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otázka pro starostu
Kdy se konečně udělá něco s rybníkem
u školy? Je to ostuda uprostřed města.
Po rekonstrukci kanalizace jsme docílili zamezení přítoku z kanalizačních přípojek
tří ulic. To znamená, že do rybníka přitéká
v naprosté většině jen voda dešťová a z pramenů z Lipky. Ovšem za cenu, že jsme přišli
o objem vody z veškerých spláchnutí a sprchování, což je cena přijatelná. Přesto je rybník zanesený a špinavý, došlo k erozím půdy
na břehu a jeho rozšíření na úkor soukromých pozemků. Poslední čištění probíhalo v devadesátých letech. V loňském roce
jsme nechali zpracovat projekt na jeho revitalizaci a podali žádost SFŽP o dotaci.
Žádost byla úspěšná a v současnosti se zabýváme přípravami na sanaci a úpravu rybníka. V případě, že půjde vše podle plánu,
měly by se v průběhu příštího roku vybagrovat nánosy ze dna, navézt a zpevnit břehy
a vytvořit odpočinková cesta kolem dokola, včetně útočiště pro líhnoucí se obojživelníky, které bylo v projektu nezbytné pro
nasbírání dostatku kladných bodů.
Doufám, že se podaří vytvořit další hezké
a reprezentativní místo v našem městě.

KINEMATOGRAF
bratří Čadíků,
ASV Kunštát a Město
Kunštát Vás zvou na
LETNÍ FILMOVOU
SLAVNOST
ve dnech 18.–21. července 2014
na náměstí Klementa Bochořáka.
Promítané filmy:
REVIVAL
PŘÍBĚH KMOTRA
MARTIN A VENUŠE
DONŠAJNI

Sedmý ročník Svátků řemesel, který se konal u příležitosti 550. výročí mírového projektu
krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, proběhl v Panské zahradě pod zámkem. V krásném prostředí celá akce získala příjemnou a pohodovou atmosféru.

Z činnosti Rady a Zastupitelstva města
Informace o činnosti Rady města a Zastupitelstva města:
V měsíci červnu se Rada města na svém zasedání mimo jiné zabývala:
– informací z jednání na SFŽP ve věci převzetí akce Revitalizace Panské zahrady
– výběrovým řízením na zhotovitele I. etapy
„Zateplení sportovní haly v Kunštátě“ –
„Rekonstrukce střechy sportovní haly“ –
organizací a vyhodnocením
– informací o schválení akceptované žádosti řídícím orgánem k poskytnutí podpory
na:
• akci „Revitalizace rybníka u školy“, celkové náklady akce 796.963 Kč, podíl města 30 % – 239.000 Kč
• akci „Zavedení separace bioodpadů“,
celkové náklady akce 2,679.993 Kč, podíl
města 10 % – 268.000 Kč
– využitím areálu Jelínkovy chaty, zadáním
zpracování studie
– rekonstrukcí kanalizační stoky na ulici
Nová

– žádostí Tenisového klubu Kunštát o spoluúčast města na financování projektu
„Oprava kabin v tenisovém areálu v Kunštátě – I. etapa – oprava sociálního zázemí“
– postupem prací na:
• realizaci akce „Malebnou krajinou přírodního parku Halasovo Kunštátsko“
a „Obnova sadu Třešňůvka“
• opravě obvodové zdi kolem starého hřbitova
• bezpečných přechodech
– prodejem a pronájmem obecních pozemků
– informací z projednání dopravně – inženýrských opatření v souvislosti s plánovanou opravou a uzavírkou silnice III/01849
v rámci akce „III/01849, 01850 Kunštát –
Hluboké – Touboř“
– upozorněním občanů Sychotína na havarijní stav chodníku z Kunštátu do Sychotína a na zničenou přírodní památku – studánku u silnice k Makovu zvanou „Mramorka“
pokračování na druhé straně

Městský úřad
Vodní nádrž je připravena na letní sezonu
V měsíci dubnu letošního roku bylo provedeno odvodnění travnaté plochy u požární
nádrže. Tato plocha byla v posledních letech
podmáčená v důsledku nefunkčních drenáží. Byly proto provedeny drenáže nové,
které jsou nyní staženy do regulační šachty.
Z této šachty je možné vodu odvádět do vodní nádrže nebo v případě udržovacích prací
na nádrži je možné vodu pustit do obtoku.
Stávající drenáže v blízkosti dlažby byly nahrazeny PVC potrubím, aby nedocházelo
k úniku vody do těchto prostor. Po obnovení
drenáží v travnaté ploše bylo provedeno

závěrečné urovnání terénu a osetí nového
trávníku.
V rámci prací bylo provizorně zrušeno rohové brouzdaliště, z důvodu větší bezpečnosti při pohybu kolem nádrže. Plocha byla
zasypána kamenivem a dorovnána betonovou
dlažbou.
Kolem celého areálu byly odstraněny náletové dřeviny a suché keře. Dále bylo provedeno
nové ukotvení nerezových žebříků, oprava
laviček a odpadkových košů. Hřiště pro plážový volejbal bylo doplněno křemičitým pískem. 				
-niz-

Základní škola a mateřská škola
Ohlédnutí za školním rokem 2013/2014
S počínajícími prázdninami každoročně rekapitulujeme, jaký byl právě skončený školní rok. Pro většinu žáků i zaměstnanců školy nebyl asi ničím mimořádný, trochu jinak
ho zřejmě vidělo 47 nastupujících prvňáčků
– a s největší pravděpodobností též 28 žáků,
kteří koncem června zasedli do lavic místní
školy naposledy. Kromě 25 deváťáků jsou to
3 žáci pátého ročníku, kteří se rozhodli odejít na víceleté gymnázium.
Snahou učitelů bylo všem žákům, jichž bylo
na počátku září 301, zpestřit výuku nejrůznějšími akcemi, zapojit je do soutěžení,
umožnit vidět či prožít něco nového, vést
k větší samostatnosti nebo třeba také pomáhat ostatním.
Přechod prvňáčků z mateřské školy není provázen žádným strachem z nového prostředí,
děti z MŠ již školu i část svých budoucích spolužáků znají, a to z řady vzájemných návštěv
a společných aktivit, ale také například díky
akci „Velcí čtou malým“, kdy žáci 9. ročníku
četli a zpívali právě dětem z MŠ… A tato sounáležitost nejstarších s nejmladšími má
pak i svou návaznost, třeba při tradičním
„Pasování prvňáčků na čtenáře“, program
pro prvňáčky opět připravují právě deváťáci
– a zapomenout nesmíme například ani na
Mikulášskou nadílku, kterou mají zase „na
svědomí“ žáci nejstarší.
Naši žáci měli možnost navštívit během roku
řadu divadelních představení (Včelí medvídci, Ušatá pohádka, Mach a Šebestová,
Ostrov pokladů, Bylo nás pět, Limonádový
Joe, atd.), v prostorách školy zatleskali
cimbálové muzice RÉVA, která předvedla,
že i cimbálovka může zahrát prakticky všechny hudební žánry, prvňáčci se coby žáci poprvé podívali do městské knihovny, pobesedovali se spisovatelem J. Šanderou, zhlédli

vystoupení M. Nesvadby, další naši nejmenší si prohlédli výstavu hraček v městském
infocentru… Přínosné bylo bezesporu také
zorganizování besedy na téma „Bezpečný
internet“, které mělo děti názorně varovat
před nástrahami této civilizační vymoženosti, jíž věnují (bohužel) čím dál víc svého
volného času.
Podobně jako i na jiných školách se kunštátští žáci zúčastňují školních a okresních
kol soutěží a olympiád v jednotlivých předmětech – a zde je třeba vyzvednout úspěchy
zejména v recitaci a ve sportu.
Kromě početně velmi bohatě zastoupeného
školního kola v recitaci (72 soutěžících) se ti
nejúspěšnější zúčastnili „Lysického sluníčka“
a dále pak recitační soutěže v Adamově,
z níž postoupili až do krajského kola v Brně,
kde v rámci Dětské scény sahali po vítězství!
(D. Šikulová, B. Lepková). První místo jsme
si odnesli z básničkové soutěže pořádané
MAS Boskovicko (K. Pařízková). Naši třeťáci
se zúčastnili „Soutěže s Donem“ – společné
četby knihy Ledňáčci se soutěžními úkoly.
A jsme-li u literatury, připomeňme již tradiční domácí soutěž O cenu Ludvíka Kundery, tentokrát na téma „S tebou se toho nebojím“ (viz článek v KZ – únor 2014) nebo
dubnovou Noc s Andersenem, tentokrát s programem na motivy knížek spisovatele Františka Nepila (viz článek v KZ – květen 2014).
Ve výčtu těchto „literárních akcí“ by neměla
chybět účast našich žáků v soutěži Skrytá
paměť Moravy, v soutěži Povodí Moravy či
v akci „Záložka do knihy spojuje školy“.
V oblasti sportu jsme po dlouhá léta známí jako organizátoři Kunštátské laťky, čili
celookresní soutěže ve skoku vysokém,
v letošním jubilejním 20. ročníku jsme sice
na medaile v žádné z kategorií nedosáhli,


Upozorňujeme občany,
že do 30. 6. 2014 byl splatný
poplatek za svoz odpadu.

-fo-

– žádostí majitelů nových rodinných domků a majitelů pozemků budoucích rodinných domků na ulici Sadová v Kunštátě,
o zřízení asfaltové komunikace na této
ulici
– zápisem z jednání Komise pro přípravu
hrnčířského jarmarku
Rada města schválila:
■ na základě doporučení výběrové komise
pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
přidělení zakázky společnosti KALAHA,
a.s., Železná 1a, 619 00 Brno, IČ: 25562151,
na realizaci akce „Zateplení sportovní haly
v Kunštátě“ – „Rekonstrukce střechy sportovní haly“, která podala nejvýhodnější
nabídku ve výši 388.841 Kč bez DPH
■ na základě vyčíslených více a méněprací,
odsouhlasení položkov ých rozpočtů
a změn schválených SZIF, uzavření dodatku ke smlouvě o dílo se zhotovitelem,
na akci „Rekonstrukce lesních cest“, kterým se mění cena díla
■ uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci akce „Rekonstrukce plynové kotelny
v budově Mateřské školy v Kunštátě“ ve
výši 140.000 Kč.
■ rozpočtové opatření č. 3/2014
■ zadání zajištění přípravy a průběhu výběrového řízení na dodavatele v rámci
projektu „Rekonstrukce plynové kotelny
v budově Mateřské školy v Kunštátě“ společnosti IPI s.r.o., Strojírenská 34, Žďár
nad Sázavou
■ účetní závěrku k 31. 12. 2013 a Inventarizační zprávu za rok 2013 příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Kunštát, Brněnská 32,
Kunštát
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne
5. 6. 2014 schválilo:
■ uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o úhradě škod na pozemcích vzniklých při výstavbě obvodové zdi kolem
hřbitova, s majitelem pozemků par. č. 228
a 287, v k.ú. Kunštát na Moravě, jejímž
předmětem je odkup části uvedených
pozemků dotčených výstavbou hřbitovní
zdi, a kompenzace vzniklých škod.

Děkujeme našim voličům za jejich hlas
ve volbách do Evropského parlamentu.
					
		
KDU-ČSL Kunštát

na průběh a návštěvnost této akce můžeme
být ovšem pyšní – podobně jako na další velkou sportovní akci, jejímž jsme pořadatelem, a sice na Pohár krále Jiřího, atletický
víceboj základních škol okresu Blansko.
Šestého ročníku této soutěže se u nás počátkem června zúčastnili sportovci 15 základních škol. Naše ZŠ skončila celkově na
4., resp. 2. místě (mladší starší žáci). Výsledkové listiny z obou sportovních akcí viz
webové stránky školy. Kromě toho naši sportovci vybojovali dílčí úspěchy na Poháru
rozhlasu (např. v jednotlivcích Z. Marečková,
R. Šafář, mladší hoši pak 3. místo v družstvech), ve florbalové okresní soutěži získali mladší žáci celkově 4. místo, stříbro brali
naši f lorbalisté v kategorii starších žáků.
Skvělých výsledků jsme v tomto sportu dosáhli prostřednictvím „Orelské florbalové
ligy“, v níž kunštátští elévové i starší žáci
získali v celostátním měřítku stříbrné medaile, mladší žáci pak skončili těsně pod
medailovým umístěním. O tom, jak je florbal populární, svědčí i fakt, že proběhl 1. ročník Valentýnského turnaje – utkání mezi
učitelkami a žákyněmi 9. třídy…

Velmi důležitou součástí života školy jsou
mezinárodní projekty. Nejde pouze o družbu mezi naší školou a ZŠ ve slovenských
Melčicích-Lieskovém, ale máme na mysli především projekt Comenius. Jsme jednou ze
125 škol v ČR, jimž byla schválena žádost
o zapojení do tohoto projektu partnerství
zahraničních škol. Kunštátská škola je tentokrát přímo koordinátorem projektu, na
němž spolu s námi participují školy z Polska,
Slovenska a Norska.
Realizujeme projekt s názvem „A Hero in
Each of Us – Towards a Better World by Small
Deeds“, tedy „Hrdina v každém z nás – malými krůčky za lepší svět“. V jeho rámci hledáme významné osobnosti našeho regionu,
žáci se také současně zamýšlejí nad svým
vlastním chováním a postoji. Vyvrcholením
projektu bude konkrétní charitativní činnost.
V září proběhla za účasti našich učitelů zahajovací schůzka v Norsku, po různých dílčích pracích včetně videokonferencí a prezentací se v závěru měsíce května uskutečnila pracovní schůzka v Polsku, kam
čtyři naše pedagogy doprovodilo 16 žáků
6.–9. ročníku.

knihovna
Knížka pro prvňáčka
Poslední květnový týden zakončily obě první třídy Základní školy v Kunštátě svůj cyklus návštěv městské knihovny. Cílem těchto
schůzek je rozvoj čtenářství od prvního ročníku školní docházky.
Na svých pravidelných setkáních se děti nejdříve seznámily s prostředím knihovny a formou různých motivačních her řešily opravdu zapeklité případy a úkoly, pátraly a bádaly po písmenkách a slovech, soutěžily.
Vždyť v první třídě se toho děti stihnou tolik naučit!
Součástí našich knihovnických schůzek bylo
i čtení knížky na pokračování. Ta letošní byla

od autora Jiřího Šandery s názvem Bambalanda a Štruntalanda. A pan spisovatel dokonce přijel za dětmi do kunštátské knihovny a na slavnostní závěrečné schůzce jim předal úžasnou odměnu – knihu Kouzelná zahrada, kterou také napsal. Děti tak mohou
mít i kouzelné prázdniny.
Děkuji třídním učitelkám paní Janě Horákové a Nadi Štěrbové, že pozvání na besedy se
svými třídami přijaly. Dětem z obou tříd děkuji za úžasnou kytici a překrásné obrázky.
A připomínám, že poslední besedou v knihovně dobrodružství nekončí, ale začíná….
Radka Banyaová



Není to jistěže jen zmíněný Comenius,
jehož prostřednictvím jsou žáci vedeni
k uvědomění si potřebnosti pomáhat jiným
a v širším významu též ke slušnému chování vůbec. Tyto cíle sledovaly další školní
akce, jako např. Den Země, Duhový den, akce
Klobouk dolů nebo třeba Burza hraček
a knih. Výtěžek posledně zmíněné akce byl
věnován na výcvik asistenčních psů, náš
sponzorský dar byl předán při ukázce výcviku psů na naší škole dne 15. května.
Ostatní školní akce ani neuvádíme, bylo by
jich ještě opravdu mnoho, včetně nejrůznějších exkurzí, výletů, vycházek, návštěv
blízkého okolí i vzdálenějších regionů,
plaveckého výcviku, lyžařského kurzu atd.
Některé z těchto záležitostí si mohou žáci
dopřát také díky vynikající spolupráci se
SRPŠ. Sdružení rodičů přímo organizuje
akce jako Kunštátská desítka (běžecké závody), Jízda zručnosti (pro malé i větší cyklisty) nebo zájezd do Bonga, na mnohé jiné
významnou měrou přispívá. Prostředky na
to získává z jarního a podzimního sběru
papíru. Na knihy, encyklopedie, pomůcky,
různé hry nebo i na materiální dovybavení
školy a některé akce tak rozdělí bezmála
50 tis. Kč. Poděkování za výborné výsledky
při sběru papíru samozřejmě patří také našim žákům a jejich rodičům.
Závěrečnou zmínku věnujme změnám v materiálním zázemí školy. Po rekonstrukci
školní kuchyně byla v právě uplynulém roce
dokončena také kompletní přestavba cvičné
kuchyně pro žáky. Byla změněna dispozičně
a především vybavena potřebným nábytkem
a kuchyňskými spotřebiči, takže může
konečně plnohodnotně sloužit pro výuku
žáků. Zkrášlení se dočkaly další prostory
školy, zejména vchodová část přístavby školy, kde pan učitel Dostál přidal další mozaikovou část, tentokrát věnovanou vesmíru.
Velké změny se dočkala školní okrasná zahrada, která přechodně na pár měsíců ztratila přízvisko „okrasná“ kvůli budování přístavby sportovní haly. Přístavba v hodnotě
4 mil. Kč byla zbudována a otevřena zásluhou
Klubu stolního tenisu v závěru kalendářního
roku – a bude samozřejmě sloužit též školním dětem při výuce TV. Současnou tvář
okrasné zahrady mohli návštěvníci z řad našich spoluobčanů obdivovat i s příslušným
výkladem v polovině června – při příležitosti celostátního Víkendu otevřených zahrad.
Ke zlepšení okolí školy přispěla také úprava
vjezdu do dvora, kde ze získané dotace mohly být provedeny terénní úpravy, zpevnění
plochy a výsadba okrasných dřevin.
Všichni, kdo se jakýmkoliv způsobem spolupodíleli na úspěšném průběhu školního
roku a na uvedených pozitivech, tedy učitelé,
provozní zaměstnanci, rodičovská veřejnost,
zřizovatel i sponzoři, zaslouží náš velký
dík.
-Vský-

kultura
Literární soutěž Františka Halase
MĚSTO KUNŠTÁT a KRUH PŘÁTEL
UMĚNÍ MĚSTA KUNŠTÁT ve spolupráci
se Společností přátel mladé poezie vyhlašují
42. ročník Literární soutěže Františka
Halase.
Cílem této tradiční akce je podchytit mladé
literární talenty, umožnit vzájemnou konfrontaci jejich činnosti a dát nejlepším příležitost práce publikovat a propagovat je.
Soutěže se může zúčastnit každý autor ve
věku od 15 do 29 let svými dosud nepublikovanými básnickými texty.
Příspěvky v rozsahu maximálně 10 básní,
doplněné o rok narození a kontaktní údaje
vč. místa působiště, zašlete na emailovou
adresu lsfh@centrum.cz nebo v tištěné podobě ve třech kopiích na adresu: Městská kni-

hovna, nám. Krále Jiřího 105, 679 72 Kunštát.
Zásilku viditelně označte HALAS 2014. Uzávěrka zasílání příspěvků: 15. července 2014.
Výsledky soutěže budou oznámeny v rámci
tradičního Halasova Kunštátu 25. října 2014.
Deset finalistů bude pozváno na dvoudenní
setkání s porotci soutěže a knižně publikujícími básníky, v jehož rámci proběhnou neformální diskuse, besedy, autorské čtení a vycházky krajinou Halasova Kunštátska.
42. ročník soutěže probíhá s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.
Kontakt pro další informace:
Vojtěch Kučera, lsfh@centrum.cz
Více zde: www.facebook.com/LiterarniSoutezFrantiskaHalase

sport
Třetí liga se klaní Predátorům
Vítězem třetí nejvyšší soutěže se stal celek
z Kunštátu.
Týmy Ideal Okno Amatérské florbalové ligy
v sobotu odehrály poslední kolo ve třetí lize.
Právě až tento poslední turnaj rozhodl o mistrovském týmu.
Jeden z favoritů na zisk poháru nastoupil
hned k úvodnímu zápasu dopolední části.
Byli to Predátoři z Kunštátu, kteří se postavili Hangover Master Teamu. Predátoři zároveň patřili k největším favoritům a hned
prvním zápasem to potvrdili, když zvítězili 4:2 (Dobeš 2+0, Vítek 1+0, Pavelka 1+0,
Dufek 0+1, Nejedlý 0+1, Hampl 0+1). Ve druhém duelu nastoupili proti HB Brno, které
muselo bezpodmínečně vyhrát, aby si zachovalo šanci na titul. Výhra Predátorů 2:0
(Dobeš 1+0, Koblasa 1+0, Nejedlý 0+1, Pavelka 0+1) ovšem znamenala nejen postup
do finále, ale také přinesla rozluštění há-

danky, kdo získá pohár pro vítěze třetí ligy.
Ve druhé skupině na sebe jako první narazil
Orel Obřany a Málo Team. Velmi vyrovnaný
zápas zvládly lépe Obřany, které zvítězily 5:3.
Ve druhém utkání na ně čekal Orel Ochoz,
který si s nimi poradil těsně 2:1. Ovšem Málo
Team pak zvítězil nad Ochozem 5:1, což právě jej posunulo do finále.
Byť se ve finále sešly dva nejlepší celky z dopolední části, tak přesto jeden tým měl výrazně navrch. Predátoři ukázali, proč získali ligové prvenství, a svého soupeře porazili 5:1 (Nejedlý 2+0, Truhlář 1+1, Vítek
1+0, Hampl 1+0, Pavelka 0+1, Koblasa 0+1).
Po zápase byla na týmu vidět radost, jelikož
cíl, který si před startem play off vytyčil, splnil. Třetí místo obsadili hráči Orla Ochoz,
kteří porazili HB Brno 2:1.
Převzato: Brněnský Deník Rovnost
ze 14. června 2014
Zleva:
Pavelka, Hampl, Dufek,
Nejedlý, Zachoval,
Koblasa, Truhlář,
Dobeš, Pernica,
Bašný, Vítek

JUDR. KAMILA VRÁNOVÁ,
ADVOKÁT,
oznamuje, že v období letních prázdnin
poskytuje právní služby v zasedací
místnosti Městského úřadu Kunštát
v úterý dne 8. 7., 22. 7., 12. 8. a 19. 8., vždy
od 13.00 do 15.30 hod.
Mimo výše uvedené dny se poskytují
veškeré právní služby bez omezení ve
stálé kanceláři v Letovicích, Masarykovo
nám. 1065/19 (budova bývalého finančního úřadu). Pro případné dotazy či objednání volejte tel. 608 211 469 či použijte email: kamilavranova@seznam.cz

inzerce
Pěstitelská pálenice Kunštát si dovoluje oznámit zahájení sezony 2014/2015
od 1. července 2014. Zveme všechny pěstitele ovoce k využití našich služeb. Otvírací
doba pro informace a objednávky: Po–Pá:
9.00–15.00. Tel. 516 462 470
Hledám brigádníka pro práci na zahradě v Sychotíně. J. Dudek, tel. 776 638 335
Morčata různé velikosti, stáří, zabarvení
a délky osrstění, přímo od chovatele. Odběr
po celý rok. Cena 50 Kč/kus. Tel. 603 477 363,
e-mail: zlubas@tiscali.cz
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
Prodám, nebo pronajmu byt 3+1 v Kunštátě. Tel. 731 735 549
Studio Viktorka – Petra Loukotová
nabízí na Penzionu kosmetické práce, pedikúru, manikúru. Tel. 605 979 121
KOUPÍM zahradu v Kunštátě nebo
okolí. Tel. 602 548 347
Váš osobní masér na Penzionu.
Mob. 739 672 757
NAVŠTIVTE OČNÍ OPTIKU (ve dvoře zdravotního střediska) otevřeno každou středu
od 9.30 do 16.00 hodin.
OPRAVY rodinných šicích strojů.
Milan Lepka, Nýrov 76, tel. 723 307 810



Historická rubrika

infocentrum

Zvony a zvonky v Kunštátě

Dovolujeme si Vás informovat,
že od 1. července 2014 je v prostorách
INFOCENTRA otevřena
stálá prodejní výstava „ Historie
a současnost hrnčířství na Kunštátsku“.

Historie zvonů, v podobě jak je známe, dnes
sahá hluboko do západořímské větve křesťanské církve. Podle legendy byl prvním zvonařem biskup Paulinus z Noly v Kampánii.
Pravidelné používání zvonů nařídil papež
Řehoř Veliký a sv. Sabián. Zvony byly původně používány v klášterech; zvaly k modlitbám – během dne čtyřikrát a třikrát v noci. Postup lití zvonoviny popsal v r. 1160
mnich Theophilus a je považován za vynálezce výrobní metody lití. Ve 13. století pak
vznikají zvonařské cechy ve městech.
V cibulovité věži kunštátského farního kostela sv. Stanislava jsou tři velké zvony a jeden
malý tzv. umíráček.
Nejstarší zvon, také nazývaný polední, byl
vyroben dle signatury v roce 1539. V horní části krku zvonu je nápis: „Solius Christi morte
redempti sumus. Faktum opus hoc anno 1539.“
Do češtiny se dá přeložit ve smyslu „Jsme
vykoupeni jedině Kristovou smrtí. Toto dílo
bylo zhotoveno roku 1539.“ Zvon byl s největší pravděpodobností vyroben v některé
konvářské, nebo zvonařské dílně ve Velkém
Meziříčí. Připsat zvon konkrétnímu výrobci
nelze, protože ve Velkém Meziříčí jich působilo v 16. stol. poměrně mnoho.
Zvon největší, také zvaný hrubý – Stanislav,
byl vyroben v Brně Sigmundem Kerckerem
v r. 1732. Zikmund Jan Kercker, původem
z Norimberka, (působil od r. 1711 v Brně
a zemřel r. 1739). Byl barokní zvonař, z jehož
dílny se dodnes dochovalo na území Moravy na šedesát zvonů. Na tomto zvonu jsou
čtyři obrazy: sv. Stanislava, Panny Marie,
Ježíše na kříži a sv. Jana Nepomuckého. Také
latinský název StanIsLae benIgne honore et
gLorIa DIgne faVe ab InfortVnIo popVLVM
LIbera et aVe. Mich hat Gegossen Sigmund
Kercker in Brünn den 13. Juny 1732. V překladu: Dobrotivý Stanislave, hodný pocty
a slávy, osvoboď lid od neštěstí a buď zdráv.
Dobovou zvláštností, příznačnou pro baroko, je využití tzv. chronogramu. Jde o použití velkých písmen v textu pro vyjádření
letopočtu. Velká písmena je potřeba sečíst,
a tak získáme dataci (v našem případě 1736).
Autor Dějin městečka Kunštátu (1885) Jan
Tenora se ještě zmiňuje o třetím zvonu, tzv.
menším, uvádí i přibližnou hmotnost („7 centův“), v některých záznamech je nazýván
zvonem „andělským“ snad proto, že byl užíván k dennímu zvonění při modlitbě Anděl
Páně. Tento zvon byl v 1. světové válce zrekvírován pro potřeby zbrojního průmyslu.
Také období druhé světové války bylo ke zvonům neúprosné. Nařízením říšských úřadů,
mohl v každé farnosti zůstat pouze jeden
zvon. Památkový úřad stanovil, aby ve věži

kunštátského kostela byl zachován velký
a nejstarší zvon z roku 1539 a umíráček vážící cca 40 kg.
Zbývající zvony, Stanislav a v sanktusové
věžičce nad hlavním oltářem umístěný pozdvihovánek (sanktusník), musely být odevzdány k roztavení.
Nadešel den 23. března 1942, všechny zvony
nepřetržitě tři hodiny vyzváněly, po umlknutí velkých zvonů jako poslední se loučil
hlas umíráčku.
Dělníci z Jevíčka zvony odmontovali, spustili je kladkami do kostelní zahrady do prostoru mezi kostelem a starou školou a před
jejich naložením na korbu nákladního auta
byly označeny nápisem Řím. katol. kostel
Kunštát na Mor. – okres Boskovice a ozna-



Výstava návštěvníkům umožní alespoň
částečně nahlédnout do historie hrnčířství
v našem regionu a zhlédnout ukázky hrnčířských výrobků bývalých mistrů tohoto řemesla, včetně řady dobových fotografií.
Výstava zahrnuje i prezentace současných
místních dílen s možností objednání zboží.
Návštěvníci mají také možnost přímého
nákupu hrnčířských výrobků.
Děkujeme touto cestou všem, kteří nám
v realizaci expozice pomáhali.
Na Vaší návštěvu se těší tým INFOCENTRA.
				

-tan-

čeny předepsanou barvou, v našem případě
u zvonu Stanislav červeným pruhem. Tuto
poslední a jak se ukáže důležitou službu
zvonům vykonal kunštátský malířský mistr
Jan Patloka. Byly odvezeny ještě s několika
dalšími zvony z okolí na dráhu do Skalice
a na sběrné místo pro Moravu do Ostravy.
Dalším sběrným místem, kam byly zvony

odváženy před cestou do říše, byl přístav na
Maninách v Praze. Tam byly zvony tříděny
dle kategorií, překládány na lodě a dopravovány do Hamburku „ke zpracování“.
Bylo snad štěstí, že kunštátský Stanislav byl
zařazen do skupiny C s červeným označením jako zvony památné, se kterými se zacházelo šetrněji. Hned po skončení války
každá farnost pátrala, zda se jejich zvony
neobjeví někde na shromaždišti. 11. července 1945 odjel farář J. Šafář s ing. Janem
Lehmanem (majitelem uzenářství č. 27) pro
zvon do Prahy a již následující večer byl zvon
Stanislav opět v Kunštátě. 29. července 1945
byl zavěšen na svoje původní místo, odborně
upevněn kovářským mistrem Cyrilem Růžičkou č. 92, který také provedl první slavnostní zvonění. (Pokud navštívíte zvonici
farního kostela, všimněte si červeného nápisu
i části pruhu, který je na zvonu dodnes).
Malý zrekvírovaný pozdvihovánek se již nevrátil. Za vedení farnosti farářem Františkem
Staňkem byla uspořádána sbírka a 13. července 1952 byly dva nové zvony, vyrobené

kunštátské proměny

Koupelna na Lipce rok 1935

Vodní nádrž na Lipce rok 2014

Foto: K.P.

Nejstarší zvon z roku 1539
v závodě ZUKOV v České u Brna, slavnostně
pokřtěny a vysvěceny. Zvon (zvonek) o váze
26 kg byl pokřtěn Marie – Josef, byl zavěšen do sanktusové věžičky farního kostela.
Za kmotru tomuto zvonku šla slečna učitelka
Anna Švábová.
Druhý zvonek vážící 30 kg byl pokřtěn Jaroslav – Antonín (na památku P. Jaroslava
Šafáře). Zvon byl zavěšen do věžičky hřbitovního kostela sv. Ducha na Lipce. Kmotrami tomuto zvonku byly p. Františka Cibulková a p. Moudrá z Lipky.
O odborné upevnění a zavěšení se opět postarali kovářští mistři C+C Růžičkovi.
Mezeru po zrekvírovaném zvonu tzv. „andělském“ zaplnil nejnovější ze zvonů věže
farního kostela zhotovený v roce 1956.
V horní části krku zvonu je nápis: Věnovali farníci kunštátští L.P. 1956 ku slávě Boží.
Kovolit Česká u Brna. Na čelní straně je název zvonu – Ježíš – Maria – Josef. Ze zadní
strany je poměrně dlouhý nápis, věnovaný
zakladateli Kunštátu: Kuna Nar. L.P. 1210
– 1295 na hradě Obřany u Brna založil hrad
a město Kunštát L.P. 1280 na doubravě
i slavný rod pánů z Kunštátu hvězdou rodu
byl král Jiří z Kunštátu.
Nutno zmínit i zvon – zvonek visící ve věžičce radnice, který byl „sirénou“ prvních
kunštátských hasičů. Ještě je v původním
uložení a s kouskem konopného provazu,
kterým byl ovládán z půdy radnice. Tělo zvonu je 40 cm vysoké a průměr zvonku je také
40 cm. Zvon je datován poměrně nevýraznými číslicemi r. 1899 a nápisem IHS (latinský
výraz Jezus Hominium Salvator, tedy Ježíš,
spasitel lidí.)
O poctivém zvonění svědčí oprýskaný lem
zvonu. Byl používán, jak již bylo zmíněno,
k ohlašování požáru a jiném nebezpečí, nebo
svolával obec k důležitým shromážděním.
Za odbornou pomoc děkuji PhDr. Libuši Valentové CSc. a Mgr. Marku Lungovi.
-j.k.-
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