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OTÁZKA PRO STAROSTU
„Vážený starosto, vážená rado a vážení členové redakce Kunštátského zpravodaje…
takto začínal e-mail, který mi začátkem
ledna došel. A následovaly dotazy ohledně článku v KZ z ledna 2014 s názvem Co
nového v Kunštátě? Co je to za aktivitu,
to „Sdružení pro Kunštát“, proč se autor
článku nepodepsal a píše jménem občanů
Kunštátu bez toho, zda jsou s tím občané
srozuměni. Dále se autor e-mailového dopisu zabýval pravdivostí, či nepravdivostí
obsahu, možností konfrontace a další kritikou. Na konci dopisu požádal o reakci v KZ
a uvedl své jméno i adresu. Tato reakce nebyla jediná a následovaly telefonáty i osobní
dotazy se stejným zaměřením.
S redakční radou jsem dotyčný článek konzultoval a po úvaze jsme jej nezměněný otiskli, ale je pravda, pokračování na druhé straně

SDH Sychotín děkuje všem za návštěvu plesu a sponzorům za bohaté ceny do tomboly. Ing. A. Havelka

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
tace na rekonstrukci závlahového sytému
Rada města projednala a schválila:
• uzavření smlouvy se základní školou na fotbalového hřiště a tenisových kurtů na
provozování malého sálu zbudovaného při základě předložené nabídky Ing. Františku
V měsíci lednu se Rada města na svém zase- městské sportovní hale
Marciánovi.
dání mimo jiné zabývala:
• ceník poplatků a náhrad městské knihovny • prodloužení nájemních smluv na pronájem
- výběrovým řízením na realizaci demolice • promítání filmů Kinematografem bří Čadí- obecních bytů uzavřených na dobu určitou
objektu na nám. ČSČK č.p. 36 – stará škola
• dotisk propagačního materiálu „Kunštát
ků v rámci Filmového léta 2014
- zadáním zpracování projektové dokumen- • umístění závěsného samonosného optic- procházky krajinou“ a aktualizaci materiálu
tace na rekonstrukci závlahového systému kého vlákna mezi bytovými domy na ulici „Kunštát průvodce městem“ – grafické sjedfotbalového hřiště a tenisových kurtů
nocení
Nová a Brněnská
- dodatkem ke smlouvě o poskytování pečo- • uzavření smlouvy o dílo s projekční kan- • uzavření dohody s Moravskou zemskou
vatelské služby uzavřené s Oblastní charitou celáří Ing. Vojtěch Parolek na zpracování knihovnou v Brně o bezúplatném poskytoBlansko
projektové dokumentace na „Vyřešení sa- vání odborných knihovních služeb v rámci
- výběrovým řízením na zpracování projek- mostatného přístupu do 2. NP v Kulturním regionálních funkcí
tové dokumentace pro společné územní a domě v Kunštátě“
• uzavření licenční smlouvy o bezúplatném
stavební řízení a pro výběr zhotovitele na • na základě doporučení komise pro oteví- poskytnutí oprávnění užívat originální daakci „Přístavba bazénu k budově Základní rání obálek a hodnocení nabídek přidělení tabázi a softwarové řešení ve fázi realizace
školy“
zakázky na realizaci projektu „Malebnou projektu „Hřbitovy – naše kamenná historie“
- prodejem a pronájmem obecních pozemků
krajinou přírodního parku Halasovo Kun- • koncertní vystoupení umělce IVAN HLAS
- postupem kácení lip na návsi v Sychotíně
štátsko“ firmě REISTAV CZ, s.r.o., kte- TRIO dne 22. 6. 2014 v 15,00 hod. na náměs- zkušebním provozem kalové koncovky – rá podala nejvýhodnější nabídku ve výši tí v Kunštátě v rámci akce „550. výročí Míodstředivky – na ČOV
1,772.642,- Kč bez DPH a přidělení zakázky rové mise Jiřího z Kunštátu a Poděbrad“ za
- možností získání dotací z rozpočtu Jihomo- na realizaci demolice objektu na nám. ČSČK cenu 25.000,- Kč + DPH
ravského kraje
č.p. 36 firmě KORA-VODOSTAVING s.r.o., • odpisový plán na rok 2014 příspěvkové or- vyhlášením výběrového řízení na zhotovite- která podala nejvýhodnější nabídku ve výši ganizace Základní škola a Mateřská škola
le „Revitalizace návsi v Rudce – I. etapa“
Kunštát.
947.846,70 Kč bez DPH
-taj• zadání zpracování projektové dokumenRada města

MĚSTSKÝ ÚŘAD
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11.2.2014 od 7:00 do 15:00. Vypnutá oblast: Hluboké u Kunštátu, Touboř, Sychotín
– (mimo chatovou oblast Kohoutov ), trafostanice ČOV.
13.2.2014 od 7:00 do 15:00. Vypnutá oblast:
Hluboké u Kunštátu, Touboř
18.2.2014 od 7:00 do 15:00. Vypnutá oblast:

Hluboké u Kunštátu, Touboř
20.2.2014 od 7:00 do 15:00. Vypnutá oblast:
Hluboké u Kunštátu, Touboř
25.2.2014 od 7:00 do 15:00. Vypnutá oblast:
Hluboké u Kunštátu, Touboř
27.2.2014 od 7:00 do 15:00. Vypnutá oblast:
Hluboké u Kunštátu, Touboř
-kon-

MATEŘSKÁ ŠKOLA
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Kunštátská mateřská škola, myšleno součas- vice a Lidokov Kunštát a po 80 tisících Spoje
ná budova, slaví v těchto dnech 30 let svého Brno a Bytex Letovice – vše za příslib umístění
trvání. Při této příležitosti stojí zato se trochu dětí jejich zaměstnanců ve školce.
poohlédnout do historie mateřského školství v Vybavení vnitřních prostorů přišlo na téměř
tři čtvrtě milionu. „Tenkrát jsem prosadila
naší obci.
Budovy, které za I. republiky a za války na- nakoupení 4 klavírů do každé třídy, místo větvštěvovaly předškolní děti, byly původně hos- šího počtu kočárků a hraček. Úsměvné také
podářstvím u Lepků. Ty byly pak věnovány bylo jednání o přidělení různých míst ve školřádovým sestrám, které se tady také staraly o ce k výzdobě keramikou, na kterém se podíleli
malé děti v jedné třídě. Dvě z nich měly na sta- pan Kemr, Lindovský, Růžek a manželé Ševčírost děti, další učila hře na klavír, čtvrtá hru na kovi…“, s úsměvem vzpomíná paní Vichtová.
housle a za války i němčinu. Pátá jeptiška dě- „Taky jsme s ing. Dobešem přemýšleli, zda by
ve volných prostorách v suterénu nemohl být
tem vařila a poslední byla sestra představená.
Po válce byla školka státní a ředitelkou se stala bazén. Nakonec jsme dali přednost tělocvičně
Jiřina Lamplotová. Po ní školku vedla ředitelka a nad rámec projektu se postavila sauna s maPěva Frišová z Boskovic a po odchodu do inva- lým bazénkem, který také hodně propagoval i
lidního důchodu od 1. ledna 1980, kdy začala dětský lékař MUDr. Petr Lukeš starší“, dodává
i stavba nové školní budovy pro 120 dětí, se bývalá ředitelka.
stala ředitelkou Zdenka Vichtová. Byla posled- Nová budova mateřské školy byla slavnostně
ní ředitelkou ve starých budovách a současně otevřena za přítomnosti představitelů Okresprvní v nové moderní budově. V závěru roku ního národního výboru a Školského úřadu
1983 byla i uvolněna z pedagogické činnosti, Blansko, Místního národního výboru v Kunaby ve spolupráci s vedoucím stavebního úřa- štátě i veřejnosti dne 19.1.1984. Vyučovat se v
du ing. Aloisem Dobešem dohlížela na zdárné ní začalo o měsíc později 20.2.1984. Vedle ředidokončení a vybavení jedné z nejmodernějších telky tu bylo ještě 7 učitelek, školnice, tři uklízečky a tři kuchařky, topič, údržbář a vedoucí
mateřských školek na okrese.
„Stará školka byla koncem 70. let naopak jed- školní jídelny. Školka tehdy splňovala kapacitu
nou z nejstarších mateřských školek na Bla- pro 120 dětí, i když naplněnost se tehdy pohynensku. Její kapacita pro 51 žáků v roce 1980 bovala okolo 80 dětí.
byla nevyhovující!“, vzpomíná dnes na tu
dobu šestaosmdesátiletá bývalá ředitelka
Zdenka Vichtová.
Základy nové budovy byly položeny v září 1979
a v následujících čtyřech letech na její stavbě
pracovalo 7 stálých dělníků z řad důchodců.
Takřka 50 tisíc hodin na stavbě odpracovali
zdarma rodiče, zaměstnanci místních podniků, členové tehdejší Národní fronty (sportovci,
zahrádkáři, včelaři, hasiči, myslivci, mládežníci, členky svazu žen atd.). Rozpočet celkových
nákladů na stavbu, jejíž projekt byl zpracován
Obchodním projektem Brno, činil 3.181.000
Kč. Konečná hodnota díla byla však 6.400.000
Kč, na niž také přispěly částkami 1 milion 200
tisíc Karbo Kunštát, 600 tisíc JZD Československo-sovětského přátelství, 200 tisíc ČSAD,
Zdenka Vichtová byla důležitou osobou
120 tisíc Ústředí uměleckých řemesel Praha,
při stavbě nové budovy
po 100 tisících Hlubna Brno, Jednota Bosko-2-

pokračování otázky pro starostu
že už kdysi se zastupitelstvo na svém zasedání zabývalo obdobnými články a doporučilo zveřejňovat jméno autora a hlavně
obsahově naplňovat KZ informacemi a zajímavostmi pro občany, nikoliv subjektivními
články, které mohou vyvolávat protireakce s
následnými dalšími nekončícími reakcemi.
Tato „žabomyší válka“ zde již nejednou byla
a nevedla k ničemu dobrému. Vedení města
článek vyhodnotilo jako začínající volební
kampaň, s tím, že taková polemická témata
do KZ nepatří a pro příště doporučilo obsahově podobné, natož pak anonymní články
nezveřejňovat.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Statistika
přirozený pohyb obyvatel rok 2013
Počet obyvatel k 31.12.2013
Kunštát
1951
Újezd
282
Sychotín
245
Rudka
209
Hluboké
69
Touboř
27
Celkem 2783, tj. 1359 mužů, 1424 žen
Narození v roce 2013 – 27 dětí
Kunštát 14 chlapců
9 dívek
Sychotín 1
1
Hluboké
1
Touboř
1
Zemřelí v roce 2013 - 26 osob
Kunštát 10 mužů
5 ženy
Újezd
4
3
Rudka 1
1
Sychotín 1
Touboř 1
V Kunštátě bylo uzavřeno 23 sňatků , 7 v kostele sv. Stanislava. Snoubenci nejčastěji využívali prostory kunštátského zámku - Pilastrový sál, zahradu nebo kapli sv. Josefa.
Z Kunštátu se v roce 2013 odstěhovalo 72 občanů a přistěhovalo 62.
Průměrný věk obyvatel je 38,64 let.
Věkové složení obyvatel k 31.12.2013:
0-18 let: 608 osob
19 – 59 let: 1611 osob
60 a více: 564 osob
-matZástup za JUDr. Kamilu Vránovou
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Paní Vichtová vzpomíná na první měsíce v
novém a současně na poslední měsíce ve své
funkci: „Měli jsme 4 moderní třídy, ale jen

dětský úraz, který mohl být zaviněn provedením herních prvků. V dalších mnoha letech
se postupně měnilo a doplňovalo vybavení

Stavba budovy na podzim roku 1980
jedinou televizi v tělocvičně, kam se chodili
všichni dívat na tehdy populární dopolední
vysílání pro školky na jednom ze dvou československých programů.“ Po odchodu paní
ředitelky do důchodu na konci školního roku
1984 se stala ředitelkou školky Ladislava Crháková, která na své ředitelování dnes vzpomíná takto: „Za mého působení v Kunštátě se
ještě dodělávala sauna a hlavně úprava terénu
kolem budovy. Školka byla moderní, jezdili sem na exkurze kolegové z jiných školek.
Měli jsme i velké úspěchy především ve výtvarných soutěžích“.
Po autonehodě paní ředitelky byla vedením
MŠ pověřena na začátku roku 1990 Libuše
Zárychtová. Ta se také jako jediná o půl roku
později zúčastnila konkurzu a stala se poslední ředitelkou samostatné Mateřské školy
v Kunštátě na dlouhých 18 let. A co mi odpověděla na dotaz, jak vzpomíná na první i další
roky ve své funkci? „Prioritou v začátku bylo
dokončení zahrady. Existoval původní návrh z doby výstavby školky, který zahrnoval
obrovské keramické sochy zvířat a betonové
chodníčky. Už si to příliš nevybavuji, ale jen
vím, že se počítalo jen s efektem navenek a ne
s potřebami dětí. Nový návrh na herní prvky
vypracoval můj bratr ing. Lumír Trejbal. Dřevo na stavby jsem sháněla po okolních pilách
sama a do úprav terénu byli zapojeni i rodiče.
Návrh výsadby a o její provedení se postaral
pan Jan Křepela. Toto vše probíhalo od prvních jednání roku 1990 do roku 1992 po závěrečnou realizaci, kterou nakonec provedla
tehdejší stavební firma pana Cvečka. Tehdy
ještě nebylo o dnešních bezpečnostních podmínkách pro provozování takového hřiště
ani potuchy. Hřiště by dnes jistě nevyhovovalo legislativě. Ale skutečností je, že za celou
dobu provozu zde nebyl zaznamenán jediný

školky a opravdu nevím, co mám považovat
za úspěchy. Snad můj vnitřní pocit, že ve školce pod mým vedením bylo dobře dětem i zaměstnancům,“ vzpomíná poslední ředitelka
školky Liba Zárychtová a dodává: „Ke zrušení
ředitelství došlo sloučením MŠ se ZŠ od září
2008, a tím skončilo i mé ředitelování a já si
mohla po těch letech ve funkci vydechnout a

spěvková organizace. Všichni zaměstnanci si
museli zvyknout pracovat v nových podmínkách, ale brzy se ukázalo, že sloučení obou
zařízení mělo nesporně pozitivní vliv především na modernizaci obou školských zařízení, možnosti dalšího vzdělávání pracovníků
a pořízení potřebného vybavení a učebních
pomůcek.“
Vyjmenovávat všechny práce za posledních
šest let, včetně výměny koberců, nábytku,
herních prvků ve školní zahradě, kompletního vymalování celé budovy a podobně, by
bylo na samostatný článek. Ale ty nejdůležitější změny bychom tady při příležitosti výročí MŠ měli vzpomenout. „V budově byla zcela
nově vybudována vzduchotechnika kuchyně
a stavebními úpravami zvětšen její prostor.
Ve třídách byly zrekonstruovány umývárny a
doplněny novým nábytkem, rozšířeno sociální zařízení, aby mohla být zvýšena kapacita
MŠ, která je dnes pro 106 dětí. Také byla vytvořena počítačová síť, zavedeny telefony do
tříd, pořízeny 2 interaktivní tabule, provedeno odvětrání tělocvičny a nyní instalovány 2
mycí linky pro mytí nádobí v kuchyňkách na
obou patrech. Mimořádnou akcí byla generální oprava fasády MŠ před 2 lety spojená s
výměnou oken, dveří a zateplení celé budovy.
Současně se podařilo i postavit přístavky u
vchodů, čímž se podařilo zajistit zastřešení
obou vchodů do budovy naší školky,“ dodává
současný ředitel celého školského kunštátské-

Celkový pohled na Lipku, kde se dnes nachází bývalá i současná MŠ

prožít ještě dva skvělé školní roky jako běžná
učitelka.“
Od roku 2008 je tedy i ředitelem školky ředitel základní školy Mgr. Vratislav Sedlák a
mateřskou školu vede jeho zástupkyně pro
MŠ Eva Tenorová. Současný ředitel situaci
vysvětluje takto: „K 31.12.2008 došlo k zániku MŠ Kunštát jako samostatného právního
subjektu. Od 1.1.2008 se stala nástupnickou
organizací Základní škola, která převzala
práva a povinnosti MŠ pod novým názvem
Základní škola a Mateřská škola Kunštát, pří-3-

ho zařízení Mgr. Vratislav Sedlák.
Závěrem nezbývá než popřát dětem z naší
školky a všem jejím 18 zaměstnancům, z toho
8 pedagogickým pracovníkům, mnoho radosti, zdraví a životních i pracovních úspěchů
v dalších letech.
Veřejnosti pak nabízíme při příležitosti
30. výročí budovy mateřské školy využít dne
otevřených dveří, navštívit a prohlédnout si
školku na vlastní oči ve středu 26.2.2014 od
8.00 do 15.30 hodin.
Ladislav Dostál

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

ZÁMEK KUNŠTÁT
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Vyhlášení výsledků IV. ročníku této literární
soutěže se konalo 29. ledna v Městské knihovně Kunštát, která je spolu s místní základní
školou jejím pořadatelem. Účastní se jí děti
od 9 do 18 let. Cílem soutěže je rozvíjet vztah
dětí ke knihám a podpořit jejich zájem o
vlastní literární tvorbu.
Pro IV. ročník byla vyhlášena dvě témata: S
tebou se toho nebojím (volný literární útvar)

a Hrdina ze sousedství (skutečný příběh člověka, který pomohl druhým nebo učinil něco
mimořádného). Celkem jsme si mohly přečíst
19 textů, ve kterých se objevil strach z pavouků, strach při nočním stanování, strach ze
setkání s lupiči a jinými zločinci, ale zejména
ve starší kategorii se hrdinové utkali i s „dospělejšími“ strachy – strachem z výsměchu a
šikany, strachem o zdraví a život blízkého člo-

Dopolední pohádka pro děti

ENTENTÝKY, DVA ŠPALÍKY
10. 2. 2014 v 9:30 hod.
Kulturní dům Kunštát
Vstupné: 40 Kč,
vhodné pro děti od 3 do 7 let.
Děti pomáhají zbloudilému dospělákovi
najít jeho ztracené dětství.
Dětství bez TV a PC, zato s babičkou,
dědečkem, kamarády, zvířátky a fantazií.
Zazní známé i méně známé písničky Já
mám koně, Ivánku náš…
Rozpočítadla: Ententýky, Enykybenyky.
Básničky: Polámal se mraveneček, Byl
jeden domeček…
Srdečně zve malé diváky i jejich rodiče
město Kunštát a Kruh přátel umění

věka. Někdy šlo o příběhy realistické, jindy se
odehrály ve fantazii autorů, většina vycházela
ze současnosti, ale objevily se i texty z minulosti či budoucnosti. Těmi, kdo hrdinům nejčastěji pomáhali překonávat strach, byli blízcí
kamarádi a rodiče. K napsání některých textů
se děti inspirovaly vlastními zážitky, nejoblíbenější byly ale příběhy dobrodružné, které
děti také nejraději čtou. Mnozí začínající autoři dokázali výborně
použít zajímavá přirovnání, humor i vtip.
V kategorii mladších
žáků (od 4. do 6. třídy)
získaly ocenění práce
Kateřiny Šebelové a
Alžběty Lepkové. Jako
nejzdařilejší v kategorii starších žáků (od 7.
do 9. třídy) byly oceněny práce Moniky
Šírové, Kláry Pařízkové, Lucie Marečkové a
čestné uznání obdržel
František Prchal.
Děkujeme všem účastníkům za pěkné soutěžní práce, učitelům a rodičům za podporu
mladým autorům, Kruhu přátel umění a ZŠ a
MŠ Kunštát za finanční podporu.
V. ročník soutěže bude vyhlášen v rámci Týdne knihoven v říjnu 2014. Věříme, že literární
tradice naše město neopustí.
Radka Banyaová a Mgr. Ilona Kuchyňová
www.knihovnakunstat.cz

Plesová sezóna
14. února - Hasičský ples SDH Kunštát
15. února - Dětský karneval SDH Kunštát
22. února - Retro ples ASV Kunštát
28. února - Ples v Touboři
1. března - Šibřinky KR Kunštát
2. března - Dětský karneval KR Kunštát

EXPEDIČNÍ KAMERA
HOTEL RUDKA
27. února 2014 v 17:30 hod.
Informační centrum Kunštát a romtan
- travel zvou všechny milovníky dobrodružství na celovečerní pásmo nejlepších
dokumentárních filmů roku 2013.
Program a více informací na
www.romtan-travel.cz
Předprodej zahájen v IC Kunštát.
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Vážení čtenáři Kunštátského zpravodaje, s
nadcházejícím novým rokem si Vás dovolujeme seznámit s tím, co čeká kunštátský zámek,
ale potažmo i město Kunštát v nejbližší době.
V letošním roce si připomínáme 550. výročí
zrození projektu českého krále Jiřího z Kunštátu a z Poděbrad, který byl prvním pokusem
o založení mírové unie evropských panovníků. A právě u příležitosti tohoto významného
výročí byl letošní rok vyhlášen Národním
památkovým ústavem „Rokem pánů z Kunštátu“. Tento rok bude slavnostně zahájen počátkem dubna na Pražském hradě a poté již
bude následovat doslova záplava akcí na kunštátském zámku. V sobotu 19. dubna bude
zahájena návštěvnická sezóna, v rámci které
bude otevřeno nové zázemí pro návštěvníky,
což bude představovat novou pokladnu včetně zámeckého informačního centra a nové,
kapacitně vyhovující toalety pro veřejnost.
Ve čtvrtek 1. května zazní v Pilastrovém sále
Slavnostní koncert, který poté završí mše
svatá sloužená v zámecké kapli. V sobotu 21.
června bude zpřístupněna nová prohlídková
trasa, která návštěvníky zámku „provede“
celým středověkem, tedy obdobím, kdy byli
držiteli kunštátského hradu páni z Kunštátu.
Letní měsíce červenec a srpen budou věnovány cyklu Bachovské hudby, která rozezní
netradiční a běžně nepřístupné zámecké prostory, jakými jsou zámecká konírna či zámecká střelnice. Vyvrcholení bude představovat
Hradozámecká noc, která v přímém přenosu
České televize proběhne v sobotu 29. srpna a
na návštěvníky bude čekat celodenní bohatý
program ukončený půlnočním ohňostrojem.
Celý Rok pánů z Kunštátu bude probíhat v
úzké spolupráci s městy Kunštát a Poděbrady,
které rovněž chystají spoustu doprovodných
akcí, o kterých budete s dostatečným předstihem informováni, neboť pro celkový výčet
akcí by nám nyní nestačilo ani rozšířené vydání zpravodaje.
Vážení a milí čtenáři Kunštátského zpravodaje, závěrem Vám slibujeme, a to v kontextu
s našim předsevzetím, že i nadále se budeme snažit povznášet kunštátský zámek na
kulturní centrum našeho města a regionu a
vyslovit přání, aby i Vy, místní jste si párkrát
v roce udělali čas na návštěvu zámku, popřípadě na některou z akcí, které pro Vás již nyní
připravujeme.
A do nového roku Vám ze srdce přejeme:
QUOD BONUM, FELIS, FAUSTUM, FORTUNAMQUE EVENIAT !, čili NECHŤ TO
DOBŘE, ŠŤASTNĚ, BLAŽENĚ A ZDÁRNĚ
SKONČÍ! (Slavnostní blahozvěstná formule, již užívali Římané při zahájení sněmu, či
všeobecně na začátku jiného důležitého podniku).
Bc. Radim Štěpán

HISTORICKÁ RUBRIKA

INZERCE
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HLEDÁME ke koupi menší rodinný dům na
chalupu v Kunštátě, nebo v okolí Kunštátu.
Dům by měl mít zahradu minimálně 200 m2.
Tel. 774 193 566

Byli vodárenští odborníci, kteří se starali o
dostatek čisté vody, prováděli čistění a opravy vodovodů, pramenišť a studničních komor
(haltýřů).
Zabývali se také zhotovováním vodovodního
potrubí z borových klád, dlouhých až pět metrů.
Kmen byl zbaven kůry, umístěn na dřevěné
kozy, na kterých byl upevněn dlouhý vrták
nebozez, kterým se ručně provrtával otvor o
průměru 5 až 6 cm. Takto zhotovená trubka
nesměla vyschnout, aby nepraskla. Do montáže byly trubky skladovány ve vodě. Jednotlivé

Dřevěné potrubí s přírubou
Foto: F. Novotný

trubky i se zděřemi v neporušeném stavu.
Také v roce 2011 bylo při výkopových pracích
na Vejpustku odhaleno původní dřevěné potrubí do domu k Vošlajerům.
Voda z Lipky napájela s největší pravděpodobností dvě kamenné kašny na náměstí. Zmínka
o nich se váže k roku 1848 a jsou vidět i na nejstarších fotografiích kunštátského náměstí.
O dodávku pitné vody se v Kunštátě staral do
konce roku 1870 Franz Slezák, od roku 1883
Jan Lamplot (nájemce hostince na radnici),
dále Jan Šamšula z č. 50 (jeho dům stával v ulici Tenorova). Protože příjmení Šamšula bylo v
Kunštátě velmi rozšířeno
tak měl přezdívku Vodák. Dalšími správci přes
vodu byli p. Karel Vichta , p. Ludvík Brablec, p.
Adolf Vaněrka z Hliníků.
O prameniště a vodojem
na dnešní Hrnčířské ulici se staral p. Onderka z
č. 140.
Celé vodárenské zařízení Kunštátu bylo od 1.
července 1951 předáno
Oblastním
vodárnám
Boskovice.
Pozn. Ludvík Brablec
(nar. 1895) měl svoji zámečnickou dílnu v domě
č. 16 ul. Fr. Halase.Mimo péči o vodárenská zařízení nejprve pro obec, později pro vodárny
Boskovice dělal vodovodní přípojky i domovní
instalace. Dodnes se traduje jeho okřídlené rče-

roury se do celistvého potrubí spojovaly kovovými zděřmi, které se narážely do čela rour.
Potrubí se ukládalo do výkopu hlubokého asi
150 cm a bylo ještě obsypáváno jílem. Borové
dřevo, obsahující pryskyřici a uložené do vlhkého prostředí, odolávalo poměrně dlouhou
dobu zkáze. Trvanlivost potrubí byla
ovlivněna kvalitou borového dřeva, Výkop pro položení vodovodu přes Lipku z roku 1958
chemickým složením vody dopravo- Foto: O. Krasický
vané potrubím, okolními horninami,
ve kterých byl vodovod uložen. Toto
potrubí se používalo ještě v polovině
19. stol. Protože v něm nebyl velký
tlak, postačila k uzavírání dřevěná
zátka, později mosazný kohout.
Nejstarší, dosud zjištěná, zmínka
k této tématice je z roku 1818. Je to
žádost obce na vrchnost, Josefu svobodnému pánu z Honrichsu, aby obci
potvrdil, že budou dostávat od panského lesního úřadu dříví „by vodovod spravovati řádně mohli.“
Velká pozornost byla věnována přívodu vody do kašen. Sloužily nejen
jako zdroj pitné vody, ale i k napájení
ní, když měl při montáži nějaké potíže. Říkával
dobytka, jako zásoba vody při hašení požárů.
„těžké porod, těžké porod…“
Také měly funkci společenskou, setkávaly se
Adolf Vaněrka (nar. 1912) byl vyučeným strojzde hospodyně i služebné a měly možnost
ním zámečníkem u firmy Techet v Kunštátě.
probrat všechny důležité a žhavé události.
Do funkce místního vodáka nastoupil už jako
Ještě při rekonstrukci vodovodního řadu přes
důchodce po Ludvíku Brablecovi .
-j.k.Lipku v roce l991 byly vybagrovány dřevěné
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STŘÍHÁNÍ PSŮ, veterinární služby MVDr.
Alena Prudká, Rozseč nad Kunštátem 39. Tel.
776 768 537
PRODÁM – bryčku s ojí, super stav. Tel. 731 111 141
KOSMETICKÉ STUDIO Petra Vám nabízí:
kosmetické ošetření, modeláž nehtů, manikúru,
poradenství v péči o pleť. Ve spolupráci s estetickým centrem Aesthea Brno v péči o obličej a tělo
Vám nabízí: tetování na tělo, prodlužování řas,
permanentní make-up, omlazení pleti, trvalá
epilace a další služby.
Rozšíření o pedikúru, kterou provádí pedikérka
s dlouholetou praxí. Veškeré informace a objednávky na tel. 775 166 557
CK MONMARE TRAVEL - zahájen prodej
pobytových, poznávacích a turistických zájezdů na rok 2014. Zvýhodněné ceny – first
minute, katalogy k dispozici v Informačním
centru Kunštát. U většiny zájezdů odjezd z
Kunštátu! Zimní zájezdy – Rakousko, Itálie –
stále v prodeji!
ČESKÝ RÁJ – zveme Vás na třídenní autobusový zájezd ve dnech 23. – 25. 5. 2014. Ubytování na Malé Skále v srdci tohoto kouzelného
kraje. K dispozici jsou 2,3, a 4 lůžkové pokoje.
Možnost vlastní přípravy jídel i stravování v
restauracích – rádi poradíme. Program zájezdu je naplánován tak, aby byl vhodný pro
všechny věkové kategorie. Můžeme navštívit
Ještěd (1.012 m.n.m.). Cena 2000 Kč dospělí,
800 Kč děti - zahrnuje ubytování, dopravu a
průvodce. Termín přihlášek do 31. 3. 2014. Milan Jakubů, AUTO Němec. Tel. 603 272 365

KUNŠTÁTSKÉ PROMĚNY

KOLA PRO AFRIKU

Lipecké chalupy konec 20. let minulého století.
Lipka a Budín bývaly v minulosti jakýmsi předměstím Kunštátu.

Dostat se do školy v Africe, v malé zemi
Gambii je mnohdy velmi nesnadné. Většina dětí do školy chodí pěšky i několik hodin
a některé kvůli velké vzdálenosti zůstávají
doma.
Pomoci jim se rozhodlo občanské sdružení
Kola pro Afriku, charitativní sbírkou použitých jízdních kol.
Na jejich výzvu reagovala Kolpingova rodina společně s Městským úřadem v Kunštátě
výzvou spoluobčanům
- darujte své nepotřebné jízdní kolo, nejlépe
širokoplášťové, náhradní díly na kola, nebo
kolařské nářadí
- můžete-li, podpořte projekt Kola pro Afriku přispěním na účet 9595959595/2700.
Finanční prostředky budou použity na dopravu kol do Afriky.
- sběrné místo kol je ve sběrném dvoře
- možnost předání kola bude v otevírací
době sběrného dvora během měsíců února,
března a dubna 2014. Poté budou kola převezena k repasi a předána dětem do Gambie
Podobná výzva v loňském roce nezůstala
bez odezvy. V Kunštátě se sesbíralo 45 kol.
-j.k- Byly odvezeny do sběrného místa, opraveny
a v kontejnerech převezeny do Afriky. Ve
dvou zásilkách bylo dětem předáno 1600
kol. V několika školách v Gambii byli vyškoleni mechanici pro opravu poškozených
kol.
Další informace se dozvíte od pořadatelů
sbírky nebo na: www.kolaproafriku.cz
Alois Havelka
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Pozvánka na březen
Sdružení občanů pro Kunštát, Kruh přátel
umění Kunštát a MO-STP - Kunštát pořádají
jednou do měsíce pravidelné nedělní "odpolední čaje." V zimních měsících v restauraci,
v létě na zahrádce Panského domu. Na těchto "čajích" máte možnost se pobavit a poveselit, jak tradičním repertoirem orchestru,
tak novými skladbami z jiných žánrů, které
Kunštátská dechová hudba v poslední době

nacvičuje. Nechceme být pouze pohřební kapela, ale chceme být orchestrem, který přináší
kunštátským občanům radost. S námi budou
také vystupovat zpěváci a různí hosté.
Začínáme v neděli 9. března v 16 hodin a
končit chceme po 18 hodině. Vstupné je dobrovolné. Těšíme se na Vaši návštěvu - přijďte
nás podpořit.
Váš Pavel Göpfert
kapelník Kunštátské dechovky

QFJQF
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Celým večerem Vás bude provázet a hrát DJ Pecha
Hlavním hostem je skupina

395QEM 5QNN&NCUUKE
Vstupné v předprodeji: 120,v prodejně Linda na náměstí v Kunštátě

Vstupné na místě: 150,-
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