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OTÁZKA PRO STAROSTU
V únorovém čísle jsme se dočetli o demolici
„staré školy“ na náměstí ČSČK. Co se plánuje
na tomto prostoru po zbourání budovy?
V roce 2008 nechalo město zhotovit studii úpravy okolí kostela zahrnující i prostor vzniklý po
demolici budovy staré školy. Práce velmi vkusně urbanisticky řeší nově vzniklou plochu. Celá
prostora je řešena jako estetická odpočinková
zóna s terasou směrem k Bochořákovu náměstí,
upravuje sestup směrem k náměstí Krále Jiřího i
parkový segment na místě demolice, kde současně vytváří sedm nových parkovacích míst. Studie již počítá s plánovanou úpravou křižovatky
u kostela, na kterou stále na Ředitelství silnic a
dálnic nejsou finance a problém se s ředitelstvím
opakovaně otvírá a řeší. Studie bude předložena
na příštím zasedání ZM jako návrh řešení po- „Za časů krále Jiřího“ bylo téma, které si děti v mateřské škole opravdu užívaly. Foto E. Tenorová
psaných prostor zastupitelům k vyjádření.

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
V měsíci únoru se Rada města na svém zasedání mimo jiné zabývala:
- postupem prací na realizaci akcí Rekonstrukce lesních cest a Obnova sadu Třešňůvka
- změnou č. 1 územního plánu Kunštát
- nabídkou lunaparku Homolka na hostování s
atrakcemi o pouti
- výsledkem hospodaření Vodohospodářského
odboru za rok 2013
- prodejem a pronájmem obecních pozemků
- zkušebním provozem kalové koncovky – odstředivky – na ČOV
- podáním žádosti o dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj na opravu kaplí v Sychotíně,
Touboři a Hlubokém a z rozpočtu Jihomoravského kraje na výstroj a výzbroj pro zásahové
jednotky SDH
- přehled čerpání příspěvku na provoz příspěvkovou organizací Základní škola a Mateřská
škola Kunštát v roce 2013
- nabídku na ořez stromů v majetku města
Rada města projednala a schválila:
• zadání zpracování žádosti o dotace z Programu EFEKT 2013 včetně technických příloh a
vypracování aktualizovaného energetického
auditu veřejného osvětlení
• dokončení výstavby veřejného osvětlení v ulici Pod Hlubnou

• výsledek hospodaření za rok 2013 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Kunštát.
• objednání zpracování průkazů energetické
náročnosti budov objektů Penzionu pro důchodce a Kulturního domu v Kunštátě
• zařazení správního území obce do územní
působnosti Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje MAS Boskovicko PLUS na
období 2014 – 2020
• umístění 4 ks kontejnerů na textil, párovanou
nositelnou obuv a funkční hračky v Kunštátě
a místních částech
-tajInformace k plánovanému odstranění
objektu č. p. 36 –„ Staré školy“
Během měsíce března dojde na nám. ČSČK k
demolici objektu č.p. 36. Během těchto prací
dojde k několika omezením:
- uzavření chodníku od kostela k nám. ČSČK
včetně průchodu z nám. Klementa Bochořáka
- uzavření větší části parkoviště na nám. ČSČK
- posunutí stávající autobusové zastávky (u
Oázy) cca 50m ve směru na Rudku – vše bude
na místě řešeno dopravním značením
- vzhledem k demolici objektu budou stávající
kontejnery na tříděný odpad (sklo, papír, plas-

ty, textil) přemístěny na stávající sběrné místo
u rybníka
Dodavatelská firma se bude snažit všechny
práce ukončit v co nejkratším termínu. Prosíme občany o trpělivost, shovívavost a zvýšenou opatrnost během prováděných prací. -konOprava obvodové zdi
kolem starého hřbitova
Vzhledem k nutnosti provedení opravy obvodové zdi starého hřbitova v Kunštátě, vám
oznamujeme, že v měsících březen - září 2014
dojde k postupné opravě. Dodavatel vzešlý z
výběrového řízení provede postupně likvidaci
nežádoucí zeleně a náletů zasahujících do zdiva a areálu hřbitova. Přesun stavebních hmot
a většina stavebních prací bude prováděna
přes soukromé pozemky z vnější strany obvodové zdi.
Stavební práce budou prováděny s maximální ohleduplností a jednotlivé hroby a hrobové
zařízení v blízkosti opravovaného zdiva budou
dodavatelem zabezpečeny proti poškození. Ale
i přesto, pokud je to možné, vás žádáme o dočasné odstranění drobných předmětů z hrobů
(vázy, květiny, urny atp…) v době, kdy v těchto
místech budou
pokračování na druhé str.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
„Král Jiří v mateřské škole“
Naše mateřská škola se nachází v malebném
městě s krásným okolím – v Kunštátě. To
nám dává dostatek zajímavých podnětů a
možností pro seznamování se s místem a prostředím, ve kterém děti žijí a pro vytváření
pozitivního vztahu k němu.
Díky nápadu a ochotě tatínka, pana Viktora
Fadrného, který nám zhotovil z dřevotřísky

hrad a z ytongu koně, jsme se přenesli do
doby, kdy vládl král Jiří z Kunštátu a z Poděbrad. Vedle hradu se na několik týdnů zabydlel obrovský drak, kterého si děti vytvořily
samy dle své fantazie. Chlapci se stali panoši,
vyráběli si brnění a helmice z papíru, děvčata v roli princezen vyráběla z tenkých drátků
náhrdelníky a z papíru korunky na ozdobu
hlavy. S velkým nadšením jsme nacvičovali
divadelní představení na téma „Život krále
Jiřího“, učili jsme se rytířskou píseň a přísahu.
To vše jsme předvedli v den, pro nás tak slav-

nostní, kdy naši panoši byli pasováni na rytíře. Na tuto slávu jsme pozvali všechny děti z
mateřské školy, aby s námi Sluníčka, Kytičky i
Motýlci prožili tak významnou chvíli. Za přítomnosti opravdového krále (V. Fadrný) museli panoši vysvobodit princeznu ze chřtánu
děsivého draka. Tímto činem dokázali odvahu a statečnost a král je pasoval na rytíře.
Týden po této události jsme
do školky pozvali rodiče dětí
z naší třídy, předvedli jsme
jim divadlo a na interaktivní
tabuli pustili záznam z pasování.
Dny byly plné tvoření - děti
stříhaly, trhaly a muchlaly
papír, lepily, kreslily, malovaly, modelovaly z keramické
hlíny, recitovaly, zpívaly, cvičily, tancovaly, poslouchaly
příběhy, dozvídaly se nové
věci, učily se spolupracovat
a dodržovat pravidla. Určitě
budou s radostí vzpomínat na
všechna dobrodružství, která během tématu
prožily.
Tímto bychom my, učitelky, chtěly poděkovat
dětem ze třídy „Berušek“ za jejich šikovnost,
zaujetí a nadšení, s jakým se do celého programu zapojily.
Děkujeme také Janě Švancarové za ukázku
živého koně a poutavé vyprávění.
Velké poděkování patří i Viktorovi Fadrnému, který se podílel na kulisách a velmi pěkným způsobem zahrál krále.
Učitelky ze třídy Berušek

KNIHOVNA
Donášková služba z knihovny
Městská knihovna Kunštát zavádí od měsíce
března novou službu. Starší občané si mohou po dohodě s knihovnicí jednou měsíčně
nechat přinést domů knihy, časopisy, audioknihy (mluvené slovo na CD). Je to neplacená
služba pro občany, pro které je už docházení
do knihovny ze zdravotních důvodů obtížné. Domluvit se můžete přímo v knihovně

nebo na telefonním čísle 515 534 312 a na
e-mailové adrese: knihovna@kunstat-mesto.cz
V Březnu – měsíci čtenářů srdečně zveme do
knihovny nejen všechny naše čtenáře, ale i ty,
kteří u nás ještě nikdy nebyli. Po celý tento
měsíc registrujeme nové čtenáře zdarma a
odpouštíme poplatky za upomínky.
-ba-

HRNČÍŘSKÝ JARMARK
XXII. hrnčířský jarmark se bude konat ve
dnech 20. a 21. září 2014. Přípravy k organizaci letošního ročníku již začaly.
Přihláška k účasti pro výrobce keramiky a
prodejce občerstvení bude od března 2014 ke
stažení na webových stránkách města Kunštát (www.kunstat-mesto.cz, www.kunstat. eu)
spolu s informačním dopisem. Uzávěrka přihlášek bude 30. dubna 2014.
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pokračování z první strany
probíhat stavební práce. Situace se zakreslením plánovaných oprav bude k nahlédnutí na
informační tabuli u vstupu na hřbitov. Věříme,
že realizovanou opravou havarijního stavu
dojde ke zlepšení prostředí a zvláště zamezení
případného poškození hrobů.
-niz-

OZNÁMENÍ
Přerušení dodávky el. energie ve dnech:
5. 3., 7. 3, 11. 3., 13. 3., 18. 3. od 7.00 do 15.00
v obcích Touboř a Hluboké u Kunštátu.
-konVšeobecná zdravotní pojišťovna, jako službu
občanům našeho města, zajistí v měsíci březnu 2014 zřízení „mobilní úřadovny VZP“ na
městském úřadě v malé zasedací síni, a to ve
středu 12. 3. 2014 od 12.00 – 17.00.
Pracovník VZP Vám v uvedeném čase může
poskytnout tyto služby:
- řešení problematiky příspěvků, bonusů VZP
a možnost jejich čerpání, podání žádostí
o příspěvky, přihlášení do Klubu pevného
zdraví
- vyřízení oznámení pojištěnců, zahájení ukončení OSVČ, evidence na úřadu práce,
MD, studia, důchodu a podobně
- vyřízení lázní, žádanek na ortopedické pomůcky, léky, cestovné pacientů
- možnosti podání žádosti o výpis ze zdravotní dokumentace
- v neposlední řadě jakákoliv konzultace týkající se zdravotního pojištění
Pokud bude ze strany obyvatel o tyto služby
zájem, je možné pravidelné a četnější nastavení.
Regionální pobočka VZP ČR Brno
UKLÍZEJTE PO SVÝCH PSECH !!!!
Vzhledem k neustálým stížnostem apelujeme
na majitele psů, aby dodržovali dvě základní
pravidla: nepouštěli své psy volně a uklízeli
po svých svěřencích exkrementy!

SPORT
Memoriál Jana Jílka
Šachový klub Kunštát uspořádal dne 1. února 2014 šachový turnaj mládeže do 16 let,
opět jako otevřený Okresní přebor mládeže.
Mezi 26 mladými šachisty zvítězila desetiletá Olga Dvořáková z Adamova. Následovali:
2. Richard Hanuška (Boskovice), 3. Martin
Hloušek (Adamov), 4. Filip Řehořek (Jevíčko).
V rámci okresního přeboru vyhráli své kategorie 3 hráči z Kunštátu: H12-Ondřej Doležel,
D12-Dominika Sýsová, H8-Radim Peterka.
Umístění dalších kunštátských: H10-4. Petr
Kříž, 5. Jakub Havel, 6. Lukáš Sýs, 12. Tomáš
Votřel, 13. David Bednář, H8-2. Petr Votřel
(nejmladší hráč turnaje).
Zdeněk Libiš

HISTORICKÁ RUBRIKA

SPORT

Voda a kašny v Kunštátě

XVII. ročník tarokového turnaje se vydařil.

S přibývajícím počtem obyvatel Kunštátu, výstavbou nových domků, rozvojem hospodářství i živností v druhé polovině století devatenáctého a počátkem století dvacátého stoupala
i potřeba vody.
Její dostatek byl také nutný k hašení požárů,
které v druhé polovině devatenáctého století skličovaly zvláště domy na náměstí (v roce
1861 vyhořely domy od č. p. 31 do čísla 23, v
následujícím roce
od č. p. 23 do čísla
19, v roce 1863 od č.
p. 112 až do čísla 108,
roku 1864 domy č. p.
38 a 39, roku 1865
č .p. 144 a 148, roku
1867 číslo 17 a 18).
Okolnosti donutily
obecní radu k zajištění dostatečných
zdrojů vody užitkové, ale i vody pro potřeby obyvatelstva.
V zastavěné části Kunštátu byly čtyři nevelké
vodní plochy. Stávající rybník u školy (v té
době byla jeho plocha mnohem větší), rybník v
panské zahradě, ze kterého byl částečně napájen rybník u bývalého Lidového domu. Čtvrtý
rybníček byl pod Lipkou. (Cit. ze zápisů Obecní rady: 28. 4. 1878 …navrhuje se, aby se rybníček pod Lamplotovýma zvětšil a odtud voda v
pádu potřeby do rynku byla vedena…).
Hlavní prameniště byla nad Lipkou a na Budíně. V roce 1861 je vzpomínán haltýř na Budíně
u Techetových (ul. Tenorova). Na ten byl napojen jednoduchý stojánek u fary, ze kterého
volně vytékala voda na cestu do náměstí. V
roce 1880 byla voda z Budína zavedena na zálivku školní zahrady - staré školy nad kostelem.
V roce 1885 byla podána obecním výborem
žádost svobodnému pánu baronu Honrichsovi,
který přislíbil, že vodovod tzv. farský zřídí na
svoje útraty. Voda byla regulátorem rozdělena
tak, aby polovina tekla do fary, druhá polovina
do kašny, kterou nechal pan baron na svoje náklady postavit. Nad kašnou je zazděn kovový
erb a letopočet l887.
Hlavní vodovod s použitím litinového potrubí
zřídila obec v roce 1897. V prameništi nad Lipkou byla vykopána a vyzděna nádrž s klenbou

a opatřena kovovými dvířky. Rozvod vody byl
již udělán do všech kašen, připojena byla také
většina domů na náměstí. (č. p. 31, 35, 28, 24,
23, 22, 103,104). Celkové náklady dosáhly dvou
tisíc šesti set zlatých.
Do Hliníků a na Vejpustek byla voda potrubím
přivedena v roce 1903.
K dalšímu podchycení pramenů nad Lipkou
došlo v roce 1910 s použitím betonových desek
z místní cementárny pro stavbu tzv.
kašínek. Práce byly
provedeny v obecní
režii.
Firmou Františka
Komárka z Letovic
byly vybudovány
v roce 1912 na náměstí dvě kašny.
Každá měla objem
20 m3. Voda do kašen tekla celoročně,
bez dalších energetických nároků. Ještě v roce 1914 je připomínáno … aby kolem kašen na náměstí zřízen
byl pro zimní dobu dřevěný obklad, aby to co
nejlevněji zbudováno bylo…
Kašny byly zčásti kamenné, zčásti z betonových dílů. Uprostřed kašny na sloupu z
betonových kvádrů stála květinová mísa. O
výsadbu květin a jejich ošetřování na kašně
uprostřed náměstí se po dlouhou dobu nezištně starala paní Marie Burianová.
Kašna ve spodní části náměstí proti radnici
byla odstraněna při úpravách silnice směrem
k Sychotínu. Druhá z kašen, uprostřed náměstí přečkala obě světové války. Až v padesátých
letech její plášť vlivem špatné údržby popraskal a voda z ní vytékala.
K odstranění kašny došlo v roce 1961, na jejím
místě byl po několik let vysazován květinový
záhon.
Současná kašna byla do úprav náměstí zakomponována v roce 1996. Je dílem rakouského
sochaře prof. Hanse Muhra.
Kašna se skládá z travertinové mísy a sedmi sochařsky zpracovaných plastik. U chrličů jsou
připevněny desky, které připomínají všechny
významné události města od jeho založení až
po dnešek.
-j.k.-

Rok 1918
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Dne 18. 1. 2014 uspořádali kunštátští tarokáři, dnes již možno říct, tradiční tarokový
turnaj, který se v posledních letech koná v
hotelu Rudka. Turnaj se vydařil jednak vysokou účastí hráčů, kterých bylo 104, dále
opět příjemným a pohostinným prostředím hotelu Rudka a dobrou náladou mezi
přítomnými hráči pořadateli, hosty i personálem hotelu.
Po zahájení turnaje přítomné přivítal starosta Kunštátu pan MVDr. Zdeněk Wetter
a popřál jim mnoho úspěchů při hře a pořadatelům bezproblémový průběh turnaje.
Po skončení turnaje se pan starosta rovněž účastnil vyhlášení výsledků a předání
putovního poháru starosty, vítězi turnaje,
kterým se stal pan Jiří Mazanec z Bílovic
nad Svitavou.
Účastníci turnaje se v drtivé většině pochvalně vyjadřovali o organizaci turnaje,
prostředí jeho pořádání, velmi chutném
jídle a zejména o množství kvalitních cen,
které se nám podařilo pro účastníky turnaje zajistit. Proto chceme poděkovat všem
sponzorům, kteří nám do turnaje ceny
věnovali, podpoře ze strany vedení města
Kunštátu a pracovníkům hotelu Rudka,
kteří všichni přispěli k vydařenému průběhu turnaje. Snad jedinou vadou na kráse je
skutečnost, že průměrný věk zúčastněných
tarokářů se oproti minulému roku zvýšil
na 64,5 roku. Nabídka pro mladší ročníky, naučit se tuto krásnou a zajímavou hru,
která bystří mysl, stále platí.
Pokud se ohlédneme za rokem 2013 tak
úspěchy, kterých kunštátští tarokáři na
turnajích v tomto roce dosáhli, nebyly tak
oslnivé jako v roce 2012. Zúčastnili jsme se
všech čtyř turnajů našeho okruhu, tedy GP
Povodí Křetínky a Svitavy (Rudka, Velké
Opatovice, Letovice a Blansko), všech tří
turnajů GP Vysočiny (Olší, Dalečín a Jimramov), dále turnaje v Jevíčku, v Petrově, v Brně a také menšího turnaje jen pro
pozvané ve Velkých Opatovicích. S výjimkou turnaje v Letovicích, kde kunštátský
hráč turnaj vyhrál, jsme se umístili jednou v první desítce a zaznamenali pouze
dvě umístění v první dvacítce. Zájemci o
podrobnější výsledky je naleznou na webových stránkách www.taroky.cz.
Tarokový rok 2013 jsme ukončili dnes již
rovněž tradičním malým turnajem pro
kunštátské a pozvané hráče dne 26. 12.
2013 na Štěpána, v restauraci Panský dům.
Za kunštátské tarokáře
Ing. Dalibor Botko

KUNŠTÁTSKÉ PROMĚNY

POZVÁNKA
Sdružení občanů pro Kunštát zve tímto širokou kunštátskou veřejnost na dvě březnové
akce Sdružení občanů pro Kunštát:
- Veřejnou diskuzi na téma “Co nového v Kunštátě“, která se uskuteční ve čtvrtek 6. března v 18 hodin v salonku Panského domu. Již
po třetí chceme konstruktivně diskutovat na
téma, co nás nejvíce na kunštátsku pálí, nebo,
co by šlo dělat jinak, rozhodně nejde o žádné
„žabomyší války“. Chceme znát názor občanů,
který by bylo možno použít pro práci stávajících i budoucích zastupitelů města. Např.: autobusové zastávky, využití nového územního
plánu, pomoc zájmovým organizacím, využití kulturního domu, problémy dobrovolných
hasičů, sociální služby ve městě, historie Kunštátu.
- Pozvánka na nedělní čaj s kunštátskou dechovkou, který se uskuteční v neděli 9. března v 16 hodin v prostorách Panského domu.
Přijďte se pobavit a poveselit, jak tradičním
repertoárem orchestru, tak novými skladbami z jiných žánrů.
Na obě akce vás srdečně zveme jménem Sdružení občanů pro Kunštát.
Za přípravný výbor
Katka Heilerová, Pavel Göpfert,
Martina Pařízkova, Alois Dobeš

Náměstí ČSČK v roce 1942 a v roce 2014.

Infocentrum Kunštát
Vás zve na

výstavu historických hraček
od 5. 3. – 30. 4. 2014.
Expozice zapůjčena z Horáckého muzea
v Novém Městě na Moravě.
Foto K. Podsedník st.

INZERCE
PROVEDU ve vašem bytě, nebo RD, veškeré
drobné údržbářské a zámečnické práce a odstraním závady, které Vám znepříjemňují život.
Dále provádím kompletní a profesionální elektroinstalace. Rychle, spolehlivě, cena dohodou.
jan.pfanty@seznam.cz, mobil: 605 725 513
PRODÁM obyvatelný rodinný dům částečně
podsklepený s obytným podkrovím v okrajové
části Kunštátu s přistavenou garáží a zahradou
o výměře 944 m2. Dům osahuje kuchyni s jídelnou, 2 obytné pokoje v přízemí a 2 v podkroví. Ze
zahrady je vstup do skleníku, kolny s včelínem a
objektu pro chov drobného hospodářského zvířectva. Informace na tel. 702 272 345.
KOUPÍM zahradu v Kunštátě nebo okolí. Tel.
602 548 347.

CESTOVNÍ AGENTURA ROMTAN – TRAVEL: prodej letních pobytových zájezdů – first
minute, sleva až 30 %!! Prodej poznávacích
zájezdů do celého světa. U vybraných zájezdů
odjezdy z Kunštátu!! Více informací na www.
romtan.cz. Produkty naší vlastní CK naleznete
na www.monmare.cz. Pojeďte s námi do světa!
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
STUDIO VIKTORKA – Petra Loukotová
nabízí na Penzionu kosmtické práce, pedikúru,
manikúru. Tel. 605 979 121
MASÁŽE na Penzionu, tel. 739 672 757

Divadelní soubor LMD
zve na své nové představení

ZE ŽIVOTA HMYZU
29. března v 19.00, 30. března v 17.00
a 5. dubna v 19.00
v kulturním domě
Naše letošní představení je motivováno hrou bratří Čapků Ze života hmyzu, takže vedle motýlů
se naši herci představí v rolích mravenců, cvrčků,
hovniválů, jepic a dalších malých potvůrek. Už
jen proto očekávejte legrační kostýmy i situace,
nebude chybět napětí, v přírodě jde o holý život.
Jako každý rok je naše představení bohatší o několik písniček z vlastní dílny a nakonec přijde i poučení. Vše je připraveno tak,
abychom pobavili nejen oko, ale i dušičku
a aby Vám alespoň něco uvízlo pod kůží.
Těšíme se na Vaši účast, když na nás nebudete
chodit, přestane nás bavit hrát a to by byla škoda.
Za LMD Kunštát Bc. M. Wetterová
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