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LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
O cenu Ludvíka Kundery
Již třetím rokem pořádá Městská knihovna a ZŠ
a MŠ Kunštát literární soutěž O cenu Ludvíka
Kundery. Mohou se jí zúčastnit děti od 9 do 18
let, cílem soutěže je rozvíjet vztah dětí k četbě a
podnítit jejich zájem o vlastní literární tvorbu.
Letošní třetí ročník soutěže vyvrcholil 30. ledna
slavnostním vyhlášením vítězů a předáváním
cen v městské knihovně za účasti soutěžících,
organizátorů a hostů.
Se svými texty na téma „Na ten den nikdy nezapomenu“ letos soutěžilo 30 mladých autorů v
kategorii mladších a starších žáků. Některé děti
vycházely z vlastních zážitků a popisovaly dny,
které byly v jejich životě výjimečné, jiné popustily uzdu fantazii a psaly o dobrodružstvích, která
by chtěly prožít, kdyby mohly cestovat v čase i
prostoru. Ukázalo se, že děti nemají o nápady
nouzi a umějí dobře používat svůj mateřský
jazyk.
Jako nejzdařilejší byly v kategorii mladších žáků
(4.-6. třída) oceněny práce Kryštofa Kintra, který
se stal vítězem této kategorie, Alžběty Lepkové,
Anety Sojkové, Violy Kintrové a Tomáše Chytrého. Mezi staršími žáky (7.-9. třída) získala 1. místo za svůj detektivní příběh Michaela Štefánková,
dále byly oceněny práce Denisy Šikulové, Matyáše Bernarda a Anny Horákové. Čestné uznání
v této kategorii získali Michal Musil a Kristýna
Petrů. Vítězné práce si můžete přečíst na webových stránkách místní školy (www.zskunstat.cz)
a knihovny (www.knihovnakunstat.cz).
Děkujeme všem soutěžícím, že našli čas a chuť k
psaní, učitelům a rodičům, kteří je podporovali
v jejich úsilí a stali se jejich prvními čtenáři. Věříme, že děti chuť tvořit neopustí a že se můžeme
těšit na další úspěšný ročník této soutěže.
Za organizátory Mgr. Ilona Kuchyňová
Rada města
V měsíci lednu se RM na svých zasedáních
zabývala mimo jiné možnostmi realizace
akcí, u nichž je předpoklad získání dotací,
jako například revitalizací rybníka před školou, rekonstrukcí lesních cest na Kunštátsku,
zbudováním cyklotrasy kolem Kunštátu, odstraněním havarijního stavu kašny u psího
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hřbitova, řešením havarijního stavu střechy
městské sportovní haly, výměnou kotlů v mateřské škole a případnou výstavbou malého
bazénu v areálu základní školy. RM též schválila zadání vypracování energetického auditu
veřejného osvětlení a vypracování žádosti na
jeho revitalizaci. U drtivé většiny zmíněných
akcí je předpokladem pro jejich uskutečnění
získání dotace, posouzení finanční náročnosti a také celkové účelnosti, takže budou předmětem širší debaty v Zastupitelstvu města.
Rada města vypsala výběrové řízení na zhotovitele kalové koncovky na čistírně odpadních
vod. Její pořízení naváže na provedenou akci
rekonstrukce kanalizace a ČOV a dále zefektivní proces čištění odpadních vod a přinese
snížení nákladů na konečnou likvidaci kalů.
RM vzala na vědomí aktuální stav napojení
nemovitostí na zrekonstruované části kanalizačních stok, kdy ze 192 napojitelných nemovitostí není napojeno 23 obydlených domů.
Dále se RM zabývala návrhem nařízení města, kterým se vydává „Tržní řád“.
Ten by měl mimo jiné řešit zákaz podomního prodeje, který čím dál více obtěžoval naše

obyvatele. Tržní řád samozřejmě přihlédne
k pořádání tradičních akcí, jako je kunštátská pouť, svátky řemesel, hrnčířský, resp. též
předvánoční jarmark.
RM vzala na vědomí další jednání v záležitosti akce Silnice I/19 Kunštát – křižovatka,
konkrétně k vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na křižovatku
pod kostelem včetně autobusových zastávek.
V neposlední řadě se Rada města zabývala například vyhodnocením výběrového řízení na
zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení na zasíťování dalších pozemků, tentokrát v Rudce, a to v lokalitě „Luka“,
návrhem kritérií pro přijímání dětí do MŠ,
peticí občanů ulice Sokolská proti znečišťování pozemní komunikace psími exkrementy, žádostí Hasičského záchranného sboru o
poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu
města na provoz požární stanice v Kunštátě,
nabídkou Kinematografu bratří Čadíků na
akci Filmové léto 2013, pronájmem a směnou některých pozemků ve vlastnictví města
apod.

MĚSTO KUNŠTÁT
Volby prezidenta České republiky konané ve dnech 11. - 12. 1. 2013
Výsledek hlasování: 1. kolo
číslo
kandidáta

Kunštát

Újezd

Sychotín

Rudka

Hluboké

Touboř

Celkem

MUDr. Zuzana Roithová, MBA

84

15

12

6

2

1

120

2

Ing. Jan Fischer, CSc.

150

10

16

16

2

5

199

3

Ing. Jana Bobošíková

24

9

5

3

0

0

41

4

Taťana Fischerová

42

9

6

4

4

0

65

1

5

MUDr. Přemysl Sobotka

27

3

2

7

1

2

42

6

Ing. Miloš Zeman

260

41

49

45

10

6

411

7

Prof. JUDr. Vladimír Franz

67

14

7

7

0

0

95

8

Jiří Dienstbier

117

35

24

17

8

1

202

9

Karel Schwarzenberg

184

18

35

14

12

6

269

CELKEM

955

154

156

119

39

21

1444

Celkem voličů

1498

228

196

169

56

24

2171

Vydané obálky

955

154

156

119

39

21

1444

Odevzdané obálky

955

154

156

119

39

21

1444

Platné hlasy

955

154

156

119

39

21

1444

vol. účast v %

63,75

67,54

79,59

70,41

69,64

87,5

66,51

Volby prezidenta České republiky konané ve dnech 25. - 26. 1. 2013
Výsledek hlasování: 2. kolo
číslo
kandidáta

Kunštát

Újezd

Sychotín

Rudka

Hluboké

Touboř

Celkem

6

Ing. Miloš Zeman

536

104

89

86

27

12

854

9

Karel Schwarzenberg

397

53

62

29

15

11

567

CELKEM

933

157

151

115

42

23

1421

Celkem voličů

1494

227

197

169

59

25

2171

Vydané obálky

936

157

151

115

42

23

1424

Odevzdané obálky

936

157

151

115

42

23

1424

Platné hlasy

933

157

151

115

42

23

1421

vol. účast v %

62,65

69,16

76,65

68,05

71,19

92

65,59

Statistika - přirozený pohyb obyvatel rok 2012
Počet obyvatel k 1.1.2013
Kunštát 1942
Rudka 211
Újezd
290
Hluboké 66
Sychotín 245
Touboř 26
Celkem 2780 tj. 1360 mužů, 1420 žen.
618 dětí do 18 let, 1614 dospělých do 59 let,
548 starších 60 let.
Průměrný věk kunštátských občanů 38,15
Narození v roce 2012
Kunštát 10 chlapců
Újezd
2		
Sychotín 1
		
Rudka 1
		
Hluboké 1
		
Touboř 		
Celkem 15
		

9 dívek
4
1
3
1
18

Zemřelí v roce 2012
Kunštát 11 mužů
Újezd
1
		
Sychotín 3
		
Rudka 4
		
Hluboké 		
Touboř 1
		
Celkem 20
		

8 žen
3
11

V Kunštátě bylo uzavřeno 21 sňatků, 8 v kostele sv. Stanislava

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřejeme rodičům k narození dítěte:
Helena ŠUTEROVÁ, nar. 3. 1. 2013, Sychotín 81
-mat-2-

OZNÁMENÍ
Jak jsme již informovali, město Kunštát připravuje v I. čtvrtletí roku 2013 nové vydání
Inforočenky, se záměrem o snadnější komunikaci s úřady, místními institucemi a podnikateli.
Žádáme kluby, spolky, sdružení, podnikatele
a další instituce a zařízení v Kunštátě o poskytnutí kontaktních údajů (nebo o případnou aktualizaci) nejpozději do 20. února na
adrese:
Městská knihovna, tel. 515 534 312, e-mail:
knihovna@kunstat-mesto.cz.
Oblastní charita Blansko zaslala poděkování
městu Kunštát a všem občanům za pomoc při
uskutečnění Tříkrálové sbírky 2012. Koledníci na okrese Blansko vybrali částku 1 500
824,- Kč z toho v našem městě 33 958,- Kč.

KRUH PŘÁTEL UMĚNÍ
Kruh přátel umění města Kunštátu informuje.
U kunštátské veřejnosti se dostalo v minulých
letech kladného ohlasu pořádání kulturních
akcí, které se uskutečnily díky aktivitě občanského sdružení Kruh přátel umění města
Kunštátu za podpory vedení města.
Kruh přátel umění města Kunštát byl založen
v roce 2007 a každoroční plány kulturních
akcí se snažil vždy připravit co nejpestřejší
s cílem oslovit široký okruh diváků. Většina
akcí by přitom nemohla být pokryta příjmy
ze vstupného a mohla být uspořádána pouze díky dotacím z rozpočtu Jihomoravského
kraje, případně příspěvku z rozpočtu města.
V tomto duchu budeme pokračovat i v nadcházejícím roce, kdy bychom rádi uspořádali
několik atraktivních představení, ale současně nechceme zapomenout ani na mladé začínající umělce, kterým opět rádi vytvoříme
možnost prezentovat se před rodiči a přáteli,
ale i před běžným publikem.
Další oblast programové náplně Kruhu přátel umění města Kunštát bude zaměřena
na nejmladšího diváka. Dětská pohádková
představení se dočkala vždy pěkné návštěvy
diváků, a proto mimo pořádání představení
v kulturním domě bychom v tomto roce rádi
uskutečnili i komornější představení přímo v
mateřské školce.
V loňském roce se činnost Kruhu přátel umění města Kunštát poprvé rozšířila o převzetí
odpovědnosti za pořádání Literární soutěže
mladých básníků v rámci podzimních vzpomínkových akcí na básníka Františka Halase. Tuto soutěž doposud po řadu let pořádalo
Kulturní zařízení města Blanska. Nová podoba soutěže se setkala s příznivým ohlasem u
mladých umělců, stejně tak odborná skupina,

ZŠ a MŠ

která díla mladých básníků hodnotila, byla s
organizací a průběhem dvoudenní akce velmi
spokojena. Proto bychom v tomto nastoupeném trendu rádi dále pokračovali, a tím navázali na dřívější pobyty básníků a dalších
literárních osobností v Kunštátě.
Zabezpečení činnosti Kruhu přátel umění
města Kunštát vychází z aktivity tradiční
skupiny z okruhu učitelek základní a mateřské školy a podpory dalších členek, které mají
zájem o rozvoj kulturního života v Kunštátě.
Do Kruhu přátel umění města Kunštát se doposud přihlásilo necelých 50 členů a členek.
Členství v Kruhu je nutné každoročně potvrdit zaplacením členského příspěvku ve výši
100 Kč, za který potom členové získávají na
akcích pořádaných Kruhem slevu na vstupném. Příspěvky je možné zaplatit v knihovně
města Kunštátu u paní Radky Banyaové a na
stejném místě se do Kruhu mohou přihlásit
i noví členové, které tato informace zaujala a
kteří mají zájem se do kulturního života zapojit. V letošním roce jsme byli nuceni zrušit
poskytování slev na vstupném pro důchodce,
pokud ovšem nejsou řádnými členy Kruhu.
Předpokládáme, že kompletní plán kulturních akcí na rok 2013 vyhlásíme do jednoho
měsíce po potvrzení některých akcí ze strany pořádajících agentur. Nyní Vás můžeme v
předstihu pozvat do Kulturního domu v Kunštátě, kde ve čtvrtek 28. března 2013 vystoupí
dvojice Karel Šíp a Josef Náhlovský. Od obou
umělců očekáváme zábavné představení, které jistě zaujme široký okruh diváků, proto si
nezapomeňte po vyhlášení zajistit vstupenky
v předprodeji.
MUDr. Jana Bočková,
předsedkyně Kruhu

ŠKOLKA FANTAZIE
Naše školka Fantazie - od září to v ní jen žije,
jednu třídu dětí máme, hodně práce uděláme…
Do firemní školičky Fantazie k dnešnímu dni
chodí 16 dětí, z toho 11 jich bydlí v Kunštátě.
Školka má čtyři zaměstnance (dvě pedagožky,
paní na výdej stravy a úklid a pana údržbáře).
Od zahájení provozu jsme toho ve školičce
spoustu viděli a prožili. Za necelé pololetí se
nám, mimo běžné aktivity, podařilo dětem
připravit spoustu neuvěřitelných zážitků. V
září se děti, díky obětavosti Jany Švancarové,
několikrát povozily na koníkovi Honzíkovi.
V říjnu dětem začal kurz angličtiny Helen
Doron pod vedením výborné lektorky Hanky
Novotné. Hasiči z kunštátské stanice děti seznámili s hasičskou technikou. Pavlína Palme
nás pozvala do své dílny, kde si každé z dětí
vyrobilo spoustu ozdob na stromeček a na
kruhu si vytočily dárečky pro rodiče. Z Tou-

boře jsme si neodvezli pouze úžasné zážitky,
ale i nádherné hrníčky! Závěrem měsíce nás
k sobě na dvorek pozval pan Viktor Fadrný.
Ukázal nám, jak se má správně pečovat o domácí zvířata: jak se sbírají vajíčka, jak se krmí
prasátko Ferda, slepičky a kohout Kuba. Děti
si dokonce mohly vyzkoušet podojit kozu
Anežku. V listopadu jsme byli opět pozváni
před hasičskou zbrojnici, kde nám hasiči z
místní stanice předvedli vyproštění osoby
z havarovaného automobilu. Také jsme, na
pozvání rodiny Švancarů, zavítali do chovné stanice Anglických kokršpanělů na Lipce,
kde jsme se pomazlili s nádhernými štěňátky.
Poslední měsíc v roce do školky zavítal Mikuláš s andělem a čertem. Studio Lídy Trnkové z
Brna, nám zahrálo maňáskové představení O
čertíkovi Budlíkovi, který zaspal vánoční nadílku. Zašli jsme také do fotoateliéru Radka,
kde se děti nechaly vyfotit na vánoční přání.
-3-

Úspěch kunštátských
florbalistů
V úterý 22. 1. 2013 se žáci šestého a sedmého ročníku naší základní školy (Dominik
Pleska, Jan Videman, Tomáš Holík, Matěj
Přikryl, Radek Šafář, Vít Suchomel, Filip Tomášek, František Prchal, Miroslav Motyčka a
Josef Halva) zúčastnili - jako vítězové okresu
Blansko - krajského finále ve florbalu v kategorii mladších žáků, které se uskutečnilo v
Pohořelicích.
Spolu s nimi se krajského finále zúčastnily
školy z Vyškova, Mikulova, Brna, Pohořelic,
Tasovic a Velkých Bojanovic. Díky kombinaci
štěstí, obětavého nasazení a touhy po vítězství
se jim podařilo dosáhnout historického úspěchu, zvítězit. Mohou se tak zúčastnit kvalifikace na celorepublikové finále, ve kterém se
utkají s vítězem kraje Pardubického a kraje
Vysočina.
-vsky-

OZNÁMENÍ
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

SDH Kunštát zve na tradiční

VALENTÝNSKÝ PLES
v pátek 15. února 2013
od 20.00 v KD Kunštát.
Hraje skupina MIX,
čeká vás tombola a překvapení večera.
Vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek
v papírníctví na nám. Krále Jiřího

Čertíci Vás zvou na

KARNEVAL
nejen pro děti...

v sobotu 16. února 2013
od 15.00 v KD Kunštát.
Tombola, soutěže.

SLIVKOŠT
Sdružení složek Rudka zve všechny milovníky dobrého pití na již tradiční košt
ovocných pálenek v sobotu 23. února 2013
do Rudecké hospody. Začátek v 19 hodin.

Prosinec jsme zakončili vánoční besídkou, na
které děti rodičům zarecitovaly, zatancovaly a
zazpívaly. Pod stromečkem objevily spoustu
dárečků, za které děkujeme převážně Kruhu
přátel umění Města Kunštát. Do nového roku
jsme vstoupili plní optimismu a energie - zahájili jsme jej desetitýdenním kurzem plavání.

Dovybavit školičku a zorganizovat tolik krásných akcí by se nám nepovedlo bez přispění
sponzorů, dobrých ochotných lidí z Kunštátu
a rodičů dětí. Touto cestou všem, kteří nám
jakkoli vyšli vstříc, pomohli nám, velice děkujeme!
Za Fantazii Jitka Vaněrková

SPORT
Tarokářův rok 2012
V roce 2012 se tarokáři z Kunštátu a okolí a
tzv. kunštátští Brňáci, zúčastnili jako v letech
minulých, celkem 9-ti tarokových turnajů
a můžeme konstatovat, že to byl rok velmi
úspěšný. V první polovině roku se jednalo o
turnaje v Jevíčku, námi organizovaný turnaj
v hotelu Rudka, Olší, Velkých Opatovicích a
Bystřici nad Pernštejnem. V Jevíčku se nám
příliš nevedlo a ani jeden z našich hráčů se
neumístil v první desítce. Vynahradili jsme
si to však v domácím turnaji v hotelu Rudka,
kde naši hráči obsadili 1. a 3. místo. V dobrých výsledcích jsem pokračovali i na turnaji v Olší, kde naši hráči obsadili 2. a 7 místo.
Nejlepších výsledků jsem dosáhli na turnaji
ve Velkých Opatovicích, kde jsme obsadili 1.,
4. a 10. místo. V Bystřici to pak bylo místo 6.
V druhé polovině roku, která již tak úspěšná
nebyla, jsme absolvovali turnaje v Letovicích,
Blansku, Dalečíně a Jimramově. Naprázdno,
tedy bez umístění do 10. místa, jsme vyšli
na dvou turnajích a to v Dalečíně, který byl
co do umístění nejhorší a Blansku, kde však
náš hráč obsadil 11. místo. V Letovicích jsme
získali jedno 6. místo a nejlépe jsme v druhé
polovině roku dopadli v Jimramově, kde naši
hráči obsadili 1. a 10. místo. Tyto výsledky se
projevily i v celkovém hodnocení hráčů ze
čtyř turnajů (Rudka, Velké Opatovice, Letovice, Blansko), kde naši hráči obsadili 2., 4. a
5. místo.
V závěru roku, dnes již můžeme říct tradičně
na Štěpána, byl opět uspořádán turnaj v restauraci Panský dům pro hráče z Kunštátu a
okolí.

EXPEDIČNÍ KAMERA
OPĚT V KUNŠTÁTĚ
Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA je
celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i
sportech. Od února do března 2013 mohou
diváci ve 111 městech ČR, od Mariánských
Lázní až po Třinec, zhlédnout několik nejlepších outdoorových filmů uplynulé sezóny. Spolupořadatelem Expediční kamery je
NATIONAL GEOGRAPHIC Česko.

12. ledna 2013 jsme opět uspořádali již 16. tarokový turnaj v hotelu Rudka. Zúčastnilo se
ho celkem 96 hráčů z poměrně širokého okolí.
Nejvzdálenější účastník byl z Prahy, ale byli
zde i hráči z Olomouce, Přerova, Břeclavi a
tradičně i velké zastoupení hráčů z Brna. Přes
složitou ekonomickou situaci, se pořadatelům
podařilo zajistit od různých sponzorů dostatečné množství cen, takže se dostala slušná
cena i na posledního hráče. Chtěl bych tímto
všem, kteří nám věnovali jakoukoliv cenu do
turnaje, upřímně poděkovat a vyslovit předpoklad, že nám svou přízeň budou věnovat i v
následujících letech.
Prostředí, organizace a přístup majitelů a zaměstnanců hotelu byl opět na velmi vysoké
úrovni. Jako hlavní jídlo byla již tradičně svíčková, tentokrát z divočáka, pro kterou všichni
zúčastnění měli jen slova chvály. Chtěl bych
proto touto cestou, jménem pořadatelů, poděkovat jak majitelů, tak zaměstnancům hotelu
Rudka za vytvoření příjemné atmosféry, která velkou měrou přispěla k úspěšnému průběhu turnaje. Letos jsme nebyli co do umístění
tak úspěšní jako v minulém roce a náš nejlepší výsledek byl hráč na 5. místě. Snížil se
i průměrný věk tarokářů, a to z 64,5 roku na
64,4 roku, a protože hráči jsou vesměs stejní a
o rok starší, znamená to, že kdo hraje taroky
tak mládne.
Konkrétní výsledky všech zmíněných, ale i
dalších turnajů, si mohou zájemci zjistit na
známé webové adrese www.taroky.cz, kde se
dočtou i další zajímavé informace.
Ing. Dalibor Botko
Počet míst omezen – doporučujeme využít
předprodeje vstupenek v INFOCENTRU
Kunštát!!!
Filmy: ZABIJÁCKÁ KRÁSA, V KŮŽI
VLKA, PO STOPÁCH DŽINGISCHÁNA
2, JSANDSTONE (PÍSKAŘI), FOLI (RYTMUS), HALO EFFECT, SIBERUT, CESTA
DOMŮ.
Připraven je doprovodný program včetně
slosování vstupenek o zajímavé ceny. Pořádá INFOCENTRUM Kunštát a cestovní
agentura Tandler.

HOTEL RUDKA, Kunštát
Čtvrtek, 21. února 2013
Začátek v 17.30 hodin.
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FK KUNŠTÁT
Úspěch fotbalistů
Fotbalisté Kunštátu byli 21.12. 2012 vyhlášeni
v anketě týdeníku 5+2 nejlepším sportovním
kolektivem okresu Blansko. Byla tím oceněna
práce našeho kolektivu v předcházejících letech a zejména v roce 2012.
Muži Kunštátu oslavili v loňském roce 30 let
účinkování v krajských soutěžích kopané postupem z I. B třídy do druhé nejvyšší krajské
soutěže - I. A třídy. Po podzimní části soutěže
je náš tým na 1. místě tabulky I.A třídy s těsným jednobodovým náskokem na svoje pronásledovatele.
Kunštát si svými výkony získal uznání od fanoušků i odborníků a články o našem fotbalovém městě se pravidelně objevují v okresním i
krajském tisku. Je to velká propagace práce celého kolektivu kunštátských fotbalistů. A nejen to, skvěle si vedou i kunštátské fotbalistky,
které s přehledem vyhrály ročník 2011/2012
Okresního přeboru a stejně suverénně si vedly
i v podzimní části soutěže kde vedou s obrovským náskokem Okresní přebor. Úspěchy dospělého fotbalu doplňuje B tým, který je druhý
ve III. třídě přeboru okresu Blansko. Neztratily se ani naše mládežnické týmy, které se
všechny pohybují na špičce svých soutěží.
Do soutěží fotbalu je nyní aktivně zapojeno
přes 130 fotbalistů, z toho je více jak 70 ve
věku do 18-ti let. Všichni trenéři a funkcionáři pracují zdarma. Za jejich práci, která vezme
mnoho hodin volného času jim patří obrovský
dík. A můžeme si jen přát, aby mocní tohoto
státu konečně pochopili, že bez podpory organizací a dobrovolníků, kteří se starají o naši
mládež, hrozí výrazné omezení činnosti nejen
fotbalistů, ale i ostatních sportovních a zájmových oddílů.
Mnozí z Vás si jistě všimli čilého stavebního
ruchu na našem hřišti. Na místě starých kabin
vyrostla nová krytá tribuna pro 100 diváků,
která bude důstojným zázemím pro diváky.
První návštěvníci usednou do sedadel 31. 3.
2013 při zahájení jarní sezony.
Zveme všechny kunštátské občany do našeho
areálu na jarní zápasy. Dění klubu můžete
také sledovat na www.fkkunstat.cz. Fanděte
dobrému fotbalu - fanděte FK Kunštát.
18. 1. 2013 se v sále blanenského kina uskutečnilo vyhodnocení ankety Fotbalista roku
2012. Mezi oceněnými se neztratili ani členové našeho oddílu.
V kategorii muži se od nás nejlépe umístil Ondřej Španěl na čtvrtém místě, Antonín Preč
byl pátý a Petr Crhák osmý. Mezi ženami byla
nejlepší hráčka Kunštátu Kateřina Zoubková.
V kategorii dorost se na druhém místě umístil
Pavel Blaha. Nejlepším trenérem roku byl vyhlášen trenér mužů FK Kunštát Petr Loukota.
Gratulujeme všem oceněným.
František Tenora - předseda oddílu

LITERÁRNÍ RUBRIKA
Knihy knihovny kunštátské
Paměti lékaře MUDr. Vladimíra Vondráčka,
DrSc. byly rozvrženy do dvou svazků a vyšly v době vrcholící normalizace v roce 1978.
Že však autor netrpěl žádnou autocenzurou,
jaká se tehdy předpokládala jaksi samosebou, o tom nás přesvědčí už první stránky
pamětí. Na nich nešetří pan Vondráček svoji
rodinu ani svou osobu. Nepodléhá sentimentu, zamlčování věcí které se „nehodí“,
nepodřizuje se ani době a její ideologické
utopii. Jsou to vzpomínky lékaře, který má
za sebou víc jak padesátiletou praxi. Jeho
paměť je obdivuhodná,
zkušenosti nepřeberné.
Vzpomíná na lékaře, na
zdravotnické otázky které ve své době hýbaly lékařskou vědou, na nemoci, ale rovněž na životní
styl. Ostatně, i nemoci se
časem mění, stejně jako
módy či mentalita lidí.
Pan doktor Vondráček
byl ovšem člověkem velmi rozvětvených zájmů a
encyklopedikem par excellence. Proto se čtenář
dozví mnohé z nejrůznějších oborů, z výtvarného umění přechází ke Kopernikovi a Newtonovi, od Goetha a jeho (platonické) lásky
Ulriky von Lebetzow, s níž byla snad rodově
spřízněna Vondráčkova žena, třeba k historii automobilismu. Pan doktor byl vášnivým
cestovatelem a automobilistou. Ale hlavně a
především patřil k naprosté špičce ve svém
oboru a znal se a spolupracoval s nejlepšími – s Eliškou Vozábovou, Josefem Thomayerem, Antonínem Heverochem či Rudolfem
Jedličkou. Mozaikovitý styl vyprávění je
neobyčejně barvitý a teprve ve druhé polovině druhého dílu ztrácí svižnost a stává se
už jen jakýmsi „bedekrem“ z cest po Evropě.
Abych případného čtenáře navnadil, bude

záhodno ocitovat kousek textu. Není třeba
příliš vybírat. Otvírám skutečně namátkou
stranu 339 prvního dílu a čtu: „Nemoci měnívají svou tvářnost, duševní pak obzvlášť;
kdysi bývaly běžné bludy s náboženským obsahem. Viděl jsem jednou statného sedláka
od Benešova, který se považoval za boha a
stěžoval si: „Papež si v Římě válí koule a já
abych se o všechno staral.“ To se dnes již nevidí. Velikášské bludy jsou nyní velmi vzácné,
není již císařů a králů, jen ojediněle se vyskytne blud o aristokratickém původu. Vymizela progresivní paralysa.
Delirium tremens bývalo
časté, ovšem ne s bílými
myškami, ale s broučky,
šváby, rybičkami, špendlíky a podobně. Bílé myšky jsou patrně odkazem
19. století, nepamatuji
se, že bych byl viděl delirium s bílými myškami
nebo snad nejvýše jednou. Dnešní alkoholové
psychosy jsou docela jiné.
Groteskní bývaly kokainové psychosy. Pamatuji
například jednoho řezníka, který říkal, že je ze
zlata a z briliantů, ruský a bulharský car že
jsou jeho strýci. Jezdí na praseti. Je ředitelem
biografu a má slévárnu na dřeváky. Kokain
se u nás ovšem již nešňupe.“
Před nějakými devíti lety bavil jsem se o
doktoru Vondráčkovi nad sklenkou vína s
Honzou Halasem. Moje paměť ovšem není
pamětí páně doktorovou, nevzpomenu si už
co mi Honza, který pana Vondráčka znal,
vyprávěl. A zeptat se už nemohu. Jsou tu
však paměti písemné, ze kterých se vyplatí
sfouknout prach, otevřít stránky a ponořit
se do starých časů.
VONDRÁČEK Vladimír, Lékař vzpomíná,

JAK ŠLO VEJCE NA VANDR
20. února 2013 v 10.15 v prostorách MŠ
Vstupné 35,- Kč
Vhodné pro děti od 3 do 6 let.

Město 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

Taneční skupina BAMI KR Kunštát
Vás zve
v sobotu 2. března 2013
do sportovní haly na

HISTORICKÁ RUBRIKA
Výročí významného rodáka Jana Tenory
V Kunštátě na náměstí Krále Jiřího je na
domě č. 24 umístěna pamětní deska, kterou
většinou míjíme bez povšimnutí. Byla tam
umístěna a slavnostně odhalena na popud
skromného a nenápadného člověka Antonína
Veselého 29. září 1968.
Dům vlastnil v druhé polovině 19. stol. pekař
František Tenora. Byl kunštátským měšťanem,
dlouhá léta zasedal ve školní radě, zasadil se
o rozvoj a rozšíření místní školy. Také byl

Dopolední pohádkové představení
pro děti

dlouholetým předsedou kostelního výboru a
jsou mu přisuzovány nemalé zásluhy v péči o
místní farní kostel. Jeho vstřícný postoj k věcem veřejným jistě formoval i jeho děti.
S manželkou Antonií roz. Páralovou měli
šest dětí. (František nar. 1860, Jan 1863, Adolf
1865, Leopold 1867 a jediná dcera Leopoldina
1869.) Synové Jan, Adolf a Leopold se vydali
na kněžskou dráhu.
Ale vraťme se k Janovi. Narodil se v Kunštátě,
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IV. ročník
celorepublikové taneční soutěže

O POHÁR MĚSTA KUNŠTÁTU.
Uvidíte taneční skupiny z celé ČR a Slovenska. Soutěží se v disciplínách: street
dance předtančení, show předtančení,
plesové předtančení a parketové taneční
kompozice, mažoretky, disco dance , aerobic. Občerstvení zajištěno přímo v hale.
Těšíme se na hojný počet diváků.

v domě č. 24, před 150 lety 7. února 1863.
tavou u faráře Jana Soukupa - básníka a sklaVystudoval brněnské gymnázium a poté se datele, autora dodnes známé písně Ejhle olrozhodl směřovat ke
kněžství studiem na
biskupském semináři v
Brně. Byl vynikajícím
studentem, s mimořádným zájmem o literaturu a historii. Již od
druhého ročníku studia
vydával svoje práce v brněnských, později pražských časopisech. Psal
o víře, o osudech šlechtických rodů z Kunštátu
a Lysic, vpádu Uhrů na
Moravu, sv. Metodějovi,
Rodný dům Jana Tenory v Kunštátě č. p. 24
sv. Vintířovi a moravských Jezuitech. V posledním ročníku studia v roce 1885 vydal tář Hospodinův září. I zde pokračoval mladý
“svému rodišti, milému městečku Kunštátu, kněz v literární činnosti. Byl přeložen do Želetavy, Kostelního Vydří, Znojma, Hevlína a
Sulíkova. Farářem byl ustanoven v Růžové u
Třeště a později ve Chvalkovicích, kde působil 30 let. Pro svoji píli a horlivost byl jmenován kanovníkem u sv. Václava v Mikulově.
Mimo duchovní službu vyučoval církevní
dějiny v brněnském semináři i na teologické
fakultě v Olomouci.
Prvního srpna 1924 odešel na odpočinek. Žil
u svého bratra Adolfa, preláta v Brně ještě 12
let. Věnoval se další literární činnosti, v díle
Vlastivěda moravská (1903) zpracoval např.
Kunštátský okres, Bystřický okres a Paměti
města Bystřice n. Pernštejnem. Dále psal o
klášterech ve Žďáře, Zábrdovicích, Louce u
Znojma a mnoho jiných spisů.
Třetí z bratrů – kněží, Richard sloužil jako
děkan v Náměšti nad Oslavou.
Jan Tenora zemřel 1. prosince 1936 a je pojakož i všem krajanům svým„ Dějiny měs- chován, stejně jako jeho bratr Richard, na
Ústředním hřbitově v Brně.
tečka Kunštátu.
			
26. července 1885 byl vysvěcen na kněze a
-j.k.nastoupil jako kaplan v Doubravici nad Svi-

SLOUPEK
Zámecké vzpomínání (IV. 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.
Když už jsem začal s tím „bagrovacím
hříchem“, měl bych se vyzpovídat i z těch
dalších, spojených s kunštátským zámkem.
Tak například v „tajné“ chodbě, která začínala pod schody v zámeckém příkopu, jsem
měl svůj kuřácký salón. Ještě teď slyším,
jak kroužku dýmajících spoluhříšníků tvrdím, že stoprocentně nejlepším kuřivem je
habrové listí. Bohužel, o několik let později
jsem zradil toto své přesvědčení a přešel k
obyčejnému tabáku. Při jeho dnešních cenách přemýšlím, jestli jsem tehdy náhodou
neměl pravdu.
Nejen nikotinem je však hříšník živ, jsou
tu i ostřejší svody a i na ně jednou došlo. Se
sourozenci Sedlákovými, Vlastou, Honzou
a Frantou, kteří trávili každé prázdniny u
své babičky Amálie Sedlákové a kmotry
Růženky Březinové, jsme pojali rafinovaný plán, jak se nenápadně dostat k nějaké
opojné tekutině. U Nechutů jsme ji koupit
nemohli, to by určitě prasklo. Po delších
úvahách zvítězil krámek pana Kubece v Sychotíně, který měl ostatně i tu strategickou
výhodu, že z něj bylo pár kroků do zámecké obory, v jejímž skrytu jsme hodlali svůj
zločin uskutečnit. V krámku, mumlajíce
něco o babiččiných narozeninách, jsme si
pořídili láhev kakaového likéru. My starší,
Vlasta, já a Honza, jsme se napili a celkem
nic se nestalo. Zato s malým Františkem to
nedopadlo nejlíp. Práskl sebou po prvním
loku a byl k neprobuzení. A co čert nechtěl,
právě šla kolem paní Böhmová. Hned se
účastně starala, cože se tomu nešťastnému
chlapečkovi stalo. Nepropadli jsme zmatku
a začali drze tvrdit, že se díval v Habrovce
na tenis, a když prudce vstal, zamotala se
mu hlava a upadl. Starostlivá paní Böhmová okamžitě běžela pro velkou rikšu,
vystlala ji polštáři a pomohla nám na ni
zcepeněného Františka naložit. Nezvyklý
příjez obrátil samozřejmě nohama vzhůru
i domek u Březinů. Františka uložili okamžitě do postele a … začali mu do pootevřených rtů kapat slivovici, aby se probral.
Raději jsme utekli.

Odhalení pamětní desky na rodném domě J. Tenory (1968)
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