říjen 2014

čtyři roky
Každý měsíc jsem v tomto sloupečku odpovídal na dotazy občanů. Dotazy příjemné
i kritické, konkrétní nebo obecné. Dotazy
směřované na mne, na problémy města i Vás
samotných. Snad jsem odpovídal dobře a dostatečně. Čtyřicet sedmkrát jsem se zhostil
tohoto úkolu. Dnes tomu bude jinak. Končí
mé čtyřleté funkční období starosty města.
Sluší se tedy jej zhodnotit. Nepopírám, že to
bylo období velmi náročné. I přesto, že jsem
v předcházejících dvanácti letech byl zastupitelem i radním a měl představu o práci vedení města. Teprve ve funkci samé jsem
dokázal ocenit rozsah, pestrost, obtížnost
a zodpovědnost schované za slůvkem starosta. Nebylo to jen o čase. Pracovat déle, než
ostatní, nerozlišovat víkendy a svátky, to
jsem považoval za samozřejmé a byl na to
zvyklý z dřívějška. Bylo to i o výrazném přesměrování priorit a úkolů, které jsem doposud řešil. Bylo to o množství informací,
které jsem najednou musel přijmout a zpracovat, o velkém množství úkolů vyžadujících okamžité rozhodnutí, o množství poznatků, které jsem se musel naučit rozlišovat
a správně zařadit. Byla to období pohodová
i stresující, klid byl střídán spěchem, chvíle
spokojenosti se proměňovaly v neklid a rozčarování nad dílčími neúspěchy.
Nebudu zde vyjmenovávat, co se povedlo
a nepovedlo, sami sledujete veškerá dění a informace z města a jste těmi nejpřísnějšími
a také nejpovolanějšími kritiky. A konec
konců to patří na předvolební akce a letáčky.
Jen bych vám chtěl říci: „Byly to úžasné čtyři roky, které nedocenitelně obohatily můj
život o zkušenosti, názory a nové přátele.
Jsem vděčný za to, že jsem tyto čtyři roky,
díky Vám, mohl prožít.“
A nejen, že se sluší, ale je přímo neopomenutelnou nutností poděkovat. Děkuji všem
zaměstnancům městského úřadu, kteří mi
radili a pomáhali a svou kvalitní prací podporovali. Děkuji zastupitelům za spolupráci,
pomoc, kritiku i oponenturu, kterou mne
udržovali v bdělosti. Děkuji občanům a všem

Pohoda a spokojenost vládla na XXII. hrnčířském jarmarku. 183 stánků s keramickými výrobky si prohlédlo 15.000 návštěvníků. Ti oceňovali vytříbený charakter výrobků pouze po
hrnčířské linii, což povyšuje rok od roku jeho úroveň. Sobotního zahájení jarmarku se účastnil premiér České republiky Mgr. Bohuslav Sobotka.
organizacím, které se aktivně zapojily do dění
v obci a podílely se významně na nespočtu
akcí i investic. Bez vás všech by se mnoho věcí
nezdařilo.
Po nastoupení do pozice starosty jsem řekl,
že nepotřebuji, aby mne lidé chválili (ač nepopírám, dělá mi to dobře), stačí mi, když budou spokojeni. A tak v skrytu své duše doufám,
že jste spokojeni. Někdo více, někdo méně.
Určitě jsou i nespokojenci a věřte mi, že jsem
se opravdu snažil, aby jich bylo co nejméně.
Až mi za pár dnů dáte svoji míru spokojenosti najevo, bude to vlastně takové maturitní
vysvědčení. Budu si jej vážit, ať dopadne
jakkoliv. A bude pro mne odměnou, když
v této zkoušce čestně obstojím.
Zdeněk Wetter, starosta

ZŠ a MŠ Kunštát
přijme kuchařku.
Kvalifikační předpoklady: výuční list
v oboru, praxe vítána. Nástup ihned.
Bližší informace na tel. 775 667 608.

Z činnosti Rady
a Zastupitelstva města
Informace o činnosti Rady města:
V měsíci září se Rada města na svém zasedání mimo jiné zabývala:
• aktuálním stavem zpracování technické
studie zadané Ředitelstvím silnic a dálnic
na akci „I/19 Kunštát, křižovatka“, která
má prověřit naprojektované technické řešení křižovatky pod kostelem a autobusových zálivů. Následně bude studie předložena městu k odsouhlasení a bude zadáno zpracování projektové dokumentace
pro územní rozhodnutí, která bude současně řešit rozdělení objektů na objekty
financované Ředitelstvím silnic a dálnic
a objekty financované městem.
• zajištěním proplacení zbývajících faktur ze
strany SFŽP na akci „Revitalizace Panské
zahrady I.“
• vyhodnocením nabídek podaných do výběrových řízení na realizaci akcí „Oprava
místní komunikace v ulici Nová v Újezdě“,

•

•
•

•

„Revitalizace rybníka u školy v Kunštátě“
a „Zavedení separace a svozu bioodpadů“
postupem prací na:
– zpracování a projednání změny č. 1 územního plánu
– opravě obvodové zdi kolem starého hřbitova
– obnově sadu Třešňůvka
prodejem a pronájmem obecních pozemků,
pronájmem bytů
řešením stokového žlabu v místní části Touboř na základě žádosti vlastníka pozemků
– svoláno místní šetření
vyhodnocením návštěvnosti Hrnčířského jarmarku – celkem 14.784 platících návštěvníků

Rada města schválila:
• uzavření smlouvy o dílo na realizaci akcí:
– „Revitalizace rybníka u školy v Kunštátě“
s firmou KORA-VODOSTAVING, s.r.o.,
Zbraslavecká 492, Kunštát
– „Oprava místní komunikace v ulici Nová
v Újezdě“ s firmou SWIETELSKY, stavební s.r.o., Jahodová 60, Brno, které podaly

•

•

•

•

•

•

nejvýhodnější nabídky v rámci výběrových
řízení
provedení opravy místních komunikací
v ulicích Nová, Hliníky a v místní části
Újezd firmou Karel Porč, s.r.o., Lysice
poskytnutí finančního příspěvku SDH
Újezd ve výši 15.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořízením přívěsného vozíku DV 21
poskytnutí finančního příspěvku Tenisovému klubu Kunštát ve výši 15.000 Kč na
výměnu přípojky vody vedoucí od nového
závlahového systému do šachty na tenisových kurtech
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu JMK na realizaci projektu „Vybavení jednotek SDH města Kunštát“
ve výši 90.000 Kč
poskytnutí finančního příspěvku ve výši
4.000 Kč pořadatelům Hubertovy jízdy
v Kunštátě dne 18.10. 2014 na nákup občerstvení a věcných cen pro jezdce a vozataje
použití znaku města na panelu, který se
týká Kunštátu a bude součástí výstavy
„Italští uprchlíci na Blanensku a Boskovicku v letech 1915–1918“

Městský úřad
Město
Kunštát

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Malebnou krajinou přírodního parku Halasovo Kunštátsko
Projekt vytvoření cyklotrasy okolím Kunštátu s poetickým názvem „Malebnou krajinou přírodního parku Halasovo Kunštátsko“ je u cíle. O získání dotačních prostředků
potřebných k financování vybudování zajímavého okruhu, včetně potřebného zázemí
na trase, se snažili představitelé města už
několik let. Teprve v roce 2012 byl projekt
přijat v programu Regionálního operačního
programu Jihovýchod s podílem dotace 85 %
z celkových uznatelných výdajů. Ke konečnému cíli od roku 2012 vedla ještě dlouhá
cesta, která spočívala ve zpracování potřebné technické dokumentace, podrobného rozpočtu, výběru dodavatele, zpracování propagačních materiálů a zejména vlastní realizace akce vybraným dodavatelem.
Nová cyklotrasa Vás provede zajímavými
místy okolím Kunštátu. Prostřednictvím
dvanácti informačních tabulí se seznámíte
s historií i současností jednotlivých míst.
Krytá odpočívadla nabídnou možnost odpočinku i úkrytu před nepříznivým počasím.
Jsou vybavena potřebným mobiliářem i přehlednou mapou okruhu s vyznačením dalších možností odbočit a navázat na jiné značené turistické trasy nebo cyklotrasy. Dotaci
v rámci tohoto projektu bylo možné použít

jen pro zpevnění úseků na pozemcích v majetku města. U nich je zajištěn bezproblémový průjezd. Některé úseky trasy bohužel
nejsou za deštivého počasí dobře sjízdné.
Zvláště pak část úseku pod Burianovou koupelnou. Starosti nám také dělají občané,
kteří bezohledně svými traktůrky ničí opravené úseky trasy, a to zejména část lesního
úseku mezi Rudkou a Sychotínem.
Všem, kteří se na realizaci náročného projektu podíleli, patří poděkování.
REISTAV s.r.o. – zhotovitel stavební části projektu,
Ing. Petr Sojka – technický dozor stavební
části projektu, rozpočty,
IPI s.r.o. – výběrové řízení na zhotovitele, zpracování žádosti o dotaci, poradenská činnost,
TISK & REKLAMY Letovice – informační
tabule, směrové značení trasy,
Reprocentrum, a.s. Blansko – informační leták s mapou okruhu (k dostání zdarma
v Městském informačním centru).
Všem cyklistům a turistům, kteří se na novou trasu vydají, přejeme příjemně prožitý
den. Věříme, že nový okruh zaujme a získá
stálé příznivce. Vždyť Kunštát a jeho okolí je
krásné ve všech ročních obdobích.
-l.p.

oznámení
o době a místě
konání voleb
do Zastupitelstva
města Kunštát
Volby do Zastupitelstva města Kunštát
se uskuteční:
v pátek 10. října 2014
od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 11. října 2014
od 08.00 hodin do 14.00 hodin
Místem konání voleb:
– ve volebním okrsku č. 1 – Kunštát
je volební místnost malá zasedací místnost
MěÚ, nám. Krále Jiřího 106 (přízemí) pro voliče bydlící v Kunštátě
– ve volebním okrsku č. 2 – Újezd
je volební místnost v budově OV pro voliče
bydlící v Újezdě
– ve volebním okrsku č. 3 – Sychotín
je volební místnost v budově OV (Prádlo) pro
voliče bydlící v Sychotíně
– ve volebním okrsku č. 4 – Rudka
je volební místnost sál v pohostinství pro voliče bydlící v Rudce
– ve volebním okrsku č. 5 – Hluboké
je volební místnost v budově OV (knihovna)
pro voliče bydlící v Hlubokém
– ve volebním okrsku č. 6 – Touboř
je volební místnost kancelář OV v KD pro
voliče bydlící v Touboři

základní škola
SRPŠ při ZŠ a MŠ Kunštát pořádá ve dnech
17.–18. října sběr papíru. V pátek 17. října se
uskuteční od 14 do 16 hodin, v sobotu 18. října od 8 do 10 hodin. Finanční prostředky získané za sběr budou jako obvykle použity na
zakoupení pomůcek pro žáky a na rozvoj zájmových aktivit našich dětí.		
-ský-

Městská knihovna
V rámci celorepublikové akce Týdne knihoven, který se letos koná od 6. října do 12. října, je po celý měsíc říjen zdarma registrace
nových čtenářů a zapomnětlivým návštěvníkům naší knihovny budou prominuty i poplatky za upomínky. Zveme všechny do městské knihovny.
Čas, uvažovat o dárku pro vaše blízké, přijde
velmi rychle. Radost může udělat i čtenářský
průkaz na rok 2015. Přijďte se informovat
osobně, nebo prostřednictvím webové stránky knihovny, kde je pro vás připravena rubrika „Ptejte se knihovny“.
www.knihovnakunstat.cz
-ba-

Lesní školka v Kunštátě? Rodinný klub Jelínek
V úterý 2. září začal provoz lesní školky Jelínek. Bylo nám
přáno utvořit si ideální zázemí v areálu tzv. Jelínkov y chaty. Společně
s přáteli a ochotnými
rodiči z 12 rodin jsme
během letních brigád
chatu vyčistili a uvedli do přijatelného stavu.
Lesní školka je volbou rodičů a dětí a celým
svým principem směřuje k utváření pozitivního postoje k lidem a ke spolupráci, k přírodě kolem nás, ke kultivaci tvořivého ducha
dětí v přirozeném prostředí s nekonečným
množstvím podnětů a k jejich fyzické odolnosti a obratnosti. V tuto chvíli je přihlášeno 14 dětí ve věku od 2,5–6 let z Kunštátu
a blízkého okolí. Skupinu dětí vede vždy jeden pedagog a jeden asistent. Prvních 14 dní
mohou děti doprovázet i maminky. Většinu
času trávíme venku, jelikož věříme v to, že
není špatného počasí, ale jen nedostatečného
oblečení. Každé počasí má své kouzlo a je
úžasné mít možnost jeho proměny pozorovat venku a být tak jeho součástí. Prozatím
bude školka otevřená vždy v úterý a středu
a jednou za 14 dnů ve čtvrtek od 9.00 do 16.00
hodin. Specialitou jsou tzv. otevřené čtvrtky,
kdy se na zvláštní program mohou přihlásit
i děti „zvenku“ a vyzkoušet si tak, co pobyt
v lesní školce vlastně obnáší. Program bude
vždy vypsaný 14 dní předem na stránkách
školky a bude možné se na něj přihlásit na

http://lesniskolkajelinek.blogspot.cz/. Tento den bude vždy
pojatý jako slavnost a věnovaný bude např. drakům, stromům či světlu.
Zřizovatelem rodinného
klubu Jelínek je spolek
„Na Slunci“, z. s. a jde
o nekomerční neziskovou iniciativu, nabízející alternativní, neboli jinou předškolní výchovu a vzdělávání, která je založena
na otevřené partnerské spolupráci všech
zúčastněných – rodičů, dětí a pedagogů.
Inspirujeme se lesními mateřskými školami v Německu, Skandinávii i těmi českými,
kterých je u nás v současnosti kolem 150.
Vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání vydaného
MŠMT a součástí našeho programu je hravá
angličtina, dětská jóga, tvořivé a výtvarné
aktivity, hudba, zpívání a poznávání přírody
v okolí. Důraz je dbán také na stravu, která
je domácí a suroviny jsou převážně od lokálních malopěstitelů. Do budoucna bychom
velmi rádi rozšířili provoz na celý týden. Jako
rodiče jsme velmi rádi tomu, že naše děti mají
možnost trávit čas takto mimo vlastní rodinu. Velmi děkujeme panu starostovi Wetterovi a členům Rady města Kunštátu za pochopení a podporu.
Těšíme se na Vaši návštěvu. A nezapomeňte:
„nejhorší počasí je z okna“:)!
Ina Lišková, zakladatelka



Panská zahrada
V tomto roce byla dokončena revitalizace
panské zahrady v Kunštátě. Věříme, že většina obyvatel je s proměnou spokojena. Letos poprvé byla zahrada využita při oslavách
Svátků řemesel a ohlas byl pozitivní. Realizace projektu nebyla jednoduchá a nesla
s sebou několik problémů, z nichž některé
přetrvávají dodnes. Tyto problémy vznikly
nejednoznačností projektu, který neobsahoval přímé specifikace některých položek, a to
hlavně u cest a alejových stromů. U alejových
stromů je investorovi vyčítáno nedodržení
velikostních parametrů. Jedná se o stromy,
které byly opakovaně vyměňovány z důvodů
špatných půdních podmínek. V současné
době probíhá jednání, zda jedince, kteří se
mnohdy liší velikostí jen o pouhý centimetr,
znovu vyměňovat, nebo již ujmuté stromy
dopěstovat do požadované velikosti na místě.
V průběhu realizace bylo dohodnuto s projektantem, že kvůli dodržení odrůdové skladby původní panské zahrady vysadí dodavatel
na vlastní náklady o 23 stromů do sadu navíc.
Tyto stromy budou do požadované velikosti
dopěstovány na místě. Je to jedna z věcí, která je manažerkou SFŽP připomínkována.
Co se týká cestní sítě, je investor nucen
k úpravám, které nejenže nebyly požadovány
projektem, ale mnohdy jsou dokonce v přímém rozporu s požadavky autora projektu.
Po dohodě s fondem bylo zadáno zpracování
odborného posudku, který mimo jiné uvádí,
že vzhledem k nejednoznačným, neúplným
a nepřesným návrhům v projektové dokumentaci a v rozpočtech, není možno konstatovat,
že realizace stavby je v rozporu s projektem.
Dále také uvádí, že není možno konstatovat,
že by kvalita stavby byla v rozporu s kvalitou
uvedenou v projektové dokumentaci. Projekt
vznikl v roce 2008, po schválení AOPK
a SFŽP byl v roce 2011 před podpisem smlouvy na požadavek manažerky fondu přepracován a aktualizován. Kontrola a odsouhlasení jednotlivých položek trvala ze strany
fondu více než rok. Poté byl projekt fondem
a agenturou schválen a doporučen k realizaci.
Přes tyto problémy byla akce dokončena. Celkové náklady na realizaci činily 7 630 000 Kč.
Fondem nebyly proplaceny faktury v celkové hodnotě 1 774 000 Kč. Z této částky jsou
rozporovány položky v celkové hodnotě sto
padesáti pěti tisíc. Ostatní položky byly dle
znaleckého posudku zcela odpovídající projektu a měly by být proplaceny. Jednání o dofinancování tohoto projektu neskončila.
Doufáme, že proběhnou úspěšně a celá akce
bude zdárně uzavřena, zvláště, když už nyní
zahrada slouží ke spokojenosti občanů.
V loňském roce byla revitalizace panské zahrady v Kunštátě oceněna druhým místem
v krajské soutěži Enviromentální chlouba
našeho regionu.
Rada města

sport
Krátké ohlédnutí za tenisovou sezónou
Tenisový klub v Kunštátě má již 35letou tradici. V klubu jsou sdruženi jak aktivní tak
rekreační hráči a velká péče je věnována práci s mládeží. Všem trenérům, kteří se do této
činnosti zapojili, patří náš velký dík. Letošní
rok patřil určitě k těm úspěšnějším v naší
historii. Díky společnému úsilí s FK Kunštát
a podpoře města se podařilo přebudovat závlahový systém. Bez toho by nebylo možné
v období sucha vůbec na kurtech hrát. Velkou radost máme z kompletně opraveného
sociálního zázemí v tenisových kabinách.
To stávající bylo již v žalostném stavu a ani
dispozice neodpovídala současným požadavkům. Nové sprchy a záchody jsou krásné
a budou sloužit jak při mistrovských zápasech a turnajích, tak při trénincích i rekreační hře. Vše se podařilo díky zpracování projektu a získání dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 200 tisíc Kč, příspěvku
města 136 tisíc a 25 tisíc hradil ze své pokladny klub.
Náš klub letos přihlásil šest družstev do
soutěží. Družstvo mladších žáků B se účastnilo základní krajské soutěže a skončilo na
3. místě. Družstvo A mladších žáků se v krajské soutěži 3. třídy umístilo na 2. místě
a postup mu unikl o vlásek. Podobně si vedlo družstvo dorostu, které ve stejné třídě
skončilo na 3. místě. B a C družstva dospělých se účastnily základní okresní soutěže
bez možnosti postupu.
Největšího úspěchu dosáhlo A družstvo do-

spělých, kterému se podařilo udržet v těžké
krajské soutěži 3. třídy. Toto se naopak nepodařilo jiným okresním družstvům, jako
jsou Letovice A, Lipůvka B nebo Kuřim A,
která spadli. V prvním zápase jsme získali
důležitou těsnou výhru nad Lanžhotem 5:4.
Následovala série porážek se silnými soupeři – Uherské Hradiště B 2:7, Blansko B 1:8,
Staré Města 3:6 a TC Brno F 2:7. V předposledním zápase se podařilo zvítězit nad Malenovicemi 6:3. Poslední zápas byl sehrán
ve Vizovicích a byl to přímý vzájemný boj
o udržení. Zápas byl oboustranně vyhecovaný a domácí Vizovice se mohli opírat o podporu fanoušků. Nezačali jsme dobře a po prvních dvouhrách jsme prohrávali 0:2. Po obětavém výkonu všech hráčů se nakonec skóre
podařilo otočit a zápas vyhrát 5:4. O úspěch
se zasloužili Jan Sojka ml., Petr Sojka ml.,
Petr Sojka st., Martin Šauer, Petr Votřel, Jiří
Tenora, Lukáš Dobeš, Adéla Žáčková, Vendula Chatrná, Lucie Kubáčová a Eliška Řezníčková. V letní sezóně klub uspořádal krajské turnaje mladších žáků, mladších žákyň
a mužů. Tradičně jsou pořádány klubové
turnaje ve dvouhře již 33. ročník a ve čtyřhře
4. ročník. Vyzvednout je třeba také individuální úspěchy členů TK Elišky a Natálie Řezníčkových, které dokázaly vyhrát několik
krajských turnajů. Pro příští sezónu budeme
vybírat nového správce kurtů a zveme všechny, aby si tuto krásnou hru přišli do tenisového areálu vyzkoušet.
Za výbor TK Petr Sojka st.

Hotel Rudka
Vás srdečně zve
na následující akce:
24.–26. října 2014
Steakový víkend
7.–9. listopadu 2014
Svatomartinský víkend
11. listopadu 2014
Svatomartinský den
14. listopadu 2014
Promítání
pořadatel Roman Tandler
28. listopadu 2014
SNOW FILM FEST
pořadatel Roman Tandler
29.–30. listopadu 2014
Zvěřinový víkend
31. prosince 2014
Silvestrovský večírek
24. ledna 2015
Ples Hotelu Rudka
14. února 2015
Valentýnský večer
7. března 2015
MDŽ
Rezervace stolů na tel. číslech
722 947 994, 539 083 405

Klub rodičů v KUNŠTÁTĚ nabízí pravidelné programy pro školní rok 2014/2015
dopoledne:
(programy začínají od října)
Rarášci úterý 8.00–10.30 hod. – program pro
maminky s dětmi od 1roku – děti si mohou
pohrát v herně, seznámit se s dalšími dětmi.
Je nabídnuta edukativní, pohybová hra či zpívání, s hudebními nástroji nebo tvoření.
dopolední Herna čtvrtek 8.00–10.00 hod.
– volná hra dětí s edukativními hračkami,
didaktickými pomůckami, společenskými
hrami a další. Děti si vyzkouší hru v kolektivu, učí se navazovat vzájemné vztahy mezi
dětmi.					
odpoledne:
Školáček úterý 14.30–15.30 hod. – skupinová příprava pro předškoláky. Naším cílem je
procvičit všechny oblasti, které jsou důležité
pro úspěšný vstup dětí do ZŠ (hrubá a jemná motorika, prostorová, časová orientace,
sluchové a zrakové vnímání, řečové doved-

nosti, paměť, logické myšlení, pozornost, atd.)
Na kroužek je nutno se předem přihlásit na
chocholik.kunstat@gmail.com
Příspěvek na materiál 350 Kč

navštěvovali kurs ve šk. roce 13/14, pokračujeme ve výuce Hippo and Friends od Cambridge University Press.
příspěvek – lektorné 300 Kč + pracovní sešit

Tvořílci úterý 15.30–17.00 hod. – kroužek
určen pro děti od 3 let, které rádi vyrábí a tvoří. Využíváme tradičních i netradiční techniky a materiály (recyklace odpadů, vlna, filc,
korálky, drátky, raznice,...) kombinace technik a materiálů. Vstup volný příspěvek na materiál 25 Kč / návštěva

Hbité JAZÝČKY (LOGOPEDIE): dle objednání – poradenství v oblasti vývoje řeči.
Řečová výchova – nabízíme postupy, jak dítě
motivovat k rozvoji řeči, porozumění řeči,
správné výslovnosti hlásek, náprava řečových
vad.
DlapovaIvana@seznam.cz
Mgr. Ivana Dlapová

Angličtina pro děti čtvrtek 14.30–15.15 hod.
– hroch se svými kamarády seznamuje děti
od 3 let hravou formou s angličtinou (Hippo
and Friends od Cambridge University Press).
Na kroužek je nutno se předem přihlásit na
chocholik.kunstat@gmail.com (jméno dítěte,
kontakt na rodiče) 			
Příspěvek – lektorné 350 Kč + pracovní sešit
Angličtina pokračování čtvrtek 15.30–16.15
hod. – pokračování angličtiny pro děti, které


Dopolední a podvečerní tvoření maminek –
termíny najdete průběžně na www.chocholik.
cz. Dále připravujeme další jednorázové akce
a aktivity sledujte www.chocholik.cz
www.chocholik.cz
e-mail: chocholik.kunstat@gmail.com
www.facebook.com/chocholik
klub Chocholík – Lipka 43, Kunštát

Město Kunštát a Kruh přátel umění Vás zvou na

HALASŮV KUNŠTÁT
sobota 25. října 2014

Sdružení kandidátů NESTRANÍCI – VOLBA PRO KUNŠTÁT zve všechny k návštěvě
svých stránek www.volbaprokunstat.cz

16 hodin
vzpomínkové setkání na kunštátském hřbitově u hrobu Františka Halase
17 hodin v kulturním domě
veřejnosti otevřené literární setkání s finalisty
42. ročníku Literární soutěže Františka Halase, hostem básník Martin Stöhr
19 hodin v kulturním domě
Společenstvo poezie / literární večer
Pásmo složené z veršů F. Halase věnovaných jiným autorům a z textů právě těchto
básníků přednesou (jako v dávnějších ročnících Halasova Kunštátu) držitelé ocenění
z amatérských soutěží v uměleckém přednesu
Přijďte se přesvědčit, jak umí být poezie tajemná, libozvučná, pravdivá i zábavná!
Vyhodnocení 42. ročníku Literární soutěže Františka Halase spojené
s uvedením básnické prvotiny Naživo loňské laureátky Kláry Šmejkalové
V rámci Halasova Kunštátu proběhne 3. ročník symposia mladých literátů

Historická rubrika
Těžba grafitu na Kunštátsku
(pokračování z KZ 8/2014)
Důl Michael se nacházel výhodně poblíž
komunikace Sychotín – Makov. Byl původně
rozfárán na dvě patra, z nichž sestupováním
bylo těženo asi 1 metr mocné ložisko grafitu.
Za nejstarší úvodní důlní díla můžeme považovat horní štolu v lese na haldě u pramene pod Bramorkou a větrnou šachtici
v zatáčce nad potokem Petrůvkou.
Později, s postupem těžby, došlo k otevření
nového jižního pole a vyhloubení druhé větrací šachty. Z důvodu zapadání ložiska do
hloubky a problémy s podzemní vodou musela být vyražena druhá štola, takzvaná pomocná. Štola umožnila zjednodušit dopravu vytěženého materiálu přímo na úroveň
existující grafitárny a odvodnění dobývek.
Podobně jako důl Tomáš-Anna nedaleko
Louky je vyražen v metamorfovaných horninách, a to ve svorech s polohami vápence
a grafitu, v dolomitických a krystalických
vápencích a ortorulách. Tyto horniny vynikají svou pevností a celistvostí. Proto byla
štola od grafitárny vyražena zřejmě pomocí
trhacích prací a následně dočištěna želízkem. Ostatní prostory v měkkém grafitu byly
raženy mlátkem a želízkem, stejně tak samotné dobývání se dělo ručně. Ve své době
se jednalo o nejméně nákladnou technologii.
K dopravě vytěženého grafitu a hlušiny se
využívaly lidskou silou tlačené dřevěné důlní vozíky a sklopné ocelové, nýtované vozíky
tzv. „kyplory“. Jeden takový vozík se dochoval v prostoru bývalé grafitárny.
V Sychotíně se doloval grafit asi od konce
18. století. Oproti Petrovu, kde máme dolo-

inzerce

žené dolování písemně ve fondech MZA
z r. 1852. V Sychotíně první záznam v knihách
Báňského hejtmanství pochází z roku 1889.
Z let 1900–1904 jsou zachovány statistiky
a periodické výkazy. Z této doby se nám zachovaly tři důlní mapy. Dvě z dolu Michael
(naproti grafitárně) později pojmenovaného
Marie a dolu Franz Josef, který se nachází
v jižní části Sychotína v kopci nad domy č. p.
42 a 45. Nad domem č. p. 42 by se měla nacházet úvodní štola na patro se slepou jámou.
Mapy dolu Marie (původně Michael) a Franz
Josef jsou rukopisné a z písma je lehce znatelný tentýž autor. Je možné, že byl důlní měřič pro obě firmy, nebo se také jednalo o rodinou spolupráci (těžař Sholto Douglas vstupuje do dění dle archívních pramenů v roce
1894, kdy požádal o vyměření a vymezníkování důlního pole Michael. Zajímavým zádrhelem je souběžná existence firmy Gebrüder
Douglas, která je v horních knihách zapsána
v letech 1900–1903. Zřejmě se jednalo o firmu
Sholto Douglase, nebo spojení dvou bratrů.)
Oproti tomu mapa dolových měr Bernard I
až IV, které se měly nacházet pod sychotínskou kapličkou, byla vyhotovena jiným kresličem a nevíme, komu míry patřily. Víme
však, že nebyly nikdy rozfárány.
Důl Michael koupila v roce 1904 B. Wenischová, která jej však záhy postoupila (1905)
dalšímu těžířstvu, které sestávalo z R. Levého a A. Löwy. Wenischová koupila důl zřejmě od Sholto Douglase i od obou bratrů
Douglasových. Prapodivný je záznam z roku
1907, kdy údajně došlo k převodu dolů na
pokračování na poslední straně


PRODÁM stavební pozemky pro výstavbu
rodinných domů v Rudce, lokalita Špírkova
zahrada. Bližší informace tel. 604 416 565.
PRODEJ BRIKET již zahájen za letní ceny
viz web:http://brikety-lubas.webnode.cz.
Zboží je možno objednat i s dovozem na
email: zlubas@tiscali.cz, přímý prodej Kunštát-Újezd 56 proti hospodě. Tel. 603 477 363.
http://klikni3.tiscali.cz
STŘÍHÁNÍ PSŮ, VETERINÁRNÍ SLUŽBY
MVDr. Alena Prudká, Rozseč nad Kunštátem
39, tel. 776 768 537, apvet.webnode.cz
NABÍZÍME K PRODEJI koťátka Britské
modré kočky. Informace, včetně ceny, rádi
sdělíme na tel. 603 513 125.
Stejskalovi, Olešnice.
MOTOREST V SYCHOTÍNĚ znovu otevřen
novými provozovateli. Domácí kuchyně,
denní menu, minutková kuchyně. Pivo Staropramen. Možnost konání rodinných oslav,
svateb, srazů v nerušeném prostředí.
Otevřeno od 10.00 hod. Kontakt: 603 241 593.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
Masáže na Penzionu v Kunštátě. Nově
masáž lávovými kameny. Zaváděcí cena.
Mob: 739 672 757
AUTODÍLNA, AUTODVŮR – opravy motorových vozidel všech typů, mechanické
opravy vč. dodání náhradních dílů, klempířské opravy vč. rovnání, autolaky – design.
Kontakt: Zdeněk Prchal, Hliníky 325 Kunštát, tel. 603 472 642
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
Děkujeme členům SDH Kunštát, zejména Jitce a Honzovi Vaněrkovým, Klárce
Lukešové a ostatním nadšencům, kteří
pro naše děti zorganizovali báječný tábor malých hasičů v Orlickém Záhoří.
Čertíci přijeli nadšeni a budou mít nádherné vzpomínky. Oceňujeme jejich
práci a přejeme hodně elánu do dalších
aktivit.
rodiče Čertíků

Historická rubrika

Stav štoly z roku 2013.
Richarda Lewiho, (nevíme, zda šlo o zkomolení nebo původní jméno) který provozoval
společnost Kunstädter Graphitwerke a zřejmě i těžil až do roku 1911.
Z roku 1911 známe zápis o změně v držbě
dolů na grafit v Kunštátě, Sychotíně, Bohdalově a Petrově. Uvádí se zde, že doly všechny jsou již mimo provoz.
Poslední záchvěv „zřejmě“ proběhl v posledních měsících války v r. 1945, kdy si
A. Bollardtová chtěla propůjčit dolové míry
Anna I – IV (Grafita), avšak více o těchto aktivitách není známo.
Budova grafitárny by mohla výstavbou spadat do let 1880–1890. V dřívějším mapování
(v císařských otiscích povinných katastrálních
map z roku 1826) budova není zakreslena,
nemohla tedy existovat. Doly byly dva, přičemž vytěžený grafit se svážel do jedné plavírny v grafitárně, která patřila jednomu z těžířstev. Protože obě patřily rodině Douglas,
tak je velmi pravděpodobné, že byla i touto
rodinou vystavěna.
Děkujeme báňskému odborníkovi panu
Karolu Šmehilovi za fotografie a podrobné
zpracování tématu.		
-j.k.-

kunštátské proměny

Kolem roku 1910 – Poštovní a telegrafický úřad, Občanská záložna

Správa státního zámku Kunštát
Vás srdečně zve na koncert

Antonín Dvořák
Svatební košile
v podání
souboru Vernum 2013 Ensemble,
který zazní v Pilastrovém sále kunštátského zámku

v neděli 12. 10. 2014
od 15.00 hodin.
Vstupné dobrovolné.

Rok 2014 – Městská knihovna, Infocentrum

Foto: k.p.
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