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slovo starosty
Vážení spoluobčané,
čas neúprosně běží a čím jsme starší, tím více
vnímáme jeho zrychlující se tendenci. Sotva
skončily prázdniny, podzimní počasí nám dá
najevo své neodvolatelné právo připomenout
blížící se zimu a s tím spojené sněhové radovánky (alespoň podle pana Lady tomu tak
má být) se zvýšenými nároky na zimní údržbu a náklady na topení. Ač nám stále přední
světové kapacity vyhrožují globálním oteplováním, palmy na náměstí ještě nerostou
a my už se připravujeme na strojení smrčku
či jedličky. Ona by se vánoční hvězda stejně
na tropické dřevině nevyjímala tak hezky.
A vidíte sami, jen jsem začal pár vět a vánoční svátky se mi už samy tlačí na stránky.
Jak ten čas utíká. A o čase bude i knížka od
pana učitele Dostála, kterou se nám doufám
podaří vytisknout v polovině prosince,
abychom si ji mohli v klidu a pohodě pod tím
nazdobeným stromečkem prohlížet se svými nejbližšími. A ten klid a pohodu vám chci
popřát všem. Ať se alespoň na chviličku ten
čas zpomalí a my si můžeme užít svátečního štěstí se svojí rodinou a přáteli. Užívejme
si sváteční i to každodenní štěstí ve svém
životě, a až se přehoupne další rok, zvládněme ten zrychlující se běh času s bravurou
a přehledem. Vždyť další Vánoce tu budou
za chvilku a máme se zase na co těšit.
Krásné svátky vánoční a mnoho štěstí a zdraví v roce 2015 Vám všem přeje
Zdeněk Wetter, starosta

Překvapením pro přihlížející i pro místní rybáře byl při výlovu kunštátského rybníka sumec
o přibližných mírách 150 cm / 20 kg. Jeho novým útočištěm je sádka chovného rybníka v Boskovicích. 								
Foto: k. p.

Z činnosti Rady a Zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Kunštát na ustavujícím
zasedání konaném dne 6. 11. 2014:
• zvolilo:
– starostou města MVDr. Zdeňka Wettera
– místostarostou města Ing. Libora Sedláka
– členem Rady města:
		 Júlia Banyu
		 Ivu Uhrovou
		 Ing. Aleše Havelku
– předsedou Finančního výboru
		 Ing. Petra Sojku

R a d a m ě s t a Ku n š t át v y h l a š uj e v ý b ě r ové ř í z e n í n a p o z i c i :

Správce budovy Kulturního domu v Kunštátě
Č i n n o s t s pr á vc e s p o č í v á m i m o ji n é v :
– otevírání a uzavírání kulturního domu
– zajištění temperování dle potřeby
– přípravě sálu a přilehlých prostor na jednotlivé akce
– provádění úklidu před a po akci pořádané městem
– předávání prostor pořadatelům jednotlivých akcí a převzetí od pořadatele po ukončení akce
včetně zabezpečení úklidu prostor po ukončení akce jejím pořadatelem
– provádění odpočtů a evidence spotřeby elektrické energie a plynu na jednotlivé akce
– provádění drobných údržbářských prací
R o z s a h pr a c í : 15 h o d i n m ě s í č n ě
Termín podání žádosti: do 12. 12. 2014 do 14.00 hod. na podatelně městského úřadu.

– členem Finančního výboru:
		 Ing. Bohuslava Ježka
		 Lubomíra Chytrého
		 Františku Dvořáčkovou
		 Ing. Jiřího Šafáře
– předsedou Kontrolního výboru
		 Mgr. Pavla Göpferta
– členem Kontrolního výboru:
		 Ing. Františka Komárka
		 Ing. Pavla Sedláka
		 Ing. Šárku Neničkovou
		 Jindřicha Pavlů
• schválilo:
– výši odměn za výkon funkcí neuvolněným členům Zastupitelstva města
– jednací řád Zastupitelstva města
– rozsah kompetencí Rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
Informace o činnosti Rady města:
V měsíci listopadu se Rada města na svém zasedání mimo jiné zabývala:
• vyhodnocením dokončených akcí:
– Rekonstrukce lesních cest
pokračování na druhé straně

Z činnosti Rady a Zastupitelstva města
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– Malebnou krajinou přírodního parku
Halasovo Kunštátsko (značení cyklotras)
postupem prací na:
– Revitalizace návsi v Rudce
– opravě komunikací v Újezdě (ul. Nová),
Kunštátě a Rudce
– opravě obvodové zdi kolem starého hřbitova
– obnově sadu Třešňůvka
prodejem a pronájmem obecních pozemků, pronájmem bytů
zápisem z jednání školské rady při základní škole
zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření města za období od 1. 1. do 30. 9. 2014
provedeného pracovníky Krajského úřadu – nebyly zjištěny chyby a nedostatky
návrhem na jmenování zástupců města do
školské rady a Nadačního fondu
návrhem dodatku ke smlouvě o poskytování veřejně prospěšných služeb elektro-

nických komunikací (připojení k internetu, telefonní linky) a správy PC sítě
Rada města schválila:
• cenu vodného a stočného pro rok 2015 ve
výši:
– vodné 38,00 Kč/m3 bez DPH; 43,70 Kč/m3
s DPH
– stočné 38,90 Kč/m3 bez DPH; 44,74 Kč/
m3 s DPH
• objednání tisku knihy o Kunštátě v počtu
1.000 ks
• rozpočtové opatření č. 8/2014
• vypsání výběrového řízení na správce budovy Kulturního domu v Kunštátě
• uzavření dohody o změně veřejnoprávní
smlouvy uzavřené s městem Boskovice na
výkon přestupkové agendy
• uzavření dodatků ke smlouvám o dílo na
provádění prohrnování sněhu v zimním
období 2014/2015
-taj-

MĚSTSKÝ ÚŘAD
OZNÁMENÍ
Město Kunštát jako provozovatel části vodohospodářské infrastruktury vyhlásilo vyvěšením na úřední desce cenu pro dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod pro kalendářní rok 2015. Cena vodného a stočného
je cenou věcně usměrňovanou podle pravidel Cenového věstníku Ministerstva financí
ČR a je podložena výpočtem podle plánovaných nákladových položek podle cenových
předpisů. Podle těchto výpočtů budou pro
odběratele služeb města Kunštát při fakturaci
použity ceny:

– vodné 38,00 Kč/m3 bez DPH; 43,70 Kč/m3
s DPH
– stočné 38,90 Kč/m3 bez DPH; 44,74 Kč/m3
s DPH
Cena je platná pro domácnosti a ostatní spotřebitele pro dodávku pitné vody a odvádění
splaškových odpadních vod, u firem, živnostníků a právnických osob je stejná sazba
stočného účtována i za odvádění dešťových
vod ze střech a zpevněných ploch.
-niz-

Jak jsme byli v Kunštátě
Na Halasově Kunštátě jsem byl poněkolikáté.
Jsa učitelem, daří se mi lámat mladou generaci k tomu, aby se přidali. Předloni nás bylo,
tuším, šest, loni tři, letos dvanáct. Počty i lidé
se mění, Kunštát zůstává. Krásné podzimní
(podzimkové, chceme-li halasit a holat, jak
píše Vít Slíva) dny stojí za to nejen pro pozdně říjnovou atmosféru, ale i pro program
Halasova Kunštátu.
Vždy se snažím(e) zúčastnit tří zásadních
okamžiků – piety u Halasova hrobu, čtení
finalistů Literární soutěže Františka Halase
a večerního programu. Letos to bylo stejné
– i jiné. Pieta probíhala nejsoukroměji, co pamatuji. „Jděte a přečtěte si!“ zazněl rozkaz.
A my šli a četli. A nebyl to jen Halas, přidaly
se i texty Klementa Bochořáka, J. M. Tomeše
nebo Miroslava Skály. Hřbitov ožil, rozzářil
se barvami nejen podzimními, ale i poetickými. Čtení finalistů Literární soutěže Františka Halase bylo letos příjemné. Nezatížené

teoretickými výklady díla, nerušené spojovacími promluvami – čirá poezie. Jak to má být.
Večer probíhal lyricky. Renomovaní recitátoři zvládli svou roli bez větších problémů,
excelovala Jana Machalíková. Nepříliš jistě
poté působilo čtení Kláry Šmejkalové. Vystoupit po školených mluvčích jistě stálo mnoho odvahy, ale kvalitativní rozdíl byl velmi
znatelný. Verše loňské laureátky Literární
soutěže Františka Halase tak nevyzněly naplno, budeme si je muset soukromě přečíst.
Soudě ze studentských ohlasů, Halasův Kunštát byl zážitkem. A o to jde především.
Samotná cesta z Brna do Kunštátu, setkání
s mladou básnickou generací, zpívání na faře,
výhled z rozhledny v Rudce při čtení Halasova Já se tam vrátím, to vše jsou podněty,
které nás budou lákat příští rok. Abychom se
TAM opět vrátili...
Jan Křeček, učitel českého jazyka
na gymnáziu v Brně


INFOROČENKA
2015–2016
Město Kunštát připravuje vydání Inforočenky na další dva roky. Upozorňujeme zájemce na možnost plošné reklamy v tomto připravovaném tisku. Podrobné informace, výše
poplatku za inzerci, Vám budou poskytnuty
v městské knihovně, kde si také můžete ověřit, zda je Vaše firma zařazena do rejstříku
firem (bez poplatku), který je součástí Inforočenky, nebo aktualizovat stávající údaje.
Termín dokončení všech změn a oprav je do
20. 2. 2015.
Městská knihovna, tel. 515 534 312, e-mail:
knihovna@kunstat-mesto.cz
-ba-

Vánoční dárek: kniha
Již několikrát jsem vás na těchto stránkách
informoval nejdříve o plánu, pak o schválení
tisku městem Kunštát a následné výrobě
obrazové knihy o Kunštátě a jeho proměnách v čase. Práce na ní trvala přes tři roky
sbíráním starých fotek a focením nových
pohledů k těm historickým. Na stránkách
tohoto zpravodaje v rubrice Kunštátské proměny jste mohli v průběhu letošního roku
vidět dvanáct dvojic fotografií (staré a nové).
V nové knize těchto dvojic (někdy i trojic)
z Kunštátu a pěti městských částí najdete 250.
Dalších 150 dvojic je z jedenácti okolních
obcí. Fotografií celkem, někdy menších, jindy větších, je v knize takřka 1.500! V průběhu léta, kdy jsme již tvořili grafiku knihy,
se rozvinula spolupráce s dalšími nadšenci
a sběrateli historických materiálů, především
v osobách Jana Křepely, Karla Podsedníka,
Iva Šamšuly, Jiřiny Švancarové a mnoha dalších i z okolních obcí. Původní plánovaná velikost se tak ze 150–180 zvýšila na konečných
352 stran. Textově se vycházelo především
z díla Jana Tenory, z kronik, mých regionálních učebnic a z prací mého bývalého kolegy
Zdeňka Peši. V úvodu knihy naleznete představení regionu a v závěru knihy v kapitole
Historické střípky od dalších pisatelů se například dozvíte, proč byla postavena silnice
z Kunštátu do Rozseče a kudy měla vést
k plánované „Hitlerově“ dálnici u Sebranic,
Voděrad a Drnovic. Přečtete si názory odborníků na vraždy na kunštátském zámku
a další zajímavosti o elektrifikaci města,
hrnčířích i o osobnostech, které tady žily, žijí
nebo se sem, do našeho krásného kraje, rády
vracejí. Snažil jsem se spolu se svými pomocníky a spoluautory, aby kniha byla v Kunštátě ještě před Vánocemi a měla šanci rozšířit množství dárků pod Vaším stromečkem.
Tak doufám, že v tiskárně nenastane žádný
problém a kniha Kunštátsko – jak šel čas
Vám udělá o vánočních svátcích radost.
L. Dostál

Famózní sezona sychotínských hasičů

Upozorňujeme
zájmové organizace,
že je nutno do konce roku 2014
požádat Město Kunštát
o poskytnutí finančního
příspěvku na činnost.
Na žádosti podané po tomto
termínu nebude brán zřetel.
Dále RM vyzývá zájmové
organizace k předložení výroční
zprávy o činnosti do 31.1.2015.
Formulář je zveřejněn na
webových stránkách města:
www.kunstat-mesto.cz

S blížícím se koncem roku rekapitulují
všechny sportovní kluby a oddíly své výkony
v uplynulém roce. V Sychotíně tradičně mají
co rekapitulovat sportovní týmy místních
hasičů.
Velkým příslibem do budoucnosti jsou družstva mladých hasičů. Ta se letos ve větší míře
zapojila do bojů v okresní lize mládeže. Starší žáci z dvanácti soutěží dovezli dva zlaté
a dva stříbrné poháry. Před posledním kolem
soutěže (29. 11.) figurují na 8. místě seriálu.
Postrachem okresu se stali sychotínští mladší žáci, kteří na jedenácti odjetých soutěžích
pouze jedenkrát nestáli na „bedně“ (6x 1. místo, 1x 2. místo, 3x 3. místo). V průběžném pořadí jsou na 2. místě a doufáme, že na závěrečné soutěži zaútočí na okresní titul.
Týmy dospělých hasičů v roce 2014 bojovaly
v extralize ČR, ve VC Blanenska a ženy paralelně také ve Žďárské okresní lize.

Celkové resumé SDH Sychotín
v HVP Extralize ČR 2014
Muži – 7. místo – 108 bodů
Nejlepší čas: 16,77 s
Nej umístění: 2x 3. místo (Lhotky, Vacenovice), 3x 6. místo
Ženy – 3. místo – 71 bodů
Nejlepší čas: 16,00 s (NEJRYCHLEJŠÍ ÚTOK
EXTRALIGY 2014!)
Nej umístění: 2x 1. místo, 2x 2. místo, 3x
3. místo
Rekapitulace účasti SDH Sychotín v seriálu
Kvasar Cup VC Blanenska 2014
Muži A – 3. místo – 181 bodů
Nejlepší časy: 16,57 s, 16,72 s, 16,89 s
Nejlepší umístění: 1. místo – 5x (Žernovník,
Pamětice, Sychotín, Černovice, Němčice)
2. místo – 1x (Jabloňany)
Muži B – 45. místo – 0 bodů (odjeto 6 soutěží)
Nejlepší čas: 19,11 s
Ženy – 1. místo – 95 bodů (odjeto 10 z 12 soutěží :-))
Nejlepší čas: 16,70 s
Nejlepší umístění:
1. místo – 6x (Žernovník, Bořitov, Pamětice,
Černovice, Ostrov u M., Sudice)
2. místo – 1x (Šošůvka)
3. místo – 1x (Horní Poříčí)
Rekapitulace účasti SDH Sychotín
v seriálu Žďárské ligy 2014
Muži – 22. místo – 10 bodů (odjety jen 2 závody spíše tréninkově)
Ženy – 1. místo – 110 bodů
Nejlepší čas: 16,17 s, 16,19 s, 16,54 s, 16,65 s
Nejlepší umístění:
1. místo – 5x (Krokočín, Čikov, Radostín nad
O., Katov, Stanoviště)
2. místo – 4x (Horní Lhotice, Heroltice, Lhotky, Maršovice)
3. místo – 2x (Litava, Jasenice)
V celém třináctidílném seriálu pouze 2x naše
ženy nestály na stupních vítězů!
Jménem SDH Sychotín děkuji všem za celoroční podporu a pomoc při akcích a soutěžích, které organizujeme.
Ing. Aleš Havelka

Město Kunštát
a Kruh přátel umění
zvou rodiče s dětmi
na dopolední pohádkové
představení v podání
Divadla Koráb

BETLÉM

10. prosince 2014 v 10.00 hod.
Kulturní dům Kunštát
Vstupné: 40 Kč


Město Kunštát a Kruh přátel umění
zvou na tradiční

NOVOROČNÍ
KONCERT
S PŘ Í PIT K EM

v sobotu 3. ledna 2015
v 19.00 v kulturním domě.
To nejlepší z opery a operety. Moravské klavírní trio a operní sólisté.
Program: W. A. Mozart, G. Bizet, F. Lehár a další.

Exkluzivní host: Miki Isochi /sólistka tokijské opery/.
Vstupné 120 Kč a 60 Kč / www.novorocniturne.cz


sport

inzerce

Za fotbalovou sezonou

ROMTAN –TRAVEL Kunštát, nabídka jednodenních zájezdů minibusem: Advetní
Vídeň (490 Kč) – 5. 12., 12. 12., 19. 12. Advetní
Bratislava (430 Kč) – 20. 12. Velký Medér
– termální lázně (540 Kč) – 11. 12., 18. 12.
Odjezdy z Kunšátu, Olešnice, Lysic. Více na:
www.romtan-travel.cz, tel. 602 662 306

Začátkem listopadu skončila podzimní část
soutěžního ročníku 2014/2015. FK Kunštát
zahájil podzimní zápasy 10. srpna na zrekonstruovaném trávníku, na jehož celkovou
obnovu jsme získali dotaci z Jihomoravského kraje. Na akci, která stála více jak dvě stě
tisíc korun, jsme obdrželi sto třicet tisíc a zbývající část jsme hradili z našich prostředků.
V létě jsme také dokončili nový systém závlahy hřiště, včetně akumulačních nádrží na
užitkovou vodu pro případ nedostatku vody
v rybníku. Prostředky na tuto akci nám poskytlo Město, kterému patří velký dík.
Do soutěží jsme na podzim zapojili celkem
3 týmy přípravek, tým dorostu, žen a dvě
družstva mužů A a B. Zajímovostí je, že jsme
založili regionální týmy žáků (1 x starší a 2 x
mladší), které hrají pod názvem Žijeme hrou
krajskou soutěž. V těchto týmech hrají děti
z Drnovic, Kunštátu, Lysic a Olešnice.
Výsledky našich týmů: Kunštát potvrdil dobrou formu z minulých ročníků. Přes horší
začátek se podařilo prvnímu týmu mužů
v závěru soutěže bodovat i na hřištích soupeřů a v podzimní tabulce nám patří 4. místo se ztrátou 4 bodů na první příčku. B mužstvo mužů splnilo jako nováček svůj cíl
a pohybuje se ve středu tabulky okresního

přeboru. Naše ženy hrají Moravskoslezskou
divizi a přezimují na třetím místě. Dorost
sloučený s Lysicemi hraje Okresní přebor,
je v horní polovině tabulky. Starší žáci (Žijeme hrou) si vedou jako nováček krajské
soutěže velice dobře a pohybují se také v horní polovině tabulky. Ještě lépe jsou na tom
žáci mladší, kteří svoji soutěž vedou. Starší
přípravka okupuje čelo tabulky, mladší přípravce se tolik nedaří, ale u těchto kategorií
vlastně ani tak o výsledek nejde.
V poslední době je o fotbal v Kunštátě nebývalý zájem. Na některých společných trénincích nejmladších kategorií je možné napočítat okolo 50 dětí. Chtěli bychom proto poděkovat všem trenérům, kteří se hráčům věnují a obětují svůj volný čas tomuto sportu
zcela zdarma. Velký dík patří také rodinným
příslušníkům dětí, kteří nám pomáhají s trénováním, dopravou a organizací turnajů.
Děkujeme také sponzorům našeho klubu
a Městu Kunštát za podporu naší činnosti.
Fotbal je lidová zábava, hrajeme ho nejen pro
sebe, ale i pro diváky a fanoušky. I těmto
patří poděkování za přízeň a podporu.
Všem přejeme příjemně prožitý konec roku
2014 a těšíme se s Vámi na shledanou při jarních zápasech našich týmů.
Výbor FK Kunštát

Historická rubrika
Muzeum kunštátského okresu
Dnešní povídání začneme citací z provolání
k občanům soudního okresu kunštátského
z konce dvacátých let minulého století. Provolání podepsali členové obecních rad v Lysicích, Olešnici a Kunštátě, členové okresní
učitelské jednoty, okresního osvětového sboru a starostenského sboru okresu Kunštát. „Výbor starostenského sboru okresu kunštátského
usnesl se ve schůzi konané 3. ledna 1930 oslaviti 80. narozeniny pana presidenta zřízením
„Horáckého musea“ pro celý soudní okres
v Kunštátě, v němž by důležitější starožitnosti
i novější předměty cenné pro historii kraje byly
bezpečně uschovány a odborně ošetřeny.“
Na návrh p. učitele Vladislava Kočiříka jmenovala v prosinci 1929 obecní rada pětičlenné kuratorium, aby provedlo přípravné práce pro zřízení muzea. Ustavující valná hromada Muzejního spolku proběhla 27. 4. 1930.
V roce 1930 zakoupila budovu staré školy
č. p. 36 od místní školní rady ve veřejné dražbě obec Kunštát za 50 100 Kč.
O rok později propůjčuje obecní zastupitelstvo bezplatně dvě místnosti (jednu třídu a
kabinet) v budově staré školy k ukládání sbírek. Později jsou ještě propůjčeny místnosti

v přízemí. (V té době byly v budově mimo prostor propůjčených muzeu ještě dva byty a obchod firmy Baťa. – Baťa měl nejdříve prodejnu
na náměstí v domě č. 32, potom ji přemístil na
Panský dům a teprve potom do staré školy.)
Přístup ke sbírkám byl umožněn školám
a zájemcům od června 1932. Slavnostní otevření pro veřejnost bylo až 27. června 1937.
Slavnosti předcházela schůze výboru spolku
za přítomnosti hejtmana boskovického
okresu A. Kabely, obecní rady a dalších hostů. Celý den byl připraven program s národopisnou náplní. Selská jízda předvedla na
náměstí ukázku z „jízdy králů“, odpoledne
bylo vystoupení souboru ze Sukovce se starodávným „stínáním berana“ a oslavy pokračovaly před Sokolovnou v sadu Palackého.
Děti tančily „Královničky“ a zpívaly „Neseme, neseme májíček, zdobil ho, zdobil ho Janíček. Květy zdobený, pěkně zelený je ten stromeček.“ Dospělí stavěli máje a tančili národní tance.
Muzejní spolek volil ze svých členů výbor,
který se staral o financování, stanovoval program činnosti a jmenoval správce sbírek.
pokračování na poslední straně


NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Významná společnost sídlící v Sebranicích
u Boskovic hledá nové zaměstnance na pozice PRACOVNÍK MONTÁŽNÍ LINKY,
ELEKTRO-OPERÁTOR A SKLADNÍK; jedná se o práci v třísměnném provozu za nadstandardní mzdové ohodnocení včetně dalších zaměstnaneckých výhod; nástup možný
ihned; pokud máte zájem, kontaktujte nás na
tel. 733 617 337. Budeme se těšit na spolupráci!
ROMTAN-SPORT PRODEJNA sportovního
oblečení, opět otevřena! Sportovní oblečení
světových značek za bezkonkurenční ceny,
nám. Krále Jiřího 250 (ve dvoře), Kunštát
ČISTÍCÍ STROJ na koberce, potahy i autosedačky. Domluva o zapůjčení nebo i provedení: M. Sekená, nám. ČSČK 96, Kunštát.
Tel. 516 462 066
HELEN DORON EARLY ENGLISH pobočka Kunštát momentálně pořádá kurzy pro
děti 2,5 – 9 let. Kurzy připravují k jazykovým
zkouškám Cambridge ESOL a nabízí dlouhodobou návaznost. Dále pořádáme dopolední kurzy pro dospělé. Více informací na
tel. 777 607 756.
DROGERIE A DÁRKOVÉ ZBOŽÍ na nám.
ČSČK 95 nad kostelem Vám opět nabízí
oblíbenou akci. Od 1. 12. 2014 k nákupu nad
500 Kč hodnotný dárek zdarma. Akce platí
po celou dobu adventní. Otevřeno máme
i všechny víkendy do Vánoc. Přejeme krásné
a poklidné očekávání svátků, bez nervů
a zmatků:-)
KLÁRA LUKEŠOVÁ ARCHITEKT Vás zve
do nově otevřeného ateliéru na ul. Fr. Halase
427, Kunštát (u dětské ambulance). Projekty
staveb, návrhy a realizace interiérů, prodej
uměleckých předmětů a bytových doplňků.
www.klaralukesova.cz
STUDIO VIKTORKA – Petra Loukotová
nabízí na Penzionu kosmetické práce, pedikúru, manikúru. Dárkové poukazy.
Tel. 605 979 121
VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE, zpracování daňových přiznání. Tel. 728 116 562, e-mail:
petra.svecova@centrum.cz
MASÁŽE šité na míru na Penzionu v Kunštátě. Masáž lávovými kameny, dárkové
poukazy. Tel. 739 672 757
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

Historická rubrika
Výbor měl 12 členů volených a 4 kooptované. Roční členský příspěvek byl stanoven na
2 koruny a více. Činnost spolku vycházela ze
schválených stanov. V roce 1934 se stalo kunštátské muzeum členem Svazu muzeí.
V době založení přispívala obec Kunštát
400–600 korun ročně, od roku 1938 pouze
poskytovala bezplatně místnosti. Občanská
záložna v Kunštátě dávala ze svého zisku
500 korun ročně.
Správcem muzea byl jmenován p. učitel Vladislav Kočiřík. Sbírkové předměty přijímal
předseda muzejního spolku a ředitel školy
Vladislav Adamíček, starosta obce Oldřich
Haupt, P. Josef Janíček konsistorní rada a farář v Kunštátě a Vladislav Kočiřík kustod
sbírek. Nutno také vzpomenout osobnost
Dalibora Tichého, tehdy revírníka v Rozseči
a kurátora prehistorických sbírek kunštátského muzea.

Sbírkové fondy byly zčásti ze staré školy přemístěny i s chabě zajištěnými vitrínami do
přísálí na radnici (dnes kanceláře vodohospodářského odboru), větší části sbírek se ujal
pan Dalibor Tichý, který po válce působil na
zámku jako archivář. V omezené míře fungovalo muzeum v několika zámeckých pokojích do poloviny let padesátých.
K datu 26. 1. 1961 byly sbírky dlouhodobě zapůjčeny obcí Kunštát (MNV) Okresnímu
vlastivědnému muzeu. Ke zmíněnému datu
byly pořízeny seznamy sbírkových exponátů
zapsaných do seznamů č. I. čítajících 15 stran
a č. II. čítajících 12 stran.
O navrácení sbírek zpět do Kunštátu požádal
starosta Ing. Dobeš na schůzi delimitační ko-

mise 25. ledna 1992. K delimitačnímu protokolu byly také přiloženy oba již zmíněné
seznamy zapůjčených exponátů. O navrácení
předmětů a úvaze o znovuzřízení muzea se
uvažovalo ještě v letech 1992–1993, později
otcové obce, posléze města o tento počin zájem neprojevili.
Závěrem můžeme trpce konstatovat: Není ani
stará škola, ani sbírky, které naši předkové
nashromáždili. Dovolím si ještě citovat jednu větu z Provolání k občanům kunštátského
okresu … „Nedopusťte, aby památky našich
vísek byly zašantročeny zištnou spekulací do
cizích míst, co v kraji vzniklo, ať v něm zůstane.“
j. k.
Fotografie upravil Ing. Ivo Šamšula

kunštátské proměny

Zima v Kunštátě kolem roku 1940

Sbírky byly členěny do devíti oddělení: prehistorické s 88 inventárními čísly, národopisné s 336 i.č., keramické s 220 i.č., přírodní
sbírky s 254 i.č., numismatické s 205 i.č.,
válečný koutek se 41 i.č., sbírka „význační
rodáci a zasloužilí pracovníci našeho kraje“
s 207 i.č., oddělení školské se 115 i.č., zemědělsko – lesnické se 48 i.č. a ještě archív.
Nepodařilo se však důkladné roztřídění a katalogizace sbírkových fondů jednotlivých oddělení.
Do dalšího chodu a rozvoje muzea výrazně
zasáhly navazující dějinné události. Světová
válka a změna režimu v roce 1948.

… a v roce 2014		

Foto: k.p.
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