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otázka pro starostu
Vážený pane starosto, město odkoupilo areál Jelínkovy chaty na Lipce. Jaké jsou další
plány města s tímto objektem?
Město Kunštát v roce 2013 získalo bývalý
vojenský areál „Jelínkovy chaty“. Objekt,
o který město usilovalo od devadesátých let,
se podařilo koupit za přijatelnou a zastupitelstvem požehnanou cenu. 1,3 ha lesního
pozemku se třemi budovami, historickou
kuželnou a hřištěm, to vše v posledních letech neudržované, zarostlé. Pracovníci města průběžně provádí nejnutnější údržbu celého areálu včetně chat. Neziskové sdružení
z Rudky, které se domlouvá s městem o pronájmu hlavní budovy za účelem provozování
lesní školky, zde odpracovalo spolu s rodiči
dětí spoustu brigádnických hodin na opravách podlah, zdí, okapů a dalšího. Dřevomorka, plísně a vlhkost si vybraly svou daň.
Nastává otázka, co dál. Rada města na základě průzkumu mezi občany a následně i zastupiteli zadala zpracování studie využitelnosti celého areálu. V současné době je studie
hotova a k nahlédnutí na městském úřadě.
A co řeší? V podstatě celý areál je postaven
jako sportovně – relaxační centrum pro
všechny generace otevřené veřejnosti. Z důvodů investičních (získávání dotací) i časových je rozdělen do čtyř zón, které jsou schopné samostatné realizace i užívání, ale ve spojení s celkem vytváří harmonický komplex
určený k fyzickému vybouření, vzdělávání
i k odpočinku.
První část je řešena jako dětské lesní hřiště
s přírodními solitéry (kámen, dřevo), terénním pískovištěm, malou budovou (zázemí
pro lesní školku, klubovna, útočiště před
špatným počasím, ...), ohništěm, setkávacím
herním kruhem, vertikálním herním hřištěm a současně řeší příjezdovou cestu a parkovací plochy. Ostatní části jsou pro motorová vozidla návštěvníků uzavřeny. Druhá
část zahrnuje relax zónu s podiem, vodní
a zvukové herní instalace (inspirováno
smyslovou zahradou), opičí visutou dráhu,
pokračování na druhé straně

V měsíci červenci byla dokončena obnova kanalizační stoky v ul. Nová v celkové délce 95 m.
Foto: MěÚ

Z činnosti Rady a Zastupitelstva města
Informace o činnosti Rady města:
V měsíci srpnu se Rada města na svém zasedání mimo jiné zabývala:
– aktuálním stavem pohledávek města
– výběrovými řízeními na realizaci akcí
„Revitalizace rybníka u školy v Kunštátě“
a „Zavedení separace a svozu bioodpadů“
(vyhlášením výběrového řízení, jmenováním komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek)
– zadáním vypracování technických podkladů pro zpracování zadávací dokumentace výběrového řízení na dodavatele
montážních prací akce „Veřejné osvětlení
města Kunštát – I. etapa“ a vyhlášením
výběrového řízení
– dokončením a vyhodnocením akcí „Rekonstrukce lesních cest Kunštátsko“, „Malebnou krajinou přírodního parku Halasovo Kunštátsko“ a „Oprava střechy sportovní haly“
– postupem prací na:
• opravě obvodové zdi kolem starého hřbitova
• bezpečných přechodech
• rekonstrukci kotelny v mateřské škole
– prodejem a pronájmem obecních pozemků,
pronájmem bytů
– zpracovanou studií na využití areálu Jelínkovy chaty

– na základě podnětu občanů bezpečností
provozu v ulici Rudecká
– návrhem na vybudování sociálního zařízení pečujícího o spoluobčany trpícími
Alzheimerovým syndromem
Rada města schválila:
• rozpočtové opatření č. 5/2014
• nákup speciálních skříní pro uskladnění
nebezpečných látek – provozní zásoby pohonných hmot – pro SDH Kunštát
• zpracování a podání žádosti o poskytnutí
dotace na přístavbu mateřské školy z aktuálně vyhlášeného dotačního programu
MŠMT „Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných
územně samosprávnými celky“ – míra
podpory 85 %, termín podání žádosti do
31. 8. 2014
• zrušení výběrového řízení na akci „Veřejné
osvětlení města Kunštát – I. etapa“

Správa státního zámku Kunštát Vás
srdečně zve na koncert, který zazní
v neděli 21. září 2014 od 15.00 hodin
v Pilastrovém sále kunštátského zámku:
Antonín Dvořák – Svatební košile v podání souboru Vernum Ensemble 2013.

pokračování z první strany
venkovní fitness, Role play posezení. Třetí
část řeší náhradu stávajících budov, jejichž
rekonstrukce by byla příliš nákladná a které
by svou podobou negativně ovlivňovaly hlavní myšlenku architekta, za pasivní, architektonicky nadčasovou víceúčelovou budovu
s možností ubytování rodin i skupin se solidním sociálním zázemím, prostory na společné akce (semináře, promítání, hry, prezentace...) a hned vedle přírodní jeviště. Čtvrtá část počítá s rekonstrukcí stávající kuželny
tak, aby sloužila svému původnímu účelu
s možností strávit zábavnou hru u krbu a třeba i bečky piva. Vedle navazující hřiště by do-

stalo nový povrch a sloužilo by k míčovým
hrám. A samozřejmě opravený altán by tomu
dominoval. Celý areál by byl řízeně osázen
vhodnými dřevinami tak, aby doplňovaly stávající zachovalý porost a cestičkou s odpočinkovými ploškami propojen s koupalištěm.
Autorem studie je architekt Petr Korecký
(s jeho díly se můžete seznámit na http://
www.architeo.net/cs/otevřená-zahrada). Jeho
nápady stojí určitě za zamyšlení a pokud se
vedení města rozhodne pro realizaci studie
(ať už s většími, či menšími změnami – je to
jen studie), rozhodně vznikne v Kunštátě
další krásný kout, kterým se budeme moct
pochlubit.

Městský úřad
Jak správně třídit odpad
Modrý kontejner – papír
ANO: Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly,
cokoliv z lepenky, nebo knihy (bez vazby,
pouze vnitřky). Obálky s fóliovými okénky
sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si
s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí papír s kancelářskými sponkami. Ty se
během zpracování samy oddělí.
NE: Do modrého kontejneru nepatří uhlový,
mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný
papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu
nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice.
Zelený a bílý kontejner – sklo
ANO: Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína,
alkoholických i nealkoholických nápojů,
sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin.
Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné.
NE: Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo
třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná
skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do
obchodu.
Žlutý kontejner – plasty
ANO: Do kontejnerů na plasty patří fólie,
sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve,
obaly od pracích, čistících a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných
výrobků, balící fólie, obaly od CD disků
a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren
sem vhazujeme v menších kusech.
NE: Naopak sem nepatří mastné obaly se
zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

Sběrný box – textil
ANO: čistý a suchý textil v igelitovém pytli
nebo tašce, nepotřebné ošacení jako např.
košile, trika, ložní prádlo, utěrky, ručníky,
pyžama, domácí textil, spárované boty, bytový textil (záclony, závěsy...)
NE: koberce, matrace, netextilní materiály,
silně znečištěné a mokré textilie.
Sběrný dvůr:
Na sběrném dvoře mohou občané Kunštátu
bezplatně odkládat odděleně sbírané složky
komunálních odpadů: papír, sklo, plasty,
kovy, materiály na bázi dřeva. Dále je sběrný
dvůr určen pro odpady, které se nevejdou do
klasické popelnice (objemné odpady) nebo
tam svou povahou nepatří – pneumatiky,
nebezpečný odpad (motorové, převodové
a mazací oleje, akumulátory, baterie s obsahem rtuti, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy,
fotochemie, zářivky, barvy, lepidla, pryskyřice a nevyužitá léčiva) a bioodpady. Sběrný
dvůr je rovněž místem zpětného odběru
vyřazených elektrických a elektronických
zařízení (lednice, pračky, sporáky, rádia,
televizory…).
Na sběrný dvůr nelze uložit stavební suť
a azbest.
Otevírací doba
duben – říjen
Středa
9.00–12.00 13.00–18.00
Pátek
13.00–18.00
Sobota 8.00–12.00
listopad – březen
Středa
8.00–12.00 13.00–17.00
Pátek
12.00–17.00
Sobota 8.00–12.00
Třiďte odpad, má to smysl –
– estetický, ekologický i ekonomický
-MěÚ

XXII. HRNČÍŘSKÝ
JARMARK
■ V souvislosti s Hrnčířským jarmarkem měs
to upozorňuje, že způsob využití veškerého
prostranství náměstí Krále Jiřího, K. Bocho
řáka a náměstí ČSČK je plně v kompetenci
pověřených pracovníků města.
■ Město Kunštát si po celou dobu dvacetileté
tradice Hrnčířského jarmarku zakládá na
nabídce výhradně keramického zboží, proto důrazně žádá občany, aby respektovali
uvedený charakter celé akce a neumožňovali prodej méně hodnotného zboží ve stylu
podřadných tržnic. Cílem pro další ročníky
tedy zůstává udržet ráz jarmarku pouze po
hrnčířské linii a tím vytvářet jedinečnost této
akce!
■ I pro letošní XXII. ročník hrnčířského jarmarku je vyhlášena soutěž pro zúčastněné
keramiky. Tentokrát o nejlepší keramickou
mísu. A která to bude rozhodnou návštěvníci
jarmarku. Do soutěže jsou přihlášeny 104
výrobky a ve dnech jarmarku budou vystaveny v informačním centru. V sobotu 20. 9.
od 10.00 můžete začít rozdávat své hlasy.
Soutěž bude uzavřena v neděli 21. 9. ve 13.00
a slavnostní vyhlášení se uskuteční ve 14.30
z pódia na náměstí.
■ Návštěvníci Hrnčířského jarmarku budou
moci navštívit Památník hrnčířských domů
a dílen v Kunštátě č. p. 94. Tento rekonstruo
vaný dům je dílem občanského sdružení
Řemesla Kunštát a nachází se v prostorách
nejstarší keramické dílny v Kunštátě z roku
1599.
Po oba dva dny jarmarku, vždy od 10 do 16
hodin, budou probíhat dny otevřených dveří v tomto historickém objektu. K vidění budou ukázky z dílen kunštátských hrnčířů
a malá expozice historie hrnčířství v Kunštátě.
Návštěvníci si budou moci zdarma vyzkoušet
točení keramiky na hrnčířském kruhu.
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Kunštátské divadlo LMD vyrazilo za polskými kolegy

CESTOVNÍ AGENTURA
ROMTAN-TRAVEL

Možnost prožít na začátku srpna deset dní
naplněných divadelním programem u našich
polských sousedů získali divadelníci z kunštátského ochotnického souboru LMD. A to
díky česko-polskému projektu EuropejskiMIMOchodem pro divadelníky do 30 let. Polské Chelmno je také v partnerském vztahu s
městem Letovice, kde však aktuálně žádný
divadelní soubor nepůsobí. Vedle LMD se
nakonec do projektu zapojili i další divadelníci z regionu.

Expedice vyrazila v polovině prázdnin vstříc
novému dobrodružství, účastníci měli deset
dnů na to, aby se seznámili s polskou kulturou, městy a divadly a obohatili se o nové zkušenosti a divadelní schopnosti pod taktovkou
profesionálního mima. Herci se naučili mnohým divadelním trikům, kterými se pochlubí v nadcházející divadelní sezóně.
Mladí divadelníci strávili čtyři dny pantomimických workshopů ve Varšavě s polským
mimem, pantomimickým režisérem a choreografem Bartłomiejem Ostapczukem, dále
je čekalo společné česko-polské divadelní
tvoření v Chelmnu a Gdaňsku, vzájemné poznávání kultur a hledání cest k vzájemné
komunikaci například formou pantomimy.
Jedním z účastníků byl i člen LMD Kunštát

Ondřej Auda. Takto popsal své zážitky:
„Práce s profesionálním mimem byla velmi
náročná, a to jak fyzicky, tak na soustředění.
Osobně jsem moc rád, že se mi dostalo takovéto příležitosti. Bartoloměj nám ukázal
svou zajímavou filosofii estetické práce s lidským tělem a choval se k nám velice přívětivě. Po skončení každé lekce jsme měli nějaký
program ve městě. Pátý den jsme se vydali na
cestu do Chelmna. Tady byl program už trochu volnější. Každý den jsme chodili do měs-

ta a prováděli tam to, kvůli čemu jsme přijeli. Pouliční pantomimická improvizace byla
zábavná a lidé si ji myslím také celkem užívali. V pátek jsme se jeli podívat do přímořského Gdaňsku, kde jsme zhlédli klasický
polský kabaret. V sobotu jsme na náměstí
v Chelmnu zahráli krátké pantomimické
představení, které jsme měli lehce nacvičené
z předchozích dnů. Setkali jsme se s početným publikem. Můj celkový dojem je velmi
pozitivní. I přes jazykovou bariéru jsem navázal několik pěkných přátelství a s některými se možná ještě letos uvidím, což mě velice
těší. Nabral jsem velké množství zkušeností,
ať už hereckých, jazykových či cestovatelských.“
Převzato a upraveno se souhlasem RN
Boskovice; Foto: Jan Souček

KUNŠTÁTSKO ...jak šel čas
Nová kniha, zachycující i stručně historii
a zajímavá témata, hlavně představuje Kunštát a okolí na starých a nových fotografiích.
Měla být pokřtěna na Hrnčířském jarmarku,
ale výběr a úprava stovek zajímavých fotografií a zpracování mnoha nových informací
práci velmi zdrželo. Tři roky jsme chystali
fotografie a tři letní měsíce jsme vše v grafickém studiu dávali dohromady. V těchto
dnech, kdy je uzávěrka zpravodaje, se vše dokončuje a připravuje k tisku. Kniha tak bude
snad krásnou tečkou za volebním obdobím

současného vedení města a pro vás vhodným
vánočním dárkem. Chtěl bych touto cestou
poděkovat panu Řehůřkovi za morální a finanční podporu, starostovi Wetterovi a všem
zastupitelům za schválení vydání knihy městem Kunštát. Stejnou měrou děkuji všem
pomocníkům za poskytnutí fotografií, informací, svých znalostí a svého času k vytvoření něčeho, co i za mnoho let bude mít svou
hodnotu, protože zachycení současnosti se
už následujícím dnem stává historií.
		
Ladislav Dostál


JEDNODENNÍ ZÁJEZDY
V SRPNU – TURISTIKA,
POZNÁNÍ, RELAX…
Pátek, 5. 9.
Slovensko – Veľký Meder – termální lázně
540 Kč/os.
Sobota, 6. 9.
Jeseníky – Praděd a okolí, údolí Bílé Opavy
– turistika
390 Kč/os.
Pátek, 12. 9.
Slovensko – Veľký Meder – termální lázně
540 Kč/os.
Sobota, 13. 9.
Krkonoše – výstup na Sněžku 490 Kč/os.
Pátek, 26. 9.
Beskydy – výstup na Lysou horu 490 Kč/os.
Sobota, 27. 9.
Beskydy – Pustevny, Radhošť, Zbrašovské
aragonitové jeskyně
450 Kč/os.
!!! ODJEZDY Z KUNŠTÁTU
(od INFOCENTRA) !!!
Více informací: www.romtan-travel.cz,
tel.: 602 662 306, 516 410 576
Kancelář romtan-travel
PO–PÁ 8.30–16.00 hod.

Sdružení nezávislých kandidátů Vás
srdečně zve na IV. ročník obnoveného

POCHODU
KRÁLE JIŘÍHO

na nových tratích 15, 25 a 45 km.

Pochod se bude konat
dne 6. září 2014.
Upozorňujeme
na změnu místa konání –
start a cíl pochodu bude
v Sychotíně na Prádle.
Zápis účastníků proběhne
dle jednotlivých tras:
15 km od 8.00 do 12.00 hodin
25 km od 8.00 do 11.00 hodin
45 km od 8.00 do 10.00 hodin
Cíl nejpozději do 18 hodin.
V cíli bude připraveno občerstvení
a příjemné posezení.
V případě nepříznivého počasí
se pochod nekoná.

sport

inzerce

Fotbalový kemp dětí v Kunštátě

Cambridge P.A.R.K. partner Kunštát přijímá zájemce o studium angličtiny
na příští školní rok. Více informací na www.
cambridgekunstat.cz, tel. 731 163 463.

Ve dnech 31. 7. – 3. 8. uspořádal FK Kunštát
pod záštitou projektu ŽIJEME HROU fotbalový kemp dětí a mládeže. Čtyřdenní akce
se zúčastnil rekordní počet účastníků. Na
45 dětí ve věku 6–14 let z Kunštátu, Olešnice,
Drnovic, Lysic, Rozseče a Vranové dokonale
využilo kunštátský sportovní areál.
První den jsme vzhledem k nepříznivému
počasí strávili na školním hřišti s umělým
povrchem, další dny už podle plánu na travnatém hřišti. K nocování jsme využili sportovní halu.
Proč fotbalový kemp pod záštitou ŽIJEME
HROU? Tento projekt svou činností usiluje
o hodnotnější pojetí sportu, ve kterém se na
první místo vrací prožitek sportovce, zábava
a osobní rozvoj.
Fotbalový oddíl v Kunštátě již delší dobu hrdě
podporuje tuto filozofii a chce vychovávat
sportovce, kteří přispívají ke zdravější spo-

lečnosti. Tréninkové jednotky se pod odborným trenérským vedením nesly v tomto duchu.
Ve volném čase jsme navštívili koupaliště na
Lipce nebo Jeskyně Blanických rytířů v Rudce. Tímto chceme poděkovat panu Popelkovi,
který nám umožnil vstup zdarma.
Vážíme si toho, že nás podporuje i ředitel školy ZŠ Kunštát pan Sedlák, který umožnil nocování ve sportovní hale.
Okamžitou zpětnou vazbu na průběh celého
kempu jsme dostali od samotných dětí, které byly nadšeny a už se těší na příští ročník.
Speciální poděkování patří trenérům Miloši
Šmerdovi, Aleši Odehnalovi, René Grycovi,
Vítězslavu Bočkovi, Pavlu Blahovi, Pavlu
Doleželovi, Davidu Bednářovi, Ivo Loukotovi, Davidu Dočekalovi a Davidu Doležalovi.
S organizací kempu dále pomohli Renata
Horáková a Petr a Petra Loukotovi.
Vladan Horák, hlavní trenér kempu

PRODÁM stavební pozemky pro výstavbu
rodinných domů v Rudce, lokalita Špírkova
zahrada. Bližší informace tel. 604 416 565.
AUTODÍLNA, AUTODVŮR – opravy motorových vozidel všech typů, mechanické
opravy vč. dodání náhradních dílů, klempířské opravy vč. rovnání, autolaky – design.
Kontakt: Zdeněk Prchal, Hliníky 325 Kunštát, tel. 603 472 642
NAVŠTIVTE OČNÍ OPTIKU (ve dvoře
zdrav. střediska) otevřeno každou středu
od 9.30 do 16.00 hod.
OPRAVY rodinných šicích strojů. Milan
Lepka, Nýrov 76, tel. 723 307 810

Historická rubrika
Ze vzpomínek na školní léta
Na zažloutlém papíře bez linek je krasopisně
napsán příběh jednoho života. Příběh kunštátského rodáka, který se svojí houževnatostí a pílí vypracoval do postu prokuristy velké továrny v Německém, později Havlíčkově
Brodě. Ale jak zdůrazňuje, cestu životem mu
usnadnilo cílevědomé a důsledné působení
někdejších kantorů vyučujících na kunštátské škole. Na cestu životní připravovali mládež výborní učitelé, národně uvědomělí,
kteří na obecné škole a od počátku tohoto
století i na měšťanské škole působili. A hlavně těmto učitelům patří zásluha, že žáci vyšlí z obecné školy v Kunštátě byli pro život
připraveni dokonale.
Z  pamětí Josefa Cibulky, nar. v Kunštátě
24. srpna 1885.
... Tedy 15. září 1891 dovedla mne maminka
poprvé do 1. třídy obecné školy. Třída byla
v prvním poschodí nové školy (již zbourané
č.p. 36) a vedl ji učitel Kopeček. Maminka se
se mnou rozloučila a já hrdinně se posadil
do 5. lavice za děvčata a zvědavě okukoval
okolí. Mnoho jsme se první den neučili, ale
potom začala „dřina“. Koupili jsme si každý
břidlicovou tabulku s kamínkem a čítanku
pro první třídu. Učení mně šlo dobře, byl
jsem dokonce mezi prvními žáky a koncem
roku jsem byl vybrán, abych na školním výletě, který byl dle tehdejšího zvyku pořádán
každoročně do některého z blízkých lesů,
přednášel báseň „Ženci“. Ale nedošlo k tomu.
Básničku jsem sice uměl, jako když bičem

PRODÁM velmi levně dětské tenisové rakety (věk 5–10 let). Volejte večer, tel. 737 543 116.

práská, ale měl jsem starost, aby mi neušla
nadílka cukroví domácně pečeného a bílý
chléb s máslem – to bylo pro mne něčím, co
není každý den. Přišel jsem k podiu, z něhož
se přednášelo, teprve tehdy, když se produkovala už třetí třída. Tedy pozdě. Ale bylo
těch přednášejících tolik, že se moje maličkost při tom ztratila. Tehdy ti nejmenší přednášeli kratičké básničky veselé i vážné. Čím
vyšší třída, tím delší a těžší básně přicházely
na program (…)
V druhém roce mé školní návštěvy byl mým
učitelem z počátku opět učitel Kopeček,
kterého však asi po dvou měsících – když byl
p. učitel Kopeček jmenován správcem školy
v Jabloňanech – vystřídal mladý učitel Josef
Kučera, který bydlel u tetičky Brabcové.
Učitel Kučera byl energický, někdy až příliš
přísný vychovatel mládeže, který nám nic neprominul (…)
Ve třetí třídě učil mne p. nadučitel Jan Belatka,
který učil také mého otce, jejž mi nejednou
dával za příklad. Nadučitel Belatka byl učitelem ze staré školy. Byl rodákem z horského
městečka Jimramova a vystudoval za poměrů velice nuzných. Říkával nám: „Hoši vám
je hej!
Máte všecko, co potřebujete k učení, hůře bylo
mně. Neměl jsem na sešity, nerci-li na knihy,
anebo dokonce na atlas. Knihy se mi podařilo půjčiti, ale mapy jsem si nakreslil sám a
jaké! Za krejcar archy papíru a měl jsem map
několik. Sešity kupované jsem neměl nikdy“.


Andělský Salon u Františka
nabízí:
Energetické masáže, harmonizování čaker,
nádí, marmových bodů, meridián.
Energetické masáže jsou umocněny hojivou
sílou doteku. Poradenství v oblasti životní
síly, psychické pohody a harmonie, stravovacích návyků, pitného režimu, uchování si
zásaditého prostředí v těle. Nabízím prodej
přírodních potravních doplňků.
Provozní doba: Po–Pá dle objednání. František Havlík, Horní Zádvoří 218, 679 21
Bořitov, tel. 775 976 110

JUDr. Kamila Vránová,
advokátka,
oznamuje,
že od září 2014 poskytuje
právní služby v zasedací místnosti
Městského úřadu Kunštát
již pravidelně každé úterý
od 13.00 do 15.30 hod
a mimo výše uvedené dny
ve stálé kanceláři v Letovicích,
Masarykovo nám. 1065/11.
Pro případné dotazy či objednání
volejte na tel. 608 211 469, 727 852 974
či použijte
email: kamilavranova@seznam.cz

Historická rubrika
A my kluci jsme si brali z něho příklad a kreslili si mapy sami. Pravda, nebyly naše výrobky jako ze zeměpisného ústavu, ale obsahovaly vše, co jsme k vyučování potřebovali.
Města, hory, řeky, a jezera, moře, dále velikost, počet obyvatel atd.
Nadučitel Belatka nenáviděl bojácných dušiček a také i mně často říkal, když mne vyvolal, proč se bojím, zvláště když látku ovládám a nemám ke strachu důvodu. „Jsi jako
zajíc,“ povídá, „když někdo zatleská, uteče.“
Přitom prudce tleskl do dlaní a já se opravdu lekl k jeho srdečné veselosti (…)
Ve škole jsem se propracoval mezi první žáky
ve třídě a doma po naučení úloh – většinou
jsem se naučil už ve škole – musel jsem udělati všechny práce, které mi byly ráno, nebo
v poledne přiděleny. Donést vodu, dříví,
doskočiti ke kupci, napást krávy, nasíci trávy, nebo vypomoci při řemesle při kladení
nádobí do pece, při pálení, dopraviti dříví
k peci, nebo při vybírání z pece.
Práce byla vždycky a bylo jí hodně. Od časného jara do pozdního podzimu chodili jsme
doma i do školy bosi. A tu nebylo o nějaký
uražený palec nebo malíček žádná nouze.
I poranění paty nebo chodidla bylo téměř na
denním pořádku.
Prázdniny ve smyslu dnešní mládeže jsme
neměli. Nešli jsme sice do školy, ale za to od
rána do večera jsme byli zapřaženi v práci,
jako všichni na venkově (…)
Učitelem náboženství byl v posledních letech
mé školní návštěvy farář Karel Břeský, rodák
ze Slezska, jenž mne jako dobrého žáka měl
rád a často mne i na faře hostil. Ale za ministranta mne nechtěl, přesto že jsem byl pilným návštěvníkem kostela a znal jsem celou
mši zpaměti. Když jsem se jednou odhodlal
a přednesl svou žádost, aby mne přijal za ministranta, rozhodně odmítl. „Na ministranta jsi hochu velký uličník.“ A bylo po mé
kariéře a vedlejším výdělku. Opakovati svou
žádost, ani v budoucnu jsem si netroufal,
protože rozhodnutí faráře Břeského bylo
podle mého názoru nespravedlivé, tím víc
mne mrzelo (…)
Nový školní rok – poslední v mém mládí, poslední před velkým krokem do života. Ve škole probírali jsme již důležité a praktické věci
pro život, byla řeč o ústavě a zákonodárných
sborech, o Husovi se již nemluvilo jako o kacíři, zpívali jsme již čtyrhlasé sbory a malí
žáci pohlíželi na nás s úctou a obdivem a my
byli pyšni na to, že ve škole se s námi jednalo
jako s dospělými. Tento poslední rok uběhl
jako voda bez nehod a byl ukončen velkou
slavností.

Nadučitel Belatka po čtyřicetileté službě odcházel na zasloužený odpočinek a za jeho
nástupce určen byl jeho zeť učitel Sedlák,
který nás tak dobře připravil pro život.
Poslední den školního roku sešli se v naší
třídě všichni starší žáci, učitelé, místní školní rada, obecní výbor se starostou v čele, duchovní a jiné význačné osobnosti. Po oficielních projevech rozloučil jsem se jménem žactva se stařičkým nadučitelem dojemným proslovem, na jehož přednesu jsem si dal zvláště záležeti. Hluboce dojat a se slzami v očích
objal mne pan nadučitel jako svého kamaráda, poděkoval nejdříve representantům obce
a úřadů, pak i nám, svým žákům „přeji ti

hodně zdraví i vám všem moji milí žáci a pro
sebe mám jen jedno jediné přání, abyste na
svého učitele nezapomněli.“
V roce 1891 navštěvovalo kunštátskou školu
482 žáků, z toho 245 chlapců a 237 děvčat.
Z Kunštátu 172 žáků, ze Zbraslavce 53, z Hlubokého 40, z Rudky 48, ze Sychotína 67, z Touboře 27, z Nýrova 28, z Újezda 47 žáků.
Do nového školního roku nezbývá, než všem
učitelům a žákům nynější kunštátské školy
popřát hodně zdraví, trpělivosti, radosti z dobře vykonané práce a v neposlední řadě přání
pana nadučitele Belatky – abyste na svého učitele nezapomněli.			
-j.k.Tento text zařazujeme tématicky k zahájení
školního roku. Pokračování o těžbě grafitu
na Kunštátsku vyjde v říjnovém čísle KZ.
		
-red-
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