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OTÁZKA PRO STAROSTU
Co by vás v nadcházejícím roce potěšilo?
Jaké cíle si město předsevzalo do nového
roku?
Asi nejvíce by nás potěšily změny v rozpočtovém určení daní v té výši, jak byly deklarovány
v první polovině roku 2012, kdy se daňové příjmy města Kunštátu měly navýšit o 6,7 milionů
korun. Mezitím však došlo k dalším vládním
opatřením, které tuto částku ovlivnily směrem
dolů. Jak dalece, teprve zjistíme. Cílů je samozřejmě více, ale jejich splnění je většinou podmíněno nějakou finanční částkou a tak musíme
zvažovat, do čeho se pustit. Prioritou města v
roce 2013 budou především místní komunikace
a chodníky. Snad se nám podaří dát je konečně
do pořádku. Rád bych hned na začátku roku při
sestavování rozpočtu vyčlenil dostatečný obnos,
který by byl určen pouze k tomuto účelu. A pak
uvidíme, na co nám ještě zůstane. Do nového
roku přeji všem hlavně zdraví a mnoho úspěchů
v osobním i pracovním životě.

Již tradiční živý betlém 24. prosince na kunštátském náměstí.

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
prezentace výstavy „Nedokončená dálnice - směnu a výkup pozemků
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plynovodu v ulici Hliníky spo- návrhem dohod s VAS Boskovice ve věci
prací
lečnosti
JMP
Net, s.r.o.
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zaci 2. etapy rekonstrukce klubovny pro mladé hasiče a maminky s dětmi a na realizaci Rady města
Burza a vánoční knížka
- rozpočtový výhled na roky 2013 – 2015
akce „Obnova sadu Třešňůvka v Kunštátě“
Burza knih, která se konala v rámci adprojednalo
a
schválilo:
- dodatkem ke smlouvě s Charitou Blansko o
ventního řemeslného jarmarku 1. prosinposkytování pečovatelské služby v roce 2013 - dohody s VAS Boskovice ve věci provozováce 2012, přinesla zisk 1.350,- Kč. Za tuto
ní
vodovodů
a
kanalizací
- zápisem z dílčího přezkoumání hospodačástku městská knihovna nakoupí další
rozpočet
vodohospodářského
odboru
ření města provedeného odborem kontroly
audioknihy (zvukový záznam literárního
Krajského úřadu – nebyly zjištěny chyby a - rozpočtové opatření č. 8/2012
díla). Tímto médiem rozšiřujeme skladbu
rozpočtové
provizorium
na
rok
2013
nedostatky
knihovního fondu a nabídku Vám, uživa- prodloužením nájemních smluv na proná- - nový územní plán města Kunštát a místních
telům.
částí
jem bytů ve vlastnictví města
Také vánoční knížka vytvořená z ilustrací
- dodatkem ke smlouvě se společností Telefó- - obecně závaznou vyhlášku o místním poVašich dětí 1. prosince 2012 - Den pro dětplatku
za
provoz
systému
shromažďování,
nica Czech Republic, a.s., o umístění základskou knihu - je k prohlédnutí v městské
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranové stanice na budově základní školy
knihovně.
-baňování
komunálních
odpadů
- nabídkou muzea Boskovicka na možnost
Rada města

MĚSTO KUNŠTÁT

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Nová obecní vyhláška č. 2/2012

Oznamujeme narození:
Amálie Ducháčková, nar. 6. 12. 2012,
Rudka č. p. 91. Rodičům blahopřejeme k narození dcery.
-mat-

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne
13. 12. 2012 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. S účinností od 1. ledna 2013 sazba poplatku činí 600,- Kč za kalendářní rok a
poplatníka a je splatná do 30. 6. kalendářního roku. Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. Zdaleka však nepokryje náklady na

odpadové hospodářství, tj. nejen komunální
odpad, ale i nebezpečné odpady, plasty, sklo,
papír, biologický odpad, provoz sběrného
dvora a další. Město zaplatí za rok za likvidaci
odpadů 2,600.000,- Kč, tzn., že město doplácí
na každého poplatníka 350,- Kč ročně.
Upozorňujeme občany, pokud svozová firma
v den svozu nevyveze odpad z popelnice, aby
popelnici ponechali na místě a tuto skutečnost nahlásili na Městský úřad, tel. 515 534
307 nebo 724 186 628, pro zajištění sjednání
nápravy.
-taj-

Platby poplatků v roce 2013
VÝŠE POPLATKŮ
Poplatek za odvoz domovního odpadu (TDO)
je v roce 2013 stanoven na 600 korun za osobu a rok. Skutečné náklady jsou přitom vyšší
a doplácet je bude město.
Roční poplatek za psa v Kunštátě činí 200
korun (důchodci 100 korun), v Touboři, Hlubokém, Sychotíně, Rudce a Újezdě 100 korun
(důchodci 50 korun).
NAVÝŠENÍ
Poplatek za každého dalšího psa se zvyšuje o
40 procent. Platí proto, že majitel jednoho psa
zaplatí v Kunštátě 200 korun, ale majitel dvou
už 480 korun a majitel tří 760 korun za rok.
SPLATNOST
Poplatek za odvoz TDO má být zaplacen do
30. června 2013. Poplatky za psy je třeba
uhradit do 15. února 2013.
Možnosti plateb místních poplatků:
- hotově do pokladny na MěÚ
- poštovní poukázkou
- převodem z účtu, přes internet, přes mobilní telefon
Při platbách poštovní poukázkou, převodem z účtu, přes internet nebo přes mobilní
telefon je nutné zadávat tyto symboly:
Číslo účtu: 1360747399/0800
Variabilní symbol = Vaše rodné číslo
Specifické symboly:
1111 odvoz TDO
1803 nájemné z bytů
1804 inzerce v „Kunštátských informacích“

1805
1806
1807
1808
1809

nájem nebytových ploch
poplatek ze psa
pronájem pozemku
poplatek z místa – jarmark
poplatek za hrob

Toto upozornění platí pouze pro občany Kunštátu a přilehlých obcí.
Majitelé rekreačních objektů a chat musí
uvést při platbě své jméno a objekt, za který je
poplatek za odvoz TDO placen.
-tenPoplatek za vodné a stočné:
Město Kunštát jako provozovatel části vodohospodářské infrastruktury z majetku Města
Kunštát a Obce Zbraslavec vyhlásilo vyvěšením na úřední desce v průběhu měsíce prosince jednosložkovou cenu pro dodávku pitné
vody a odvádění odpadních vod pro kalendářní rok 2013.
vodné - 35,40 + 5,31 = 40,71 Kč vč. DPH 15%
stočné - 36,20 + 5,43 = 41,63 Kč vč. DPH 15%
cena celkem vč. DPH 82,34 Kč
Pro informaci uvádíme cenu vodného a stočného vyhlášenou Vodárenskou akciovou společností a.s., která je včetně DPH : 43,47 Kč
(vodné), 42,67 (stočné), což dává celkovou
cenu 86,14 Kč.
-boc-

Termíny svozu komunálního odpadu 2013
odvoz popelnic
LEDEN 		
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN

9.1.
6.2.
6.3.
3.4.
2.5.
12.6.
10.7.
7.8.

23.1.
20.2.
20.3.
17.4.
15.5.
26.6.
24.7.
21.8.

ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

29.5.

4.9.
2.10.
13.11.
11.12.

18.9.
16.10.
27.11.
27.12.

09.00 - 12.00
08.00 - 12.00
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Dne 7. prosince 2012 se na pozvání velitele
Hradní stráže zúčastnil oslav 94. výročí Hradní stráže kunštátský občan, veterán Hradní
stráže z let 1945 až 1948 Michal Hečka. Součástí oslav byl slavnostní nástup příslušníků
Hradní stráže na prvním nádvoří Pražského
hradu za účasti prezidenta Václava Klause.
Následoval adventní koncert Hudby Hradní
stráže a Policie ČR v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, konaný pod záštitou paní Livie
Klausové. Na závěr proběhlo předání ocenění u příležitosti 94. výročí založení Hradní
stráže v Rothmayerově sále Pražského hradu.
Mezi vyznamenanými byl i pan Michal Hečka
ve svých 88 letech. K zúčastněným promluvil
také kardinál Dominik Duka.
Ing. arch. Jiří Hečka

Přivítejte nový rok 2013 barvami.
Výstava s názvem

Kouzlo Barev
Tvořivost z vosku představuje
Romana Nečasová.
Místo: Infocentrum Kunštát
Termín výstavy: 2.1. 2013 – 31.1. 2013

30.10.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA
Středa
Pátek
Sobota

Vyznamenání pro
kunštátského občana

13.00 - 18.00
13.00 - 18.00
-kon-

Technika:
ENKAUSTIKA – malování horkým voskem, při kterém se nepoužívají klasické
štětce, ale rozličné nástroje – žehličky, pera,
rydla, špachtle, horké desky…díky kterým
vznikají pestrobarevné malby, z nichž každá má své vlastní kouzlo a krásu.

Nový Kanalizační řád Kunštát - Sychotín
Pro Kunštát a Sychotín je od měsíce listopadu
2012 v platnosti nový Kanalizační řád, který
reaguje na dokončenou stavbu Kanalizace
a ČOV Kunštát – Sychotín. Touto stavbou
vznikly ve východní části Kunštátu a v převážné části Sychotína nové stoky určené pro
odvádění splaškových vod na společnou ČOV
Kunštát. Původní stoky jednotné kanalizace
na ulicích Palackého, Hrnčířská, Vejpustek,
Sokolská, Zahradní a Za Lidokovem budou
do budoucna užívány pouze k odvádění dešťových vod s vypouštěním do kunštátského
potoka u školy, do kunštátského rybníka a
remízku ve spodní části ulice V Lávkách. Obdobně je tomu i v Sychotíně, kde ale v okrajových částech z finančních důvodů nová
kanalizace nebyla vybudována a vlastníkům
nemovitostí nezbývá než odpadní vody likvidovat dosavadním způsobem akumulováním
v jímkách s následným vyvážením na ČOV
Kunštát nebo čištění odpadních vod vlastní
domovní čistírnou.
V Kanalizačním řádu je uveden seznam látek,
které se do kanalizace nesmí vypouštět, pro
ostatní znečisťující látky jsou stanoveny limity. Z tohoto důvodu má například kunštátská
provozovna firmy Drůbež CZ s.r.o. vlastní
čistírnu odpadních vod, čímž se průmyslové
odpadní vody dostanou do limitu odpadních
vod komunálních a mohou být vypuštěny do
kanalizace k dočištění na městské ČOV.
Stavbou nové kanalizace vznikly nové objekty jako je například čerpací stanice v nejnižším místě ulice V Lávkách nebo oddělovací
komory, které u stok jednotné kanalizace v
případě deště odvádí část rozředěných vod
do kunštátského potoka u základní školy
nebo nad keramikou v Sychotíně. Díky tomu
všechny dešťové vody neprotékají kanalizačními stokami v celé délce a potrubí může být
navrženo o menší dimenzi, současně tyto
vody nezatěžují ČOV, nemusí se čerpat a neovlivňují čistící proces v aktivacích.
Zvláště upozorňujeme na část Kanalizačního
řádu, která se týká tuků a jejich vypouštění
do kanalizace. Tuky jsou látky, které mohou
stejně jako pevné látky (písek, bláto, kamení,
dřevo, igelity) způsobit havárii na kanalizačním potrubí. Tuky se po vypuštění do kanalizace ochladí, čímž vznikají hrudky, které se
postupně nabalují a zachycují do sebe další
příměsi, které pak ucpávají potrubí, zastaví
čerpadla v čerpacích stanicích, obalují sondy,
které ovládají chod čerpadel a znemožňují
jejich funkčnost. Tuky se v kanalizaci také
částečně rozkládají, vznikají mastné kyseliny
a ty zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí. V
extrémních případech vznikne tuková kra
a dojde k úplnému ucpání kanalizace. Následně musí provozovatel vodohospodářské
infrastruktury provést čištění kanalizace
kombinovanými tlakovými vozy, které ma-

teriál včetně tuků rozplaví a zachytí a ten je
pak odvezen na skládku. Stejně tak tuk působí i problémy v samotném procesu čištění
na čistírně odpadních vod a to tím, že znečistí
jemné česle a vyřadí je z provozu. Dále tuk
zhoršuje vlastnosti aktivovaného kalu a ohrožuje funkčnost biologického čištění. K nápravě je nutné provést mechanické i chemické
očištění technologického zařízení a nastavit
zvýšené provzdušňování v aktivačních nádržích, aby měly bakterie dostatek živin pro boj
s cizorodou látkou.
Za účelem snížení množství tuků vypouštěných do kanalizace je pro restaurace, vývařovny a podobné provozy předepsaná povinnost používání lapáků tuků a olejů a jejich
řádné provozování. Lapák tuků je typizované
zařízení osazené obvykle na venkovní části
kanalizační přípojky, ve kterém se tuky soustřeďují za nornou stěnou, díky které nemají
možnost znečistit zbývající trasu kanalizace.
Lapáky tuků vyžadují pravidelnou kontrolu a
odvážení zachycených tukových látek specializovanými servisními organizacemi.
Pro domácnosti je Kanalizačním řádem povolená koncentrace tuků ve vypouštěné splaškové vodě tak nízká, že z ní zákaz vylévání
tuků do odpadů vyplývá. Uvědomělá hospodyně, stejně jako svátečně vařící hlava rodiny,
musí vědět, že tuk a oleje se do kanalizace nevylévají. V případě ideálního nakládání s kuchyňskými odpady, je rozumné oleje a tuky
přendat například do krabice od mléka či starého sáčku, olej přelít do PET lahve či láhve
od oleje a odevzdat vše jako tříděný odpad
nebo prostě vyhodit do komunálního odpadu. Tím by se odstranil příval zvýšeně znečistěných odpadních vod, kterému obsluha
čistírny říká „efekt svátečních řízků“. Na naší
čistírně k tomu dochází v období kunštátské
pouti a Hrnčířského jarmarku, kdy je připravováno větší množství smažených pokrmů a
v domácnostech nejsou plně dodržovány zásahy bezpečného likvidování použitých tuků.
Kanalizační řád současně potvrzuje zákaz
užívání drtičů kuchyňských odpadů. Ve
vnitřních rozvodech domácností a veřejných
vývařoven není dovoleno užívání drtičů kuchyňských odpadů s následným vypouštěním
odpadu do kanalizace. Kuchyňský odpad dle
zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a prováděcí vyhlášky č.381/2001 Sb. je jako kompostovatelný materiál zařazen do komunálního
odpadu a musí být s ním takto nakládáno.
Důvodem zákazu užívání drtičů je i skutečnost, že rozdrcený kuchyňský odpad by způsoboval ucpávání kanalizace, množení hlodavců, zvýšené zatížení čistírny odpadních
vod a podstatný nárůst množství kalu jako
výsledného odpadu z čistění odpadních vod.
Ing. Jiří Boček,
vedoucí vodohospodářského odboru
-3-

Plesová sezona 2013
19. ledna - Hasičský ples, SDH Sychotín
26. ledna - Lidový ples, KDU-ČSL Kunštát
2. února - Retro ples, ASV Kunštát
9. února – Šibřinky, KR Kunštát
10. února – Dětský karneval, KR Kunštát
15. února – Hasičský ples, SDH Kunštát

Hotel Rudka
Vás srdečně zve na

1. PLES HOTELU RUDKA
dne 19.1.2013 ve 20.00 hod
K tanci a poslechu hraje živá hudba.
Zvěřinové speciality, tombola a dobrá
zábava! Vstupné 50,- Kč
Rezervace stolů na čísle 539 083 405
nebo na adrese info@hotelrudka.cz

ASV Kunštát
Vás srdečně zve na

RETRO PLES

ve stylu 60. - 80. let
2. února 2013 od 20.00 hodin
v Kulturním domě Kunštát

QUEENIE

(revival skupiny Queen)
Celým večerem bude provázet
moderátor rádia Haná.
Předprodej lístků
v prodejně textilu Linda na náměstí.

Klub stolního tenisu Kunštát pořádá
turnaj ve stolním tenise

O Pohár
Města Kunštát
v sobotu 2. února 2013 od 9.00
v městské sportovní hale.
Zveme všechny diváky, vstup zdarma.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

INZERCE

Zápis prvňáčků

» 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.

Základní škola a Mateřská škola Kunštát
oznamuje rodičům žáků, kteří nastoupí ve
školním roce 2013/2014 do 1. ročníku ZŠ, že
termín zápisu je stanoven na úterý 15. ledna
2013 od 13.00 do 17.00.
Zápis se uskuteční v 1. patře budovy v učebnách 2. tř. a 3.B. Žádost o přijetí do ZŠ bude
k dispozici v mateřské škole i v základní škole,

spolu s vyplněnou žádostí je nutno vzít s sebou rodný list dítěte.
Upozorňujeme, že k zápisu se musí dostavit
i rodiče, kteří již loňského roku získali pro
svoje dítě odklad školní docházky, stejně tak
i rodiče, kteří o odkladu školní docházky pro
svoje dítě pro příští školní rok uvažují.

Projekt EDISON na Základní škole v Kunštátě

Ve dnech 10. - 14. 12. 2012 zpestřila žákům žáci 6. - 9. ročníku prováděli lektory po Kunnaší školy výuku přítomnost osmi studen- štátě, v úterý si společně zahráli florbal, který
tů z různých koutů světa. Tito mladí lidé se žádný z lektorů předtím nehrál. Ve čtvrtek » Hledám podnájem v Kunštátě, nejlépe
v rámci dobrovolnického projektu EDISON, se konalo opékání „buřtů“ na školní zahra- 1+1 nebo 2+1. Tel.: 731 224 338.
který je realizován mezinárodní studentskou dě. Není to tradiční zimní zábava, ale vše se
organizací AISEC, vydali na šestitýdenní stáž vydařilo, atmosféra byla úžasná. Spokojeni » NĚMČINA. Nabídka pro ty, kteří chtějí:
- s němčinou začít, - si ji oživit, - jen tak si
do České republiky, kde na pěti základních odcházeli naši hosté i žáci.
školách prezentovali svoje země, a to v ang- Vyvrcholením projektu byla páteční akce s někdy pokonverzovat, - nebo se už opravdu
lickém jazyce. Působili na několika pražských názvem „Global Village“ - globální vesnice. V posunout dál. Učím všechny úrovně pokročizákladních školách, potom zamířili do Tábo- průběhu dopoledne se ve školní hale vystří- losti Al až C2. Nabízím konverzaci, gramatira a nakonec k nám do Kunštátu.
daly všechny třídy. Všichni měli příležitost se ku, přípravu na zkoušky, konkurzy, pomoc s
Koho tedy kunštátská základní škola hosti- ještě blíže seznámit s kulturami zemí jednot- úlohami - ZŠ,SŠ,VŠ. Kontakt: JŠ Vlasta Štěpála? Přijeli k nám Ala Al-Mahaida z Austrálie, livých studentů. U „stánků,“ které si lektoři nová, tel.: 603 945 673, e-mail: vstepanova@
Sam Mehrtens z Nového Zélandu a Ander- přichystali, děti i učitelé mohli ochutnat např. iol.cz
son Bach z Brazílie, tato trojice mladíků byla „chimarrão,“ nápoj typický pro nejjižnější stát
» Nabízím krejčovské služby, opravy a úpraubytována na faře, za to panu
vy oděvů. Tel.: 724 561 575
faráři velmi děkujeme. Dívky
byly zastoupeny Aline Maldi» Kadeřnické služby Veronika Hniličnese z Itálie, Rerou Ayudiani
ková - dámské, pánské, dětské. Tel. : 607 207
z Indonésie, Gabrielou Lucio z
762.
Pracovní doba: pondělí – pátek 9 – 20
Ekvádoru, Candy Huang Yan
hodin,
sobota a neděle dle objednávek. Naz Číny a Marií Shynkarenko z
bízím:
Kreativní
střihy, barvení, melírování,
Ukrajiny, bydlely ve školním
odbarvování,
trvalou
ondulaci, foukanou a
bytě. Věk lektorů se pohybospolečenské
účesy.
Přidělávání
syntetických
val mezi devatenácti až dvaceti
barevných
pramenů
technikou
micro-ring.
čtyřmi lety, a proto měli k naPracuji
se
značkou
Matrix
a
Young.
Více na:
šim žákům velmi blízko.
www.kaderniceverca.cz
Jak projekt probíhal? Žáci
druhého stupně byli každý
den dvě až tři vyučovací hodiny seznamo- Brazílie, australský národní pokrm „vegemi- » Pronajmu byt 2+1 v Kunštátě v ulici Nová.
váni s kulturami jednotlivých zemí formou te“ neboli kvasnicový extrakt, který se v tenké Nájem + inkaso 7 200/ měsíčně. Volný ihned !
poutavých prezentací. Dozvěděli se mnoho vrstvě natírá na chléb a který podle Ala buď Kontakt: Markéta Hrušková, 604 929 497
zajímavého o historii, geografii, přírodě, po- milujete, nebo nenávidíte. V řadách žáků si
litickém zřízení, školství, kultuře a tradicích vegemite příliš příznivců nezískal. Dále si děti » Pronajmu byt 2+1 v Kunštátě na ulici
jednotlivých států. Žáci si tak rozšířili vše- mohly vyzkoušet hru na „angklung,“ typický Nová. Volejte 724 937 876.
obecný přehled, uvědomili si rozdíly mezi indonéský hudební nástroj vyřezaný z bamjednotlivými národy a kulturami, přímo busu, chlapci se pak zúčastnili nácviku zá- » Pronajmu, případně prodám byt 3+1 v
se se zástupci odlišných kultur setkávali. kladního postavení a rozehry v rugby, sportu Kunštátě. Tel.: 731 735 549
Největším přínosem pak byla samotná velmi oblíbeného na Novém Zélandě.
komunikace, která probíhala v anglickém ja- Projektový týden překonal všechna naše » Masáže na penzionu, Dana Skotákozyce, a tak byl projekt obrovskou motivací k očekávání. Díky svému mladí, otevřenosti, vá, tel. 739 672 757. DÁRKOVÉ POUKAZY
učení se cizím jazykům. Ani děti na prvním inteligenci a vstřícnosti si lektoři žáky ihned
stupni nebyly ošizeny, dokonce i v prvním získali, a tak páteční loučení bylo pro některé » Petra Loukotová – STUDIO VIKTORKA
nabízí na penzionu kosmetické práce, pediročníku se žáci několikrát týdně se zahranič- složité a těžké.
ními hosty setkali a zhlédli prezentace při- Projekt přinesl na základní školu oživení, na kúru, manikúru a také dárkové poukazy. Tel.
způsobené jejich věku. Tam, kde bylo potřeba, které budou děti a učitelé určitě dlouho vzpo- 605 979 121
mínat. Popřejme si tedy do nového roku takoochotně tlumočily paní učitelky.
Abychom žáky ještě více motivovali, přichys- vý zájem a nadšení, jaké jsme mohli vidět ve » OPRAVY rodinných šicích strojů. Milan
Lepka, Nýrov 76, tel. 723 307 810
tali jsme společně odpolední program pro tvářích našich žáků během projektu.
Hana Adámková, Zdena Michelová
hosty. Zájem žáků byl obrovský. V pondělí
-4-

LITERÁRNÍ RUBRIKA

OZNÁMENÍ

Knihy knihovny kunštátské

Textilní banka
blíže k lidem

O knížce, navazující na historii horské turistiky nazvanou Hory Orlické, sepsanou
Petrem Rýgrem, jsem před časem psal. Nyní
před Vánoci vyšel druhý díl, tentokrát O lyžaření a lyžích v horách Orlických. Vtipem,
postřehy a čtivostí si nezadá s dílem prvním.
Grafická úprava přispívá k půvabu publikace.
Naleznete nejen fotografie dávné a současné,
ale i spoustu prvorepublikových reklam na
nezbytnou výstroj a výzbroj dávného lyžaře.
K té výzbroji patří například i automatická

bambitka PRAGA ráže 6,35 – nepostradatelná pro každého turistu. Stála pouhých 150
prvorepublikových korun. Žasl jsem, že si na
vrcholech zasněžených hor mohu zakouřit
buď oblíbenou alpskou lulku nebo dokonce
vrcholové cigarety. Dozvíte se mimo jiné, co
je to „šulišajda“. Nevíte? Pije se, víc neprozradím. Musím říct, že se mi s autorem po
zavátých horách cestovalo výborně, knížku
jsem přečetl večer na jediný zátah. Jde vlastně díky citacím ze starých průvodců a dík

připomínané historii legendárních horských
chat i o cestování ČASEM, v čase přítomném
i minulém. Knížka má svůj dějový oblouk,
autor si připne SKI a vydá se do nezbadatelného neznáma. Zprvu tápavě, posléze už
suverénně, v kristiánkách zvládá námahu
a úklady ne vždy romantické cesty časem a
prostorem. Závěr pouti je symbolicky mlhavý a neurčitý. Lyžaři zabloudí při sestupu
z horských hřbetů, ocitnou se dokonce ve
vojenském prostoru a náhle z mlhy vjedou
přímo na vyleštěnou, osvětlenou a popovými odrhovačkami „nazvučenou“ sjezdovku
PŘÍTOMNOSTI: „Generaci romantických
průkopníků vystřídali ti, pro něž lyže znamenají především rychlou jízdu se svahu, třeba
i uměle zasněženého. Horské hřebeny, ležící
daleko za posledním sloupem vleku, jsou pro
ně příjemnou fotogenickou kulisou, nikoliv
však lákadlem.“ V každém případě povedlo
se Petru Rýgrovi sepsáním této knihy podat
pozoruhodnou zprávu o ohledávání ztraceného času a o „zážitkové“, jak se dnes módně
říká, turistice přítomnosti. Jako by naši dědové a pradědové cestovali bez zážitků. Naopak! Pan doktor Mézl v roce 1927 vzpomíná
na počátky lyžování takto: „Při návratu z hor
procházíval jsem vůz vlaku obsazený lyžaři.
Pozoroval jsem a studoval okem lékaře všecky
lyžce z horských výprav se vracející a zjišťoval,
že se u nich projevuje únava ještě větší než u
mne, ba u mnohých úplné vyčerpání. Nejhůře
na tom byli ti, kdož lyže ještě plně neovládali a které nějací takzvaní štvanci vylákali a
tahali je na tury po hřebenech. Takových bývalo ve vlacích největší procento a vracívali se
ve stavu nemožném – zmalátnělí, vyčerpaní,
zmoření, s očima vpadlýma – zkrátka jako
mrtvoly, bylo bolno se na ně podívat.“ Vidno,
že o zážitky rozhodně nouze nebývávala.
RÝGR Petr: O LYŽAŘENÍ A LYŽÍCH v horách Orlických, vydal Rodinný výčep v Přibyslavi, 2012
-v.o.-

HISTORICKÁ RUBRIKA
Hrnčířský dům v Rudecké ulici, dům č. 89
První doložený majitel domu z roku 1630 byl
Matěj Vlaštovička. Jeho jméno čteme mezi
purkmistry a primátory městečka, je také vyryto na cechovním džbánu hrnčířů, datovaným rokem 1657. Později se objevuje drobná
změna příjmení na Laštovička.
Z Čech přichází řada hrnčířských tovaryšů i
pomocníků z hrnčíren. Mezi nimi je i Václav
Böhm narozený v Rakovníku 7. února 1848.
Nejprve pracuje jako tovaryš v Sychotíně,
(pravděpodobně v největší dílně u Pětů č.30).

V roce 1873 najímá část domu v čísle 41 ve
Zbraslavci (poslední majitel Jaromír Tihon
provozuje hrnčírnu do konce padesátých let
min. stol.) Roku 1881 kupuje Václav Böhm za
2400 zlatých dům číslo 89 v Rudecké ulici. A
v roce 1882 se stěhuje do Kunštátu a zahajuje výrobu. Bývá také jmenován mezi hrnčíři,
kteří přinesli do Kunštátu výrobu kameninového nádobí. Postupně upravuje prostory pro
výrobu, staví dílnu, která se ve svém půdorysu
zachovala dodnes. Původní stavení majitelů
-5-

Diecézní charita Brno realizuje projekt tzv.
textilní banky. Sbíráme použitý textil, který
třídíme a dále využíváme ve prospěch sociálně slabých a potřebných spoluobčanů.
Vytříděný textil nabízíme potřebným několika způsoby za spolupráce s našimi partnery.
Prvním partnerem nám jsou sociální zařízení a služby, které se starají o konkrétní typ
klientů. Připravujeme jim textil, který aktuálně potřebují, a oni jej zdarma vydávají např.
lidem bez domova, sociálně potřebným, matkám v nouzi. Druhým partnerem nám jsou
úřady práce a pracoviště sociálních odborů
na městech a v městských částech. Posuzují
sociální potřebnost svých klientů a vydávají
jim poukázky, na které si mohou vybrat potřebné oblečení přímo v naší provozovně a
třídírně v Brně, na ulici Rosická. Mimobrněnským klientům se snažíme vyjít vstříc a
pořádáme výjezdní akce, na kterých si lidé
mohou na poukázku vybrat potřebný textil
přímo v místě svého bydliště. Současně zveme i všechny ostatní, aby si mohli oblečení zakoupit za symbolické ceny a přispět nám tak
na finanční zabezpečení těchto výjezdních
prodejních akcí.
Sběr textilu provádíme přímými sbírkami v
městech a obcích, lidé nám mohou textil přinést i na naše provozovny na Rosické či Bratislavské ulici v Brně.
V prosinci jsme rozšířili naši sbírkovou činnost o tzv. kontejnery na textil. První čtyři
kontejnery jsme umístili ve městě Kunštát
(u rybníka na Palackého ulici, v Sychotíně
Na Prádle, v Újezdě a v Rudce). Kontejnery slouží pro sběr veškerého textilu, obuvi
a drobných hraček. Chceme tak vyjít vstříc
našim dárcům a nabídnout jim možnost co
nejpohodlnějšího darování nepotřebného
textilu. Kontejnery jsou opatřeny našim logem a budeme se je snažit vyvážet nejméně
dvakrát do měsíce. Nicméně každý kontejner
bude opatřen telefonním číslem, na které je
možné zavolat třeba v případě, že se kontejner
předčasně naplní.
Děkujeme všem za milou spolupráci a štědrost darů, které dostáváme. Každý dar je pro
nás cenný a my se vždy snažíme nabídnout jej
těm, kteří ho využijí a bude jim ku prospěchu.
-d.ch.Vážení čtenáři, připomínáme, že máte-li jakýkoli dotaz na vedení radnice, můžete jej
buď zanechat na podatelně městského úřadu,
nebo odeslat na e-mailovou adresu knihovny:
knihovna@kunstat-mesto.cz. Odpověď bude
zajištěna v nejkratším možném termínu, ideálně vždy do následujícího čísla Kunštátského
zpravodaje.
-red-

Laštovičků přebudoval na vypalovací pece.
Neměl však ve svém oboru pokračovatele, tak
dílnu prodává.

V roce 1919 kupuje nemovitost Antonín Dvořáček nar. 28. září 1871 s chotí. A nyní musíme pro úplnost trošku odbočit. Dvořáčkovi
velmi úspěšně provozovali hostinec
Panský dům, zvláště vyhlášená byla
kuchyně, kde vařila paní domácí.
Také pronajímali pokoje v prvním
poschodí, jezdíval tam i generál
Alois Podhajský (od prosince 1918
byl zemským vojenským velitelem
pro Moravu a Slezko, do roku 1933
generálním inspektorem ČS branné
moci. Pan A. Cibulka vzpomínal,
jak vyhrávali generálovi, když „špacíroval“ po rynku, generál Laudon.)
Pan Dvořáček si vzal svoji paní jako
vdovu, která měla dceru z prvního
manželství, Marii Sperátovou, pozdější majitelku hrnčírny provdanou Adamcovou.
Do hrnčírny k panu Dvořáčkovi přichází Stanislav Adamec, obchodník, narozený v Orlici
u Kyšperka a je veden jako společník firmy. S

Marií se v roce 1924 ožení. Hrnčírnu v roce
1943 získávají odstupní smlouvou manželé
Adamcovi. Pan Antonín Dvořáček až do své
smrti v r. 1951 bydlí u Adamců.
Hrnčírna byla poměrně dobře
vybavena, již v roce l930 kupuje Stanislav Adamec jako
spoluvlastník dílny s panem
Dvořáčkem první šnekový lis
na zpracování hlíny v Kunštátě na elektrický pohon. Také
kaselská vypalovací pec patří
mezi nejkvalitnější. Pálily se v
ní zejména velké kusy jako zeláky, povidláky, másláky, pro
vyplnění prostoru bylo použito
menší zejména kuchyňské zboží, bábovky, vánočky aj. Ke komínu, kde teplota nebyla již tak
vysoká, se dávaly na výpal květináče.
Po smrti manžela vedla dílnu paní Marie
Adamcová až do roku 1949. Po úmrtí maji-

telky jsou prostory dále využívány k výrobě
keramiky, ale v určitém období sloužily i jako
sklady obilí JZD Rozseč nebo skladiště zboží
pro pojízdnou prodejnu.			
-j.k.-

Dvůr před dílnou hrnčíře Adamce v roce 1953.

SLOUPEK
Zámecké vzpomínání (III. 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.
I když jsem se na začátku tohoto povídání
chlubil, jak fotograficky ostré jsou mé vzpomínky, roky se mi přece jen trochu mísí. Několik vzpomínek má však zcela přesnou dataci. Po jednom horkém dni v roce 1954 se
zatáhla obloha. Mraky byly tak černé a pluly
tak nízko, že nebyl ze zámeckých oken vidět
Květůvek. Spustil se velký liják a blesky křižovaly oblohu. Pomalu se zdálo, že se bouře
začíná uklidňovat, když zámkem otřásla
ohlušující rána. Nevěděli jsme, co se stalo, ale
já jako bych tušil. Ještě s posledními kapkami
jsem vyběhl ven a letěl se podívat brankou z
malého prvního nádvoříčka na Jiříkovu lípu.
Mé zlé tušení se potvrdilo. Hlavní korunní
větev ležela na trávě a dosahovala až ke střelnici. Toho dne začalo umírání tohoto krásného monumentálního stromu, opředeného
pověstmi.
Při sobotní prohlídce jsem se na delší dobu
zastavil i u fresek, zdobících stěny a strop
bývalé zámecké knihovny. Okamžitě mi v
hlavě vyskočily vzpomínky na jejich restaurátora, malíře a grafika Ottu Stritzka. S tímto
znamenitým mužem (mj. zetěm staroříšského nakladatele Josefa Floriana a pozdějším
tchánem čelného představitele našeho undergroundu, básníka Ivana Martina Jirouse,
přezdívaného „Magor“) jsem o prázdninách
roku 1956 vedl na kunštátském zámku mládeneckou domácnost. Bratr byl tuším na
brigádě v archívu na Pernštejně, maminka
musela odjet v nějaké naléhavé záležitosti do
Prahy, a tak jsme s panem Stritzkem zůstali
sami ve vzájemné péči. Byla jistě oboustranně
přínosná. Já se mu staral o přísun čerstvých
Hotárkových rohlíků a jiných delikates a
jemu zase bylo úplně jedno, jestli náhodou
nemám špinavé uši. Pan Stritzko kouřil v
dýmce čínský tabák ze žluté kulaté plechovky. Tabák voněl jako sušené meruňky, a tak
jsem jednou neodolal a poprvé a naposled v
životě bagoval. Prskal jsem pak hodně dlouho
a dodneška jsem přesvědčen, že na žvýkání
budou asi sušené meruňky lepší. Mám ještě
schovánu kolorovanou grafiku jaroměřického zámku, věnovanou „starému příteli Janu
Halasovi.“ Jistě si dovedete představit, jak byl
ten „starý“ jedenáctiletý přítel pyšný na takovou dedikaci.
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