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IDYLICKÁ PROCHÁZKA
16. února jsem k obědu snědl zeleninu se šunkou a benešovským chlebem a šel se projít.
Jaká vydařená zima letos, sníh se sice občas
rozpustí, ale ihned napadne nový, čerstvý,
jiskřící. Těším se z krajiny a kráčím za Radnickou vzhůru Kohoutovem. Ze snění mě
znenáhla vytrhne hluk. Co se děje? Zuřivý
štěkot psů, křik, pískání píšťalky... Je tu snad
hon, či co? Před sebou spatřím dva psy: Nadhánějí vyčerpanou srnu. Složili ji u drátěného
plotu zahrady. Shora od Rudky žene se dvojice, muž se ženou, muž píská na píšťalku, psi
nereagují... Konečně dvojice chytá své čtvernožce, odtrhává je od kořisti. Srna se zvedá a
běží proti mně, šílená strachem a bolestí do
mně málem vrazí, namáhavě vybíhá odbočku
k opuštěné Halasově keramičce.
pokračování na druhé straně

Foto: Vít Ondráček

MĚSTO KUNŠTÁT
Vodohospodářský odbor
území, má každé z pramenišť svoji hodnotu
Na náš odbor se čas od času dostavují odbě- tvrdosti, která se navíc mění v průběhu ročníratelé s dotazem na tvrdost vody, kterou jim ho období. Město Kunštát provozuje 3 pramedodáváme do domácností prostřednictvím ve- niště, na kterých byly dle rozborů z podzimu
řejného vodovodu. Tyto dotazy jsou nejčastěji 2012 zjištěny tvrdosti vody:
vyvolány nákupem nové myčky nádobí a sna- - Prameniště Sychotín ………… 2,96 mmol/l
hou o ekonomické nastavení dávkovače soli na - Prameniště Zbraslavec – zářez .. 1,99 mmol/l
změkčování vody.
- Prameniště Újezd ..……………. 2,13 mmol/l.
Z hlediska teorie je tvrdost vody vlastnost, kte- Tyto vody se ve vodojemech dále mísí s vodará vyjadřuje obsah rozpuštěných nerostů (nej- mi z pramenišť, které provozuje Vodárenská
častěji CaO a MgO) ve vodě. Podle současných akciová společnost, a.s., divize Boskovice a to
norem se tvrdost vody vyjadřuje jako suma s vodami z vrtu ve Zbraslavci a ze zářezů pod
vápníku a hořčíku v mmol/l. Voda s tvrdostí Milenkami v Kunštátě. Vodárenská akciová
do 0,7 mmol/l se považuje za velmi měkkou, společnost na svých webových stránkách uvánad 3,75 mmol/l za velmi tvrdou.
dí zprůměrované hodnoty tvrdosti dodávané
Tvrdost vody je zdrojem tvorby vodního ka- vody a to pro síť Kunštát – Sychotín – Rudka
mene a ovlivňuje i chuťové vlastnosti vody. 2,1 mmol/l a síť Újezd 2,55 mmol/l. Dle našich
Tvrdost vody se rozděluje na trvalou a pře- záznamů můžeme ještě uvést výsledky jednochodnou. Trvalou vytváří rozpuštěné chloridy, rázových rozborů vody z trvalých odběrných
sulfidy, dusičnany a křemičitany. Přechodnou míst, kterými jsou:
tvrdost vody způsobuje rozpuštěný hydrogen- Kunštát, ZŠ
2011 – 3,04 mmol/l,
uhličitan vápenatý. Po jeho vysrážení vzniká Drůbež CZ
2012 – 2,27 mmol/l
uhličitan vápenatý, což je vodní kámen.
Újezd č.p.69,
2011 – 2,17 mmol/l, 2012 –
Tvrdost vody ve veřejných vodovodech je sle- 2,38 mmol/l
dovaný kvalitativní parametr, který je přímo Zbraslavec, OÚ
2011 – 1,96 mmol/l, 2012 –
závislý na zdroji pitné vody. V našich podmín- 2,22 mmol/l
kách je zdrojem vody voda podzemní a i když Vodojem Zámek, 2011 – 2,89 mmol/l, 2012 –
vodohospodářsky zabíráme relativně malé 2,50 mmol/l

Vodojem Rudka, 2011 – 2,84 mmol/l, 2012 –
2,73 mmol/l
Vodojem Újezd,
2011 – 2,53 mmol/l, 2012 –
2,27 mmol/l.
Voda dodávaná spotřebiteli tímto splňuje předepsané limity tvrdosti od 2 do 3,5 mmol/l a
dá se charakterizovat jako voda středně tvrdá.
Na tuto hodnotu by měly být myčky nádobí
přednastaveny již z výroby, ale odběrateli se
doporučuje provedení kontroly nastavení dávkovače podle návodu přiloženého ke spotřebiči. Pokud je u myčky možnost změny nastavení
dávkování soli, děje se to buď mechanicky pootočením regulátoru nebo u dražších výrobků
elektronicky.
Okamžitou hodnotu tvrdosti vody si mohou
odběratelé změřit proužky k měření tvrdosti
vody. Někteří odběratelé si do vnitřních instalací montují změkčovací vodní filtry, které
mají příznivý vliv na spotřebu pracích prášků,
na snížení usazování vodního kamene v potrubí, v ohřívačích užitkové vody a na topných
spirálách. Musí být ale dodržena zásada, že v
domácnostech mohou být užívány pouze filtry,
které upravenou vodu ponechají v parametrech odpovídajících parametrům pitné vody.
-boč-

Oznámení pro občany
Úřad práce, kontaktní pracoviště Boskovice
oznamuje, že od 25. února 2013 bude oddělení
nepojistných sociálních dávek působit na adrese náměstí Dr. Snětiny 2275/2 v Boskovicích
v obchodním centru Jakub vedle kostela u Sv.
Jakuba. Tam budou vyřizovány dávky státní
sociální podpory včetně pěstounských dávek,
dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvky na
péči a dávky pro zdravotně postižené občany.
Bližší informace občané najdou na informačních tabulích v budově. Pracoviště je bezbariérové ve směru od Masarykova náměstí.

Město Kunštát v souladu s ustanovením § 39,
odst. 1, zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveřejňuje
záměr
na pronájem nebytových prostor – ordinace, čekárny pacientů, kanceláře a sociálního
zařízení – v objektu zdravotního střediska
na nám. ČSČK č.p. 38 v Kunštátě o celkové
výměře 53,55 m2 (bývalá ordinace dětského
lékaře).
Bližší informace poskytne tajemník MěÚ.

Rozšířené úřední hodiny
Rozšířené úřední hodiny pro osobní podání
přiznání k dani z příjmů všech územních
pracovišť Finančního úřadu pro JmK.
25.3. 2013 – 29.3. 2013 od 8.00 – 18.00
*sobota 30.3. 2013 od 8.00 – 12.00
úterý 2.4. 2013 od 8.00 – 18.00

*Sobotní úřední hodiny platí pouze pro ÚzP
v Blansku, v Břeclavi, v Hodoníně, ve Vyškově, ve Znojmě, pro Brno I., Brno II, Brno III,
Brno IV, Brno-venkov a pro FÚ (nám. Svobody 4, Brno).

Novinky v kabelové televizi Moravianet
Kabelová televize Moravianet připravuje vý- levize zdarma jako doprovodnou službu k obznamnou modernizaci svých služeb. Proto jednané digitální nabídce.*
musí v následujícím období dojít ke změnám Nabídka digitálního vysílání bude dále rozšíve vysílání, které se dotknout analogového i řena o stanice, které budou dostupné na televidigitálního vysílání a promítnou se do všech zorech s DVB-T tunerem nebo DVB-T set-top
stávajících programových nabídek.
boxem. Zákazníci tak budou moci plně využít
Pro zákazníky jsou připraveny nové cenově i televize, které nejsou vybaveny pro přímý
výhodné nabídky digitálních televizních sta- příjem signálu z kabelové televize. Všichni zánic, upravené podle žánrů, takže si zákazník kazníci Moravia Televize budou moci sledovat
může vybrat a platit jen za ty, které ho zajímají. tyto stanice v plné digitální kvalitě na všech
Zákazníci mají možnost vybírat z více než 100 těchto televizorech v domácnosti zdarma. *
stanic. Pokud si ale z nové palety nabídek přece Změna programové skladby analogového vysíjen nevyberou, nevadí, využívají aktuální služ- lání proběhne k 25. březnu 2013. Nové nabídby beze změny.
ky digitálního vysílání budou v platnosti od 2.
V kabelové televizi Moravianet je stále možné dubna 2013. Ke sledování nové digitální prosledovat analogové vysílání. Nyní je pro zá- gramové skladby je třeba televizory přeladit.
kazníky nově připraveno 19 vybraných stanic Self servis, spol. s r.o. – provozovatel služeb Mos nejvyšší sledovaností. Tyto stanice mohou ravianet, www.moravianet.cz
nyní sledovat všichni zákazníci Moravia Te- * nelze na optických sítích

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní kalendář plný úspěchů
Základní škola přišla před Vánocemi s nápadem představit veřejnosti žáky jednotlivých
tříd, školu, její modernizaci a úspěchy od 100.
výročí vzniku, tedy za posledních šest let.
Tato prezentace, skládající se asi z dvě stě různých snímků, byla rozdělena do jednotlivých
měsíců nástěnného kalendáře pro rok 2013.
Tisk finančně zajišťoval kunštátský rodák J.
Řehůřek a jeho přáním bylo, aby kalendář dostala každá rodina našich žáků zdarma pod
vánoční stromeček, což se taky stalo. Několik
desítek výtisků zbylo i pro radní a zastupitele
města, různé příznivce naší školy a lidi, kteří
se jakkoliv zasloužili o její rozvoj i jejího okolí.
Současně s tímto kalendářem se připravovala
publikace pro naše žáky jako doplněk učiva
o kovech a recyklaci s jejich využitím v prů-

myslu, která se právě v těchto dnech dostává
mezi žáky a veřejnost. Má motivovat mladé
lidi a propojit školu s praktickou potřebou
společnosti. Žáci 8. ročníku ji dostanou zdarma. Vedle těchto tiskovin a již na podzim získaných nových regionálních učebnic, pomůcek a DVD o Kunštátě a okolí, je nutno zmínit,
že se některé naše školní aktivity (především
postup vzniku mozaikové stěny Svět a čas a
snímky školní zahrady s modely zeměkoulí)
dostaly i do celorepublikové metodiky, jako
motivační záležitost pro ostatní školy a učitele. Spolu s dalšími výsledky v jednotlivých
předmětech a taky se zázemím, které se neustále modernizuje (vybavení učeben, sportovišť, zahrady, jídelny, toalet atd.), to je jistě
velký úspěch naší školy.
L. Dostál
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pokračování Idylické procházky
Uf! Jdu vzhůru pod Vinný vrch. Myšlenky se
mi rozbíhají jako ti nezkrotní psi. Ohlédnu
se. Dvojice čtvernožců a jejich lidí stoupá asi
padesát metrů za mnou. Psi opět volně běhají.
Bez vodítka a koše. A už slyším píšťalku jako
ve špatné grotesce s potrhlým strážníkem.
Dvojice běží dolů, křičí, píská. Pes je opět na
stopě a mizí odbočkou k opuštěné keramičce... Jeden známý psychiatr tvrdí, že jsme národem přerostlých nezodpovědných dětí. Infantilů. To se zdá šmahem za vlasy přitažené
tvrzení... Ale v sobotu 16. února v půl jedné
odpoledne bych mu dal v Kohoutově nejspíš
zapravdu.
O.

HRNČÍŘSKÝ JARMARK
XXI. Hrnčířský jarmark se bude konat ve
dnech 14. a 15. září 2013. Komise pro přípravu jarmarku pilně pracuje na organizování
dalšího ročníku.
Přihláška k účasti pro výrobce keramiky a
prodejce občerstvení bude od března 2013 ke
stažení na webových stránkách města Kunštát (www.kunstat-mesto.cz, www.kunstat.
eu) spolu s informačním dopisem. Uzávěrka
přihlášek bude 30. dubna 2013.

SPORT
Vítězná sezona šachistů
Kunštátští šachisté vyhráli letošní ročník Základní soutěže družstev okresu Blansko. Body
se na tomto výsledku podíleli jednotliví hráči
takto: 6 bodů: Zdeněk Libiš st. a Josef Záboj,
5,5: Zdeněk Libiš ml., 2,5: Roman Blažek a Pavel Oliva, 1,5: Radek Štěrba, 1: Pavel Chloupek
a Pavel Pařízek, 0,5: Petr Holík. Úspěšnou sezonu jsme zakončili turnajem 2. března 2013
ve velké zasedací síni Městského úřadu.
Memoriál Jana Jílka
2. února 2013 se konal 7. ročník turnaje mládeže do 16 let za účasti 33 hráčů, z toho 13
kunštátských.
Pořadí: 1. Michal Vašíček (Jevíčko), 2. Václav
Nevyhoštěný, 3. Jakub Probošt (oba Boskovice),
4. David Bednář, 5. Filip Páral (oba Kunštát).
U šachovnice se mj. setkali David Bednář z
Kunštátu a David Bednář z Petrova. Bylo
to symbolické. Jakoby starší (nar. 1997)
předával štafetu mladšímu (nar. 2005).
Zdeněk Libiš
Sdružení složek Rudka pořádá

Kuželkářský turnaj
čtyřčlenných družstev

v sobotu 16. března 2013
v Rudecké hospodě.
Začátek v 19.00, přihlášky na místě.

Nová publikace pro žáky a učitele
,Industrialisation’’ a ,,Compétition’’…dva Mezitím nabízíme občanům města Kunštátu
výrazy, které oživují politické debaty ve ,,výtah’’ (55 stran) z knihy ,,Cestou kunštátFrancii. Světová krize zasahuje postupně ského rodáka’’, upravený ve spolupráci s vejednotlivé země Evropské unie. Francie ztra- dením města a školy v nové knize ,,Ocelové
tila své vedoucí politické postavení v Evropě, srdce průmyslového světa a recyklace kovů.’’
francouzština byla předstižena ve světovém Obsahem přibližujeme školákům a zájemcům
měřitku angličtinou a...v knize ,,Pourquoi La z veřejnosti základní informace o KOVOFrance va faire faillite’’ (Proč Francie skončí průmyslu ve smyslu ,,INDUSTRIALIZACE.’’
neúspěchem), autorka knihy Simone Wapler, Publikace doplňuje nové regionální učebnice
čteme vysvětlení příčin neúspěchu současné- Prvouky a Vlastivědy základními informaho francouzského politicko-administrativně- cemi o kovech, jejich využití a recyklaci v
ekonomického systému v rámci EU...neuvěři- průmyslu. Publikace je zdarma nabídnuta
telné! V únoru 2013, krizová situace ve Fran- školákům a pedagogickému sboru učitelů v
cii je dramatická a odpovídá popisu ve výše kunštátské škole. Spojení školy s praktickou
uvedené knize. Narůstající nezaměstnanost potřebou společnosti je navázáno: MODERzvyšuje sociální napětí v zemi, Francie patří NIZACE VÝUKY V KUNŠTÁTSKÉ ŠKOLE
stále k nejsložitějším členům v rámci EU...a JE ,,NA POCHODU!’’
naše českomoravská země? Po volbě nového Několik výtisků této knihy je pro veřejnost v
prezidenta republiky - kterým směrem při- městské knihovně.
způsobí svoji orientaci?
Ve Francii, březen 2013, Jaroslav Řehůřek.

SDH SYCHOTÍN
Ohlédnutí za sportovní a kulturní činností
Dobrovolní hasiči patří v naší republice mezi
nejpočetnější spolky. Mimo běžné činnosti se
většina hasičů věnuje také požárnímu sportu.
Co se týká počtu soutěžících může se směle
požární sport řadit i mezi takové sporty jako
jsou například fotbal a hokej. Možností soutěžení je velké množství ve všech věkových
kategoriích. V kategorii dětí a mládeže to
jsou postupová kola hry Plamen, Okresní liga
požárního sportu dětí. V kategoriích mužů a
žen to jsou různé ligové soutěže (např. Velká
cena Blanenska, Extraliga ČR) a postupové
soutěže od okrskových kol až po mistrovství
republiky.
Také v našem sboru se snažíme aktivně zapojit do soutěží v požárním sportu. Dlouholetou
tradici máme v kategorii žáků (do 15 let). Pravidelně se účastníme soutěží v okrese Blansko
od roku 1982. V posledních letech jsme se zařadili mezi okresní elitu. Konkurence v našem
okrese je velmi vysoká a naše okresní soutěž
se s počtem 30-40 hodnocených družstev řadí
mezi nejnáročnější v republice.
Vynikajících úspěchů dosáhli v předcházejících letech také naši dorostenci, kterým se
podařilo v obou kategoriích (dorostenci i dorostenky) postoupit na mistrovství republiky.
Naše dorostenky se v jedné z dílčích disciplín
dokonce staly mistryněmi republiky.
V kategorii dospělých patříme mezi nejúspěšnější družstva na okrese Blansko. Týmy mužů
i žen v posledních deseti letech pravidelně obsazují místa na stupních vítězů ve Velké ceně
Blanenska (VCB). Muži jsou dvojnásobní vítězové a ženy jsou dokonce šestinásobné vítězky
této soutěže. VCB patří mezi významné seriály
hasičských soutěží díky stabilní účasti, která
je kolem 35 družstev mužů a 15 družstev žen.

Pro svoji oblibu často na soutěže přijíždějí i
družstva z jiných okresů (Prostějov, Žďár, Brno-venkov, Brno–město, Vyškov, Svitavy).
Dále se družstva mužů a žen již třetím rokem zúčastňují vrcholového seriálu soutěží
Extraligy ČR. Tím tak pravidelně mají možnost porovnat své síly s nejlepšími družstvy v
ČR. Soutěžní družstvo žen se po dva ročníky
umístilo na celkovém 6. místě (z cca 30 družstev) v seriálu Extraligy ČR a muži se umístili
v celkovém pořadí na 10. místě (z cca 60 družstev) v seriálu Extraligy ČR.
V roce 2013 plánujeme kompletní účast všech
družstev v okresních soutěžích. V kategorii
žáků a dorostu se budeme snažit o co nejlepší
umístění v okresní soutěži. V kategorii dospělých (muži a ženy) se budeme snažit opět
atakovat stupně vítězů Velké ceny Blanenska
a dále se zúčastníme celého seriálu soutěží
Extraligy ČR pro ročník 2013.
Každoročně náš sbor zajišťuje kulturní dění v
naší malebné obci. I pro rok 2013 máme připraven plán kulturních akcí:
- Tradiční hasičský ples
- Sychotínský slivkošt
- Zájezd do vinného sklepa
- Soutěž v požárním sportu (účast 70 družstev)
na místním hřišti
- Dětský den
- Letní grilování na Prádle
- Letní akce pro nejmenší na Prádle
- Přátelské utkání ve fotbale (svobodní x ženatí)
- Pouťové zábavy a posezení
- Mikulášská nadílka
Náš sbor velice děkuje všem, kteří nám zachovávají přízeň a podporu.
Ing. Libor Sedlák, velitel SDH Sychotín
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INZERCE
Hotel Rudka Vás zve 8. 3. 2013 v 19 hodin na RETRO VEČER MDŽ. Na uvítanou je pro Vás připraveno překvapení.
Dobové občerstvení, k tanci i poslechu
hrajeme pestrou směs hudebních melodií 70 - 80 let. Přijďte se s námi pobavit
na MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN.
Autoškola Matula v Kunštátě otevírá
jarní kurzy výcviku pro uchazeče o řidičské
oprávnění všech skupin za mimořádně výhodné ceny. Cena za výcvik sk. "B" (osobní
auto) částka 5.980 Kč - včetně zkoušek. Informace na tel. 603 297 090, nebo osobně na adr.
Kunštát, U Hřiště 290
RYBÁŘSKÉ POTŘEBY. Prodejna Jantar v
Kunštátě na náměstí zahájila 25. 2. 2013 prodej rybářských potřeb v základním rozsahu
pro všechny druhy rybolovu.
Zahradnictví Drnovice nabízí přísady zeleniny, macešky, primulky, řízky muškátů, postupně balkonové květiny, okrasné
a ovocné keře a stromy, skalničky, substráty,
hnojiva a další potřeby pro nadcházející jarní
sezonu. Celoročně smuteční a příležitostné
vazby. Kontakt: Novotná M., tel. 724 734 914
Zveme Vás na poznávací zájezd do Českého ráje v termínu od 17. – 19. května 2013.
Navštívíte kraj skalních měst a lidové architektury. Ubytování hotelového typu ve 2, 3 a 4
lůžkových pokojích. Možnost vlastní přípravy jídel i stravování v restauracích. Cena pro
dospělé 2000,- Kč, děti 800,- Kč. Zahrnuje
ubytování, dopravu a průvodce. Při využití 4
lůžkového pokoje nižší cena. Další informace
na tel. 603 272 365.
Firma Sbc Group s.r.o. nabízí: realizace
anhydritových potěrů, realizace cementových
potěrů, kompletní rekonstrukce bytových jader, pokládka veškerých podlahových krytin,
malířské práce a ostatní, zaměření a nezávazná cenová nabídka zdarma. Podsedník Karel,
tel.: 739 336 568, Jindřich Stohr, tel.: 776 717
211, email: technik.sbc@seznam.cz
Tenisový trenér s licencí 3. třídy nabízí
lekce tenisu v Kunštátě nebo v Letovicích. Tel:
777 647 229
Masáže na penzionu, Dana Skotáková, tel.
739 672 757. DÁRKOVÉ POUKAZY !
Pekárna Kunštát oznamuje změnu
pracovní doby. Platí pro všední dny, a to
Po-Pá od 5.00 do 19.00. V odpoledních hodinách – akční ceny pečiva.

Infocentrum - pozvánka na přednášku
Prof. RNDr. Jaromír Demek

Sibiř - příroda a lidé
Hotel Rudka, 20. března 2013 v 18.00
Na většině území Sibiře je drsné chladné
podnebí a půda a horniny mají stále teploty
pod bodem mrazu (pod 0 stupňů Celsia).
Vyvinula se tak dlouhodobě zmrzlá půda,

která obsahuje podzemní led. Na Sibiři má
největší mocnost na naší plantetě (až 1500
m). V létě rozmrzá jen povrchová vrstva
půdy. Organismy i lidé se museli přizůsobit
těmto drsným podmínkám. Při narušení
rovnováhy dlouhodobě zmrzlé půdy začíná
podzemní led roztávat, dochází k poklesům
půdy a narušení objektů na povrchu. To vše
působí potíže při osvojování území a těžbě
surovin, na které je Sibiř bohatá. Přednáška
chce seznámit s přírodou i životem obyvatel Sibiře.

INZERCE
ROMTAN – SPORT
Prodejna značkového sportovního oblečení a obuvi. Kunštát, nám. Krále Jiřího 250
SLEVY * VELKÁ AKCE
Bundy Quiksilver od 1990 Kč, goretexové
již za 2990 Kč!! A mnoho dalšího značkového zboží za skvělé ceny…
PO – PÁ 8 – 17 hodin, SO 8 – 12 hodin
ROMTAN – cestovní agentura
Kunštát, nám. Krále Jiřího 250
Prodej zájezdů do celého světa.
Akce do 30. 4. 2013 - ke každému zakoupenému zájezdu obdržíte značkové
hodinky Breo!
www.romtan-travel.cz
Sjednám pojištění pro Českou podnikatelskou pojišťovnu. Jiřina Švancarová, Kunštát-Sychotín 92, e-mail: jirinasvancarova@
seznam.cz, tel.: 728 337 589
AUTODVŮR - opravy motorových vozidel
všech typů. Mechanické opravy, klempířské
opravy, autolaky. Plnění klimatizací, svařování plastů, zasklívání autoskel, diagnostika
řídících jednotek, přípravy a provádění STK,
pracovní doba flexibilní dle potřeb zákazníka, kalkulace cen oprav předem, opravy v
nejnižších cenách a nejkratším možném termínu. Nyní nabídka autobaterií 44Ah-990 Kč,
55Ah-1190 Kč, 62Ah-1400 Kč, nemrznoucí
směsi do chladičů 60-65 Kč/l, do ostřikovačů
18 Kč/l. Kontakt: Prchal Zdeněk, Hliníky 325,
Kunštát. Tel 603 472 642.
Hledám podnájem v Kunštátě, nejlépe 1+1
nebo 2+1. Tel.: 731 224 338.
Nabízím krejčovské služby, opravy a úpravy oděvů. Tel.: 724561575
Kadeřnické služby Veronika Hniličková - dámské, pánské, dětské. Tel. : 607 207
762. Pracovní doba: pondělí – pátek 9 – 20
hodin, sobota a neděle dle objednávek. Nabízím: Kreativní střihy, barvení, melírování,
odbarvování, trvalou ondulaci, foukanou a
společenské účesy. Přidělávání syntetických
barevných pramenů technikou micro-ring.
Více na: www.kaderniceverca.cz
navštivte oční optiku (ve dvoře
zdrav. střediska) otevřeno každou středu od
9.30 do 16.00.
Tenisový klub Kunštát hledá správce tenisových kurtů na rok 2013. Bližší informace se dozvíte na tel. 776 151 972 nebo na
webu www.tkkunstat.cz
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LITERÁRNÍ RUBRIKA

KNIHOVNA

Knihy knihovny kunštátské
31. března 2013 uplyne 80 let od smrti básníka z Podkrkonoší JOSEFA KOCOURKA.
Pouhých 24 let měl vyměřeno pobýt na
tomto světě, narodil se roku 1909 ve vesnici
tkalců, Brdě u Nové Paky. (Brdo je součást
dřevěného tkalcovského stavu). Vystudoval
učitelský ústav
v Jičíně, působil
jako učitel na
„menšinových
školách“ Severní
Moravy, v prostředí německočeském: na Mírově, ve Štítech, v
Řepové. Za neuvěřitelně krátký čas,
který mu zbýval,
vychrlil několik
románů, povídky,
básně. Fejetony
psal do Lidových
novin, tehdy slavného brněnského listu. Rovněž
maloval,
hrál
na housle a klavír. Hlavně však
psal prózu, která
dodnes dokáže
oslovit svou naléhavostí, citlivostí
až sebevražednou,
otevřeností místy až skandální. Tou zvláštní
směsí dětské naivity a předčasné zralosti dokázal si najít své věrné čtenáře i půl století po
smrti. Vydání výboru jeho deníkových zápisů a korespondence Extáze vyšlo na počátku
normalizace v roce 1971 a pro mnohé se stalo
literární událostí. Prodej knížky byl sice pro
„mravně závadné“ pasáže deníků pozastaven
na pár let, nakonec si svazky ležící kdesi na
skladě cestu ke svým čtenářům přece jen našly. I já se řadím k obdivovatelům Josefa Kocourka. Imponoval mně bohémským způ-

sobem života, především však až zázračnou
schopností vřadit své zážitky do mé vlastní
paměti, doslova vytvořit paralelní vzpomínky. Prodloužit život o půl století zpět.
Nevěříte? Tehdy, po přečtení Extáze, před
dvaatřiceti lety jsem se po návratu z vojny
vypravil na Novopacko, poznal
ještě Kocourkova
spolužáka Karla
Wagenknechta,
hovořil s básníkovou milenkou na
brdském hřbitově u Kocourkova
hrobu.
Psal jsem o něm
několikrát do literárních časopisů
a snažil se připomenout pozapomenutého básníka. Před lety jsme
se ženou vydali
jeho román Srdce. Dá se říct, že
mi tenhle prvorepublikový kantor
z pohraničí změnil a prohloubil
život.
Netuším,
zda dnes ve věku
internetu může
knížka Extáze oslovit stejně jako tehdy po
ruské okupaci... Kocourka je také třeba potkat v určitém věku, v pravý čas. Já jej poznal
v devatenácti letech a to ten pravý čas pro
mne opravdu byl. Dodnes ten zázračný prožitek nevyvanul. Naše světy se prolnuly, co
je fantazií a co vzpomínkou? Žijeme ve snu,
ponořeni v iluzích své obrazivosti? Řečeno s
Josefem Kocourkem: „Ale jen blázni smí šplhat k obloze po svahu duhy.“
KOCOUREK Josef, EXTÁZE, Kruh, Hradec
Králové, 1971
v.o.

V rámci akce BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
bude v Městské knihovně Kunštát po celý
měsíc probíhat amnestie čtenářských poplatků (na registrační poplatek za přihlášení do
knihovny a poplatek za upomínku). Využijte této příležitosti k registraci do městské
knihovny a dlužníci k vrácení knih bez úhrady za upomínku.
V rámci března vyhlašuje městská knihovna
ČTENÁŘSKOU SOUTĚŽ v termínu od 4.
března do 4. října 2013. Co musí každý soutěžící splnit?
1. Věk 6 – 15 let
2. Být přihlášený v Městské knihovně Kunštát
3. Půjčit si co nejvíce knih v termínu od 4. 3.
do 4. 10. 2013 a na požádání prokázat, že je četl.
Vyhlášení nejpilnějšího čtenáře a jeho ocenění se uskuteční v říjnu v Týdnu knihoven.
-baMěsto Kunštát a Kruh přátel umění
Vás zvou na představení

VŠECHNOPARTIČKA
Karel Šíp + Josef Náhlovský
Kulturní dům Kunštát
28. března 2013 v 19.00
Pořad Karla Šípa, tentokrát s jediným
hostem – Josefem Náhlovským, který
volně navazuje na styl pořadu
VŠECHNOPÁRTY.
Vstupné 250,- Kč, členové KPU 180,Předprodej od 4. 3. v IC Kunštát

HISTORICKÁ RUBRIKA
Český hospodářský spolek
České hospodářské spolky byly zakládány na
konci devatenáctého století. Jejich hlavním
posláním bylo zlepšení vzdělanosti a šíření
nových poznatků nejen mezi členy, ale i mezi
veřejností. Hlavním oborem bylo zemědělství, důraz byl kladen na chovatelství užitkových zvířat a ovocnářství. Spolek pomáhal
prostřednictvím svého ústředí v Brně šířit
osvětu, získávat subvence (dnes dotace), na
různé činnosti svých členů. Zabýval se také

rozdělováním průmyslových hnojiv, které se
v zemědělství začínaly používat a seznamoval s jejich použitím v praxi. Prostřednictvím
spolku byly prezentovány výkonnější odrůdy
osiv a sadby. Byly nabízeny různé druhy uhlí,
jako alternativa k topení dřevem.
Spolky zajišťovaly hromadné objednávky
ovocných stromků z tehdy uznávaných ovocných školek. V roce 1902 objednával kunštátský Spolek ovocné stromky ze Zahrady
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Upoutávka na duben
SMRT ČLOVĚKA VEVERKY
6. 4. v 19.00,
7. 4. v 17.00 a 13. 4. v 19.00
v Kulturním domě Kunštát
představení divadelního souboru LMD

knížete Lichtensteina z Lednice. Jeden stromek stál 66 haléřů a roční produkce ovocné
školky byla 40 000 ks rostlin.
Velký důraz byl kladen na vzdělávání a výchovu
odborných pracovníků.
V roce 1900 byl
ustaven Zemský
ovocnický spolek pro markrabství Moravské. V
Brně Bohonicích
(dnes
Bohunicích)
vzniká
Český pomologický ústav, později zahradnická
škola, která vychovávala
absolventy po celé
dvacáté století.
V organizačním
plánu Pomologického ústavu
v Bohonicích pro rok 1906 se praví: „ Český
pomologický ústav, má za účel, aby těm, kdož
chtějí působiti jako nastávající zahradníci a
správcové ovocnicko-průmyslových závodů,
poskytl potřebných vědomostí teoretických

i praktických, jichž potřeba jest k samostatné působnosti.“ V seznamu činných členů je
celá řada významých zemědělských odborníků. Snad bude vhodné vzpomenout jméno
Františka Suchého, ovocnářského inspektora,
propagátora ovocnářství, posuzovatele odrůd při výstavách a autora atlasu Moravské
ovoce (vyd. 1908 v Brně.) Byl předsedou výstavní poroty při ovocnické výstavě konané
22. a 23. září 1901 v Kunštátě.

Mezi činnými členy Zemského ovocnického
spolku je uveden Hospodářský spolek Kunštát a Kunštát město.
K přiblížení nových poznatků a jejich prak-

SLOUPEK
Zámecké vzpomínání (V. část)
Jan Halas

Kunštátské noviny 10/1992
V souvislosti s vydáním knihy fejetonů Jana
Halase připomeneme v několika dalších pokračováních „sloupku“ text jím sepsaný před
dvaceti lety pro Kunštátské noviny.
Několikrát jsme trávili na kunštátském
zámku i pololetní prázdniny. Jednou, bylo
to tuším v šestapadesátém roce, jsme s bratrem pojali plán, že obejdeme celý zámek
těsně podél zdí. V létě to vzhledem ke kopřivám druhohorních rozměrů nebylo dost
dobře možné. Dvacetistupňový mráz řádně
štípal do nosu, na nohou jsem však měl tehdy módní olstěné tatranky, a tak mi mráz
příliš nevadil. Bratr šel o kousek napřed a
jako starší prošlapával stopu ve vysokém
sněhu. Svou průzkumnou cestu jsme začali nad Jiříkovou lípou. Bratr už byl za rotickému využívání byly pořádány přednášky
hem nad střelnicí, když jsem objevil malou
a kurzy. Oblíbený byl kurz hospodyňský pro
betonovou ohrádku, přilepenou ke stěně
ženy. Vyučovalo se vše, co každá hospodyně
zámku. Na jejím dnu byl čistý, neporušeměla umět. Kurz trval až deset týdnů, na jeho
ný sníh. S výkřikem „jé bunkr!“ jsem se do
závěr byla uspořádána výstava ručních prací
ní vrhl. Nebyl to bunkr, ale odpadní jíma kuchařských výrobků. Také v Kunštáka ze zámeckých záchodů. Ještě že byl náš
tě byl pořádán v lednu a únoru v r. 1925
Franta blízko, jinak zde mohl místo jímky
vzdělávací kurz pro ženy, v březnu byl
stát malý památníček a já bych o tom dnes
připraven kurz ovocnářsko-štěpařský,
nemohl psát. Kalhoty se paní Böhmové po
byl zaměřen hlavně pro ovocné stromoněkolikerém praní podařilo jakž takž zaví kolem silnic, ale „účastnilo se občanchránit. Plsť tatranek však přijala „vůni“
stvo i jiné“.
jímky za svou a vydávala ji jen pomalu,
28. března 1943 se konala v sále radnizato neustále. Na nové boty jsme neměli, a
ce ustavující valná hromada Ovocnářtak ke konečné likvidaci neodbytného aroského družstva s ručením omezeným.
ma došlo až v pražské popelnici.
Předsedou se stal p. Vladislav AdamíAni tato zkušenost neodradila naši maček, dalšími funkcionáři byli zvoleni
minku od přesvědčení, že čerstvý, zimní
Josef Brožek, František Menšík a Frankunštátský vzduch je pro naše zdraví netišek Hamerský.
zbytností. Příští rok jsem však hned druhý
Účelem družstva bylo „podporovati
den po příjezdu vyměnil za vzduch poněvýdělek a hospodářství svých členů v
kud zatuchlejší. Pololetní prázdniny jsem
ovocnářství a příbuzných odvětvích …
prakticky celé strávil v polorozpadlém pi(citace ze stanov Družstva).
vovaru. Neměl jsem totiž jinou možnost.
Místní národní výbor v Kunštátě oznaS kamarádem Otou Filkou, zvaným Filós,
muje 30. ledna 1951 na Okresní národní
jsme totiž objevili zamčené dveře, jejichž
výbor:
škvírou bylo vidět, jak na podlaze za nimi
„Pobočka Zemského ovocnického spolleží obrovská bedna. Že jde o poklad nám
ku moravského“ pro Kunštát a okolí po
bylo naprosto jasné. Dveře v polorozpadsvém ustavení vyvíjela činnost pořádálém pivovaru se svou pevností velice lišily
ním přednášek ovocnických, praktického
od okolní zvetšelosti a stále odolávaly. A
ošetření stromů, roubování, postřiku a pod.
tak zatímco ostatní vesele sáňkovali a lyPo úmrtí prokuristy Fr. Pavlů v r. 1949 činžovali, my jsme se s Filósem scházeli každé
nost ustala a není toho času prováděna“.
ráno před pivovarem na celodenní směnu.
V roce 1951 výměrem KNV byl Zemský ovocSnad v předposlední den prázdnin bylo
nářský spolek včleněn do Jednotného svazu
naše úsilí korunováno úspěchem a dveře
českých zemědělců se sídlem v Brně.
-j.k.povolily. S posvátnou vážností jsme vstoupili do holé místnosti, v jejímž středu stála
bedna s pokladem.
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