnčířského jarmarku zakládá na nabídce výhradně
keramického zboží, proto důrazně
žádá občany, aby respektovali uvedený
charakter celé akce a neumožňovali
prodej méně hodnotného zboží ve stylu podřadných tržnic. Cílem pro další
ročníky tedy zůstává udržet ráz jarmarku pouze po hrnčířské linii, a tím
vytvářet jedinečnost této akce!
I pro letošní XXIII. ročník hrnčířského jarmarku je vyhlášena soutěž pro
zúčastněné keramiky. Tentokrát o nejlepší keramický svícen. A který to
bude, rozhodnou návštěvn íci jarmarku. Do soutěže je přihlášeno 105 výrobků a ve dnech jarmarku budou vystaveny v informačním centru. V sobotu
19. 9. od 9.00 můžete začít rozdávat své
hlasy. Soutěž bude uzavřena v neděli
20. 9. ve 13.00 a slavnostní vyhlášení se
uskuteční ve 14.30 z pódia na náměstí.
Návštěvníci Hrnčířského jarmarku
budou moci navštívit Památník hrnčířských domů a dílen v Kunštátě č. p. 94.
Tento rekonstruovaný dům je dílem
občanského sdružení Řemesla Kunštát
a nachází se v prostorách nejs tarší
keramické dílny v Kunštátě z roku
1599.
Po oba dny jarmarku, vždy od 10 do 16
hodin, budou probíhat dny otevřených
dveří v tomto historickém objektu.
K vidění budou ukázky z dílen kunštátských hrnčířů a malá expozice historie hrnčířství v Kunštátě. Návštěvníci
si budou moci zdarma vyzkoušet točení keramiky na hrnčířském kruhu.
Tradiční a žádanou se stala přímá ukázka výroby RAKU keramiky. Tuto ojedinělou techniku bude po oba dva dny
předvádět pan Michal Plíhal z Českých
Heřmanic na náměstí K. Bochořáka.

Na konci loňského roku a na začátku letošního se vám do rukou dostala kniha
Kunštátsko…jak šel čas. Vzhledem k vašemu velkému zájmu, vyprodání všech 1.300
ks během pár dní, snad týdnů, se město
Kunštát rozhodlo udělat v květnu dotisk
dalšího tisíce kusů. Z něj už je opět větší
polovina mezi vámi čtenáři. Na základě
i kladných ohlasů a některých nepoužitých
materiálů, bych rád vytvořil pokračování,
druhý díl knihy o Kunštátsku. Jenže těch
materiálů a starých fotek již není tolik,
proto jsem se již na jaře touto cestou na vás,
čtenáře a spoluobčany, obrátil s prosbou,
zda doma nemáte něco, co by pomohlo obohatit novou knihu. Několik občanů mi dodalo krásné staré neznámé fotografie, i ty
mladší ze stavby svých domů, případně sami
sebe za mlada někde na ulici, pomáhají
s informacemi, za což jim takto veřejně
děkuji. Současně se ještě jednou obracím
na ostatní občany, kteří mají doma zachycenou třeba i nedávnou minulost a byli by
ochotni pomoct. Chybí mi materiály z některých ulic, městských částí i okolních obcí.
Přitom bych v další knize rád dodržel stejnou nebo podobnou osnovu a byla by škoda,
aby něco zůstalo ukryto u vás někde v šuplíku nebo na půdě ve staré krabici.
Rád přijmu jakoukoliv informaci na mobil
608 877 203 nebo rovnou oskenované materiály ve větším rozlišení na email cklados@
seznam.cz. Nebo můžete staré fotografie
poslat i po svých dětech a vnoučatech do
školy, po oskenování je obratem vrátím.
Děkuji za vaši pomoc při tvorbě něčeho
zajímavého pro nás všechny, hlavně však
pro následující generace.
			

Ladislav Dostál

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji všem občanům, kteří přes letní sezonu navštěvovali požární nádrž v Kunštátě. Snažili jsme se dělat maximum pro to,
abychom v těchto horkých dnech udrželi
vodu čistou, nabízeli vhodné občerstvení a
udržovali příjemné prostředí celého areálu.
Zvláště chci poděkovat občanům, kteří bydlí v nejbližším okolí nádrže, za jejich toleranci vůči hlučnosti způsobenou vysokou
návštěvností, za pochopení při pořádání
večerních akcí s grilováním a hudbou.
Na závěr děkuji městu Kunštát za vstřícnost
a veškerou pomoc spojenou s provozem
požární nádrže.
Těším se na setkání s Vámi i v příštím roce.
Vladimír Barták, nájemce

INZERCE
NAVŠTIVTE OČNÍ OPTIKU (ve dvoře zdrav.
střediska) otevřeno každou středu od 9.30
do 16.00.
OPRAVY rodinných šicích strojů.
Milan Lepka, Nýrov 76, tel. 723 307 810

MÍSTOSTAROSTŮV ZÁPISNÍK
Vážení spoluobčané,
v tomto prázdninovém období mi dovolte, abych
dnešní Zápisník věnoval
slavnostnímu dění v naší
místní části Sychotín.
Dne 2. 8. 2015 při poutní
mši proběhlo vysvěcení
nového zvonu do kaple
Panny Marie Sněžné (kaple je majetek města). Za
první světové války byl
původní zvon zabaven na
vojenské účely a následně
po válce v roce 1919 tehdejší vedení obce instalovalo do zvoničky náhradní
zvon z litiny.
Sychotínští občané mají v paměti závazek
svých předků, že se budou pečlivě starat
o svou kapličku. Až kam mi paměť sahá,
tak se v naší obci vždy hovořilo o pořízení
nového zvonu. Vše vždy ale zůstalo jen
u myšlenky, která nikdy nebyla zrealizována. Až na počátku tohoto roku přišel
na schůzku OV Sychotín pan Jan Kubíček
starší s myšlenkou konečně pořídit nový
zvon do naší kapličky. Díky aktivnímu přístupu všech členů OV Sychotín se zvon podařilo pořídit.

Grafické vyobrazení plastiky zvonu věnoval naší obci pan Pavel Novotný (umělec
a herec). Nový zvon byl odlit v rodinné dílně
Dytrychových z Brodku u Přerova a následně firma Boroko (firma Rostislava Bouchala) z Brodku u Přerova doplnila zvon
o nutné příslušenství.
Nový zvon byl zasvěcen Panně Marii Sněžné
(jako je i naše kaple) a Svaté Kláře, která je
vyobrazena na historické pečeti naší obce.
Nyní si někteří z Vás mohou pomyslet –
proč vlastně celou tuto akci vzpomínám?
Důvodem je její vlastní financování. Po vzor u našich
předků se OV rozhodl hlavní
část peněz získat z veřejné
sbírky.
Při sbírce se vybralo 86.000
Kč od občanů Sychotína.
Dále OV obdržel sponzorský
dar v hodnotě 20.000 Kč od
firmy ELVO a.s., zbytek financí byl použit z rozpočtu
místní části Sychotín pro le-

tošní rok. Celkové náklady na pořízení
a instalaci zvonu činily 130.000 Kč.
Touto cestou chci opětovně poděkovat všem
občanům, kteří přispěli na pořízení nového
zvonu. V dnešním uspěchaném světě, kdy
zapomínáme na vzájemnou úctu a lásku,
je velice hřejivé na srdci, když člověk vidí
takovou soudržnost občanů.
Jsem velice hrdý na to, že pocházím právě
ze Sychotína.
Velké poděkování patří našemu panu faráři Petru Košuličovi, který provedl samotné
vysvěcení zvonu a odsloužil slavnostní poutní mši. Dále poděkování patří panu Janu
Kubíčkovi st. a jeho firmě za technickou
pomoc při realizaci celé akce. V neposlední
řadě děkuji všem členům OV Sychotín za
uspořádání a organizaci celého slavnostního víkendu. Díky nim si občané odnesli
památku nejen ve formě krásné vzpomínky,
ale i ve formě perníkového zvonečku s průvodním letáčkem.

Na závěr mého Zápisníku mi dovolte citovat
text, který je vyobrazen na našem zvonu
(autor p. Petr Košulič).
„AŤ TENTO ZVON ZNÍ K CHVÁLE BOŽÍ
A K VĚDOMÍ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI
UPROSTŘED NÁS.“
Ing. Libor Sedlák, místostarosta

KULTURA
ZASEDNE POROTA LITERÁRNÍ SOUTĚŽE FRANTIŠKA HALASE
Přípravy na každoroční vzpomínkovou akci
na básníka Františka Halase vrcholí vždy
na konci prázdnin. V říjnu, v období výročí
básníkovy smrti, se vzdává hold velikosti
Františka Halase pietním aktem na místním hřbitově a udržuje se tradice komponovaného literárního večera. Jaký bude
ten letošní? Připomeneme si další významnou osobnost spojenou s Kunštátem a zavzpomínáme na Ludvíka Kunderu po pěti
letech od jeho odchodu. Přípravy literárního večera s titulem MĚNÍ SE KULISA se
ujal Vít Ondráček společně s režií Tomáše
Trumpeše. Vystoupí členové divadelního
souboru NABOSO.
V nedávné době se z Blanska do Kunštátu
přestěhovalo i finále Literární soutěže Fran-

tiška Halase, jejíž 43. ročník započal v květnu oficiálním vyhlášením. Do 15. července
se tak mohli hlásit autoři poezie ve věku od
15 do 29 let se svými doposud nepublikovanými texty se zájmem stát se letošním
laureátem. Do soutěže se přihlásilo celkem
35 mladých básníků a s deseti z nich se
můžete setkat osobně v rámci Halasova
Kunštátu. Vybrat deset finalistů je věcí nelehkou, to mi jistě dáte za pravdu. Z tohoto
důvodu zasedá tříčlenná odborná porota.
V roce 2015 v jejím seskupení došlo ke změně a místo básníka a překladatele Jiřího
Červenky v porotě zasedne básnířka Věra
Rosí (vlastním jménem Veronika Schelleová), dále literární kritik Miroslav Chocholatý, v neposlední řadě básník a současně

dramaturg soutěže Vojtěch Kučera. Jiřímu
Červenkovi patří velké poděkování za čas,
který soutěži věnoval v uplynulých letech.
Jistě je potěšen návazností na své aktivity
spojené s podporou mladých básníků, která setrvává v podobě vyhlašování Zvláštní
ceny Klementa Bochořáka (vydání básnické sbírky doposud knižně nepublikujícímu
básníkovi).
Jak to vše dopadne, se dozvíte 17. října, kdy
se s čerstvou básnickou sbírkou V ZAHRADÁCH představí i loňská laureátka Literární soutěže Františka Halase Michaela
Horynová.
Jste srdečně zváni.
Za Kruh přátel umění Martina Hosová
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SPORT

HISTORICKÁ RUBRIKA

FOTBALOVÝ KLUB KUNŠTÁT

ROZMARY PŘÍRODY
NEŠTĚSTÍ NECHODÍ
PO HORÁCH…

Fotbalový klub Kunštát zahájil v měsíci srpnu novou sezonu. Do nového ročníku jsme
přihlásili dva týmy mužů, družstvo dorostu,
družstvo žen, dva týmy starších a mladších
žáků. Do soutěže se také zapojí přípravky
mladší a starší a družstvo předpřípravky.
Muži A ukončili minulý ročník na 4. místě
a i letos chceme bojovat o špici tabulky.
Před sezonou jsme odehráli 3 zápasy v rámci Krajského poháru, v nichž se nám velice
dařilo – nejdříve jsme porazili Rájec Jestřebí 3:1, Svratku Brno 8:2 a následně vítěze
Krajského přeboru a obhájce vítězství Krajského poháru tým Bohunic 4:1. Do soutěže
jsme vstoupili zápasem v Tišnově, který
angažoval do svých řad ligové fotbalisty
v čele s populárním Petrem Švancarou.
Před návštěvou šesti set diváků jsme odehráli vyrovnanou partii, bohužel vedení
jsme neudrželi a prohráli jsme 3:1.
B tým vyhrál první zápas s Letovicemi, ve
druhém kole prohrál v Šošůvce těsně 4 : 3.
Ostatní týmy vstupují do svých soutěží po
uzávěrce tohoto vydání zpravodaje.
Na kunštátském hřišti bylo během prázdnin
živo. Uskutečnily se dva fotbalové kempy
Žijeme hrou. Přes 70 dětí se ve dvou pětidenních turnusech zdokonalovalo ve fotbalových dovednostech, ale také absolvovaly
návštěvy turistických zajímavostí a koupaliště. Zpestřením byly diskuse s profesionálními kondičními trenéry, společenské hry,

sledování filmů apod. Děti spaly ve sportovní hale, pro některé to byly první noci bez
rodičů a tak nebyla nouze ani o slzičky. Na
závěr ale všichni neskrývali nadšení a mnozí prohlašovali, že příště přijedou zase.
Poděkování patří celému kolektivu Vladana
Horáka, který se o děti z různých koutů
okresu Blansko staral.
Závěrem prázdnin proběhl ještě příměstský
třídenní fotbalový kemp pro nejmenší hráče, kterého se zúčastnilo 15 dětí.
Na měsíc září připravujeme nábor nových
dětí do fotbalových družstev. O termínu
budeme včas informovat na našich stránkách www.fkkunstat.cz a také prostřednictvím rozhlasu. Zájemci o fotbal se mohou
přihlásit přímo u hlavního trenéra mládeže
Vladana Horáka na tel. čísle 774 328 885.
Výběr z domácích zářijových zápasů:
SO 5. 9. Kunštát B : Rudice
16:30
NE 6. 9. Kunštát A : Kuřim
16:30
NE 13. 9. Kunštát ženy : Lokomotiva Brno 13:00
SO 19. 9. Kunštát B : Ráječko B
16:00
NE 20. 9. Kunštát A : Miroslav
16:00
SO 26. 9. Kunštát B : Adamov
16:00
NE 27. 9. Kunštát A : Svratka Brno
16:00
NE 27. 9. Kunštát ženy : Okříšky
13:00
O ostatních zápasech mládežnických týmů
získáte informace na našem webu nebo na
nástěnce u kostela. Na všechny zápasy Vás
FK Kunštát
srdečně zveme.

Kapitoly z knihy
Historie Sychotína do roku 1960
Autorka: Jiřina Švancarová,
rok vydání 2007

Nejstarší poznámky o bouřích, krupobitích
a dalších pohromách na kunštátském panství jsou zřejmě zachyceny v následujících
zápiscích z pamětní knihy, ze které se však
dochovaly pouze zlomky z let 1693–1695, 1752
–1753 a 1764–1767.
17. července roku 1693 bylo velmi zlé počasí.
Mezi třetí a čtvrtou hodinou udeřil blesk
do sálů hlavního kunštátského zámku.
V několika hodinách shořela nejen střecha,
ale i obrazy v sále, na kterých byl vyobrazený celý rod Lamberků, kteří tenkrát Kunštát
vlastnili.
Dne 19. července 1693 přišla velká větrná
bouře, která zbořila na hlavním zámku
v Kunštátě komín. Dne 28. července toho
roku byl opět větrnou bouří na vyhořelém
kunštátském zámku zbořen komín.
Roku 1694, 10. srpna, o svátku sv. Vavřince
nastalo večer mezi 8. a 9. hod. hrozné počasí, při němž podzimní i jarní obilí bylo v 17
pokračování na straně 6

INFOCENTRUM
JEDNODENNÍ ZÁJEZDY MINIBUSEM
ZÁŘÍ 2015
Odjezd od Infocentra Kunštát a od NC Albert Boskovice
4. 9. 2015 (Pá) PRADĚD – Údolí Bílé Opavy – Karlova Studánka;
Cena: 350 Kč/osoba
5. 9. 2015 (So) MEDVĚDÍ SOUTĚSKA - RAKOUSKO – Turistický výstup
skalnatým kaňonem podél tůní a vodopádů, možnost výstupu na
vrchol Hochlantsch;
Cena: 790 Kč/osoba
11. 9. 2015 (Pá) VELKÝ MEDER – Zájezd do vyhlášených slovenských
termálních lázní;
Cena: 490 Kč/osoba
12. 9. 2015 (So) SNĚŽKA – Výstup na nejvyšší horu České republiky;
Cena: 490 Kč/osoba
16. 9. 2015 (St) BAŤŮV KANÁL – Cyklistický zájezd jednou z nejvyhlášenějších cyklostezek v ČR;
Cena: 550 Kč/osoba.
Cena vč. doprovodného vozidla.
18. 9. 2015 (Pá) LIPNO, ČESKÝ KRUMLOV – Procházka vyhlášenou
stezkou v korunách stromů, prohlídka města Český Krumlov;
Cena: 590 Kč/osoba
19. 9. (SO) MALÁ FATRA „JÁNOŠIKOVE DIERY“ – Vyhlášená nádherná turistická trasa v NP Malá Fatra;
Cena: 550 Kč/osoba
5

HISTORICKÁ RUBRIKA
ROZMARY PŘÍRODY
NEŠTĚSTÍ NECHODÍ
PO HORÁCH…
dokončení

obcích kunštátského panství zatlučeno do
země a úhory byly vymlety. (Sychotínu se
zřejmě tato spoušť vyhnula, protože není
uvedený ve výčtu postižených obcí – pozn.
aut.)
Poddané kruté počasí ruinovalo a nemohli
udržet živobytí. Proto r. 1694 vrchnost poddaným prominula nejen odvod platu o michalském termínu, ale i všechno dlužné
obilí, které měli v předchozích letech vypůjčeno z obročního úřadu. Mnozí z nich neměli zrno k podzimnímu ani k jarnímu setí.
I tady jim vrchnost vypomohla a také místní poddané ušetřila ubytování vojska i obtížných vojenských tažení.
Rok 1695 byl velmi neúrodný. Žito utrpělo
velké škody vlivem velké rudovitosti v měsíci červnu, ale i vlivem sněhu, který na
některých místech ležel velmi dlouho, takže
muselo být osení zaoráno a oseto jařinou.

Žně nastaly velmi pozdě, úroda pro trvale
deštivé počasí nemohla být úplně včas sklizena. Pozdní oves také neuzrál včas. Kosil
se zelený teprve v říjnu. Tak pozdní sklizeň
si tenkrát žádný člověk nepamatoval.
Deštivé počasí toho roku trvalo téměř nepřetržitě celý podzim až do 15. října.
Téhož roku 1695 byly panské dvory nejen
u nás, ale v celém Markrabství moravském,
v Království českém i ve Slezsku postiženy
úhynem ovcí. Na kunštátském panství uhynulo 800 ovcí. Vysoko stoupla cena vlny.
Roku 1752, dne 8. srpna večer, spustil se
velký déšť, který trval s výjimkou čtvrt nebo
půl dne nepřetržitě do 25. téhož měsíce.
Rok 1753 byl velmi suchý. Kolem Kunštátu
na dvě míle daleko k Dalečínu a dále až
do Rakouska byla pastva pro stáda a tráva
na loukách vypálena, jarní obilí bylo nízké
a z části vypálené. Nepršelo přes 9 týdnů.
Déšť přišel až 10. července.
Roku 1764 byl velmi mokrý podzim, proto
se v následující zimě velmi zmenšily stavy
ovcí.
V roce 1766 koupil Žid na trhu v Olomouci
čtyři voly a tři přihnal do palírny blízko
Kunštátu. Tito voli byli nakaženi a onemoc-

něli nejen oni, ale i ostatních 33 volů, kteří
byli s nimi ve stáji.
Roku 1766 nastalo v srpnu neobyčejné sucho,
které trvalo stále, až do zámrazu. Zima
povolila až po Hromnicích. Sněhu bylo velmi
mnoho, ležel do výše půldruhého lokte.
Mimo vysoké zvěře většina zajíců, koroptví
a divokého ptactva uhynula.
Rok 1767 se zpočátku ukazoval jako úrodný
a obilí velmi pěkně rostlo. V měsíci červnu
však nastalo veliké horko a po celých 6 týdnů moc nepršelo. Obilí a len se před očima
ztrácely a nakonec téměř uschly.
Toho roku, 19. září, velmi mnoho nepršelo
a potom pršelo téměř bez přestání až do
6. října, tedy 18 dní po sobě.
V tomto roce 1767, v měsíci říjnu, se vyskytl
v půdě jistý druh červů, kteří vypadali jako
housenky bource morušového a osení kus
po kuse totálně i s kořínky sežrali, takže
obilí muselo být zaoráno. Tito červi byli viděni na našem panství, ale i v okolních
panstvích a také v Čechách. Červi sežrali
poddaným v Sychotíně, Petrově, Sulíkově,
Ústupu, Rozseči, Louce, Prosetíně, Brťoví,
Bolešíně, Crhově, Křtěnově, Lhotě, Louce
a Prosetíně celkem 284 měřic obilí.
		

Pokračování příště

MĚSTO KUNŠTÁT ZVE NA KONCERT
4. ŘÍJNA 2015 V 17.00 V KULTURNÍM DOMĚ
VSTUPNÉ: 150 KČ A 200 KČ. PŘEDPRODEJ OD 14. 9. 2015 V IC KUNŠTÁT
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