KUNŠTÁTSKÝ ZPRAVODAJ
informační zpravodaj města Kunštát

ROČNÍK XVIII.

www.kunstat.eu

ČERVENEC 2013

OTÁZKA PRO STAROSTU
Strategie rozvoje mikroregionu
Sdružení Kunštátsko-Lysicko se zapojilo do
akce tvorby a aktualizace strategií jednotlivých mikroregionů, na kterou získalo 50%
dotaci z JMK. Původní strategie pochází z
roku 2001 a již nevyhovuje současným plánům obcí a měst. Nový strategický plán rozvoje sdružení K-L nejen usnadní plánování
investic, ale podpoří i získávání nových dotací v budoucích výzvách. Proto se jako zástupce města i mikroregionu obracím touto
formou na vás, občany našeho města. Vyplněním dotazníku v elektronické, či písemné
formě pomáháte vytvořit směr budoucího
rozvoje Kunštátu a jeho okolí v celém našem
regionu. Děkuji všem, kdo se ankety zúčastní.
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta
pokračování na druhé straně

Svátky řemesel 2013.

více na čtvrté straně

MĚSTO KUNŠTÁT
- prodejem a pronájmem nemovitostí v majetku města
V měsíci červnu se Rada města na svých zase- - přípravou na vydání nástěnného kalendáře
pro rok 2014 s historickými motivy města
dáních mimo jiné zabývala:
- rozhodnutím Městského soudu v Praze, kte- - žádostmi o přidělení obecního bytu
rý zamítl žalobu Svazku VaK, kterou bylo - pohledávkami a závazky města
požadováno zrušení rozhodnutí ministerstva
zemědělství ve věci odnětí povolení VAS k Rada Města Kunštát na Moravě bere na věprovozování majetku obcí. Proti rozhodnutí domí informaci o mimosoudním vyřízení
sporu na ochranu osobnosti, vedeném mezi
byla Svazkem VaK podána kasační stížnost.
- postupem prací na realizaci kalové koncovky paní Hanou Skřivanovou a Městem Kunštát
na čistírně odpadních vod, výstavbě terasy s na Moravě.
pergolou a přístupového chodníku u klubov- Soudní řízení v této věci probíhá od roku
ny v objektu Lipka 43 a přípravných pracech 2009.
na vybudování přechodu pro chodce na ulici V zájmu mimosoudního vyřízení věci se
účastníci sešli na jednání dne 6.6.2013 a
Palackého
- výběrovým řízením na zpracování projektu shodně konstatovali, že ke zveřejnění článpro stavební řízení na výstavbu plaveckého ku „Zatím pouze napomenutí“ v čísle 6/2006
bazénu u základní školy, včetně zajištění vy- Kunštátského zpravodaje, nebyl objektivní
jádření dotčených orgánů a výběrovým říze- důvod.
ním na zpracování architektonické studie na Obě strany konstatují, že přestupkové řízení,
uváděné v závěru cit. článku, nikdy nebylo
zvýšení kapacity MŠ.
ukončeno pravomocným rozhodnutím, jímž
- využitím areálu Jelínkovy chaty
- organizací Svátků řemesel konaných ve by bylo rozhodnuto, že se paní Hana Skřivanová dopustila jakéhokoliv přestupku.
dnech 8. a 9. 6. 2013
- stavem jednotlivých žádostí o dotace poda- Tento článek svým obsahem a subjektivním
popisem mohl u čtenářů vyvolat jednostranných městem v letošním roce
ný a nepřesný pohled na věc.
- opravami místních komunikací
Informace o činnosti Rady města

Obě strany se po projednání věci a vysvětlení
stanovisek dohodly na ukončení soudního
sporu a tímto považují věc za ukončenou.
Kinematograf bratří Čadíků,
ASV Kunštat a Město Kunštát
Vás zvou na

LETNÍ FILMOVOU
SLAVNOST
ve dnech 19. - 22. července
na náměstí Klementa Bochořáka

Promítáme filmy:
„Signál“
„Probudím se včera“
„Perfect Days“
„Okresní přebor“

pokračování otázky pro starostu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Co přinesl školní rok 2012/2013
Uplynulo deset měsíců a skončil další školní V polovině října zorganizovalo SRPŠ podzimní sběr papíru. Díky aktivitě dětí i rodirok. Na prahu letních prázdnin připomeňme
alespoň několika řádky, jaký byl pro žáky a čů se podařilo nasbírat více než 17 tun papíučitele kunštátské školy. Na jeho začátku bylo ru. Odměnou pro nejlepší sběrače papíru i
298 žáků, vysvědčení na jeho konci si převzalo ostatní zájemce byl opět zájezd do zábavního
centra Bongo v Brně. Zúčastnilo se celkem
299 žáků. Stejně jako každý rok i ten letošní
byl tak trochu výjimečný pro ty, kteří usedli 55 dětí a zájemců bylo ještě víc, než umoždo lavic poprvé, čili pro našich 30 prvňáčků, ňovala kapacita autobusu. Všichni si mikua pak také zajisté pro 41 deváťáků, kteří se lášské dopoledne na rozmanitých atrakcích
naopak s naší školou rozloučili a po prázdni- skvěle užili a přivezli si hezké zážitky. Druhý
nách usednou do lavic škol středních. Řeče- sběr papíru pak proběhl v obvyklém jarním
no přesněji – 7 žáků odešlo na gymnázia, 22 termínu a nasbíralo se při něm takřka 18,5
žáků na střední odborné školy a 12 žáků do tuny této suroviny. Na tomto místě je třeba
učilišť. Aby byl výčet úplný, musíme připočíst poděkovat všem dětem a rodičům, kteří se
dvě děvčata, která odcházejí z 5. ročníku na do sběru zapojili.
Už jsme si zvykli na každoroční Slavnost
víceleté gymnázium.
Z programu EU peníze školám byly již i v mi- slabikáře – v půlce listopadu měli naši prvnulosti pořízeny dataprojektory a notebooky, ňáčkové slavný den. Vzhledem k tomu, že
při jejich rozšíření do více učeben a s využitím již umí některá písmenka a číslice, byli slavvýukových materiálů, které sami vyučující nostně pasováni na čtenáře.
vytvářejí v podobě tzv. „šablon“, samozřejmě Již třetím rokem pořádala Městská knihovdochází ke zkvalitnění a také určitému zpest- na ve spolupráci se školou literární soutěž O
ření výuky. Dlužno dodat, že zmíněný evrop- cenu Ludvíka Kundery. Letošní třetí ročník
soutěže vyvrcholil 30. ledna slavnostním vyský program bude po prázdninách uzavřen
hlášením vítězů a předáváním cen v městské
a vyhodnocen.
Aby bylo vyučování co možná nejzajímavější, knihovně za účasti soutěžících, organizátorů a hostů. Se svými texty na téma „Na ten
k tomu slouží jistěže nejen uvedené nové
výukové materiály, ale též celá řada akcí, s den nikdy nezapomenu“ letos soutěžilo 30
nimiž vyučující přicházejí během roku a jež autorů v kategorii mladších a starších žáků.
jsou do značné míry tradiční, osvědčené, a Velmi dobrých výsledků dosahují naši žáci
proto také opakované. A nemyslíme tím jen v recitaci. V prvním březnovém týdnu pronejrůznější vycházky, exkurze, školní výlety, běhlo školní kolo recitační soutěže, kterého
zájezdy na divadelní představení apod., pro- se zúčastnilo na 70 soutěžících rozdělených
tože toto vše je součástí výuky jaksi samo- do pěti kategorií. Vítězové jednotlivých kazřejmě, automaticky. Vždyť například brněn- tegorií byli odměněni diplomy, knihami a
ské divadlo Radost navštívili žáci I. stupně dalšími cenami a následně se veleúspěšně
během roku několikrát („Čarodějná škola“, zúčastnili recitačních soutěží, které proběh„Sněhurka a sedm trpaslíků“, „Rychlé šípy“, ly v Lysicích (O lysické sluníčko) a v Adamo„O Červené Karkulce,“ „Pepek námořník“), vě (okresní přehlídka dětských recitátorů).
žáci II. stupně zase zhlédli divadelní předsta- K propagaci literatury a literární výchovy
vení v Mahenově divadle, a to „Tajemství pra- přispěly zajisté dvě besedy s oblíbenou aulesa“, „Veselé paničky“ a „Lakomce.“ Obvyklá torkou knih pro děti a mládež Ivonou Břeje také účast našich žáků ve školních a okres- zinovou v kunštátské knihovně. Spisovaních kolech soutěží a olympiád v jednotlivých telka se sešla se žáky 4. a 8. ročníku, kteří
předmětech, návštěvy knihoven, mateřské patří k aktivním čtenářům a návštěvníkům
školky, penzionu, zámku, rudeckých jeskyní, knihovny. Osmáci se mimo jiné dozvěděli
místních firem, dopravního hřiště, Policie ČR mnoho zajímavého o problematice závislostí,
v Blansku, místních hasičů… Posledně jme- jimž autorka věnovala sérii knih nazvanou
novaní letos předvedli mladším žákům zásah Holky na vodítku.
při simulované autonehodě – a dále „zasaho- Už poosmé se městská knihovna stala místem,
vali“ též ve škole při organizovaném nácviku kde proběhla Noc s Andersenem. Knihovna
opuštění budovy v rámci případného požáru. nebyla pro zúčastněné cizím místem, znali ji
Hned začátkem září proběhla na naší škole například také proto, že se s ní seznámili již
malá slavnost - předání nových regionálních před rokem v rámci projektu Už jsem čtenář
učebnic žákům - za přítomnosti starosty měs- – Knížka pro prvňáčka. Letošní „Noc“ byla
ta Kunštátu a České televize. Naše škola jako věnována knížkám Karla Čapka.
jedna z prvních škol v kraji měla již v roce V dubnu se uskutečnila na hřišti za školou
1995 vlastní regionální učebnici Prvouky pro další zajímavá akce. Po čase k nám zavítali
3. ročník a Čítanku vlastivědy jako doplněk členové společnosti SEIFEROS cz, o.p.s., jejichž cílem je aktivní ochrana dravých ptáků
dějepisu, přírodopisu a zeměpisu.
-2-

Strategické plánování regionu Boskovicko
PLUS
Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit
jako obyvatele území našeho mikroregionu,
pro který se snažíme na období 2014 – 2020
získat finanční prostředky z fondů EU na
menší projekty občanské vybavenosti, podporu sportovních, kulturních a dalších
volnočasových aktivit v regionu. Jedním z
předpokladů je znalost názorů, na co by se
finanční prostředky měly použít.
Místní akční skupina Boskovicko+ ve spolupráci se svazky obcí Boskovicko, Kunštátsko-Lysicko, Lomnicko, Olešnicko a Svitava
pro tento účel připravila dotazník, který by
měl pomoci k lepšímu zacílení budoucí podpory. Otázky navazují na výsledky zjištěné
z dotazníkového průzkumu mezi obyvateli
regionu v roce 2012 a zkoumají podrobněji
názor na vybrané okruhy témat, které vyplynuly jako problematické a jejichž řešení je
ovlivnitelné iniciativou ze strany samosprávy na úrovni obcí.
Dotazník je možné vyplnit v elektronické
nebo písemné formě:
elektronicky na webu: www.masboskovickoplus.cz a písemná forma formuláře je k
dispozici v kanceláři MAS nebo na Vašem
obecním úřadě.
Rádi bychom Vám poděkovali za vyplnění
dotazníku a Vaši ochotu tímto podpořit snahu Vašich samospráv získat prostředky pro
rozvoj obcí i drobnou podporu podnikání.
Uzávěrka je 20. 7. 2013.
Ing. Jaroslav Dohnálek, předseda Místní
akční skupiny Boskovicko+, starosta města
Boskovice
PaedDr. Zdeněk Peša, místopředseda Místní
akční skupiny Boskovicko+, starosta města
Olešnice

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřejeme rodičům Pavelkovým, Kunštát,
Fr. Halase 115, k narození dcery Simony dne 1.
6.2013.
-mat-

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme učitelkám MŠ v Kunštátě, paní
Radce Dostálové a paní Renatě Horákové, za
péči a energii věnovanou našim dětem během
letošního školního roku. Odcházející děti
budou vzpomínat a ti, co zůstanou, se těší na
další dobrodružství.
Rodiče Motýlků

se speciální orientací na osvětovou činnost
s ekologickým zaměřením – a předvedli našim žákům dravce žijící na území ČR. Ukázky doplnili zajímavým výkladem.
Samostatnou zmínku věnujme tělovýchovným akcím, a to proto, že naše škola je
jednak pořadatelem sportovních akcí celookresního formátu, jako jsou tradiční soutěže ve skoku vysokém – Kunštátská laťka
– nebo dále atletický víceboj základních škol
o Pohár krále Jiřího, jednak proto, že jsme
velmi úspěšní ve florbalu. Důkazem těchto
tvrzení je nejen vysoká účast na zmíněných
akcích, jichž je škola pořadatelem (vždy kolem 15 škol), ale též samotné výsledky – naši
florbalisté zvítězili v krajském kole, velmi
úspěšná je naše účast také v orelské lize.
Pokračují rovněž projekty mezinárodní.
Naše škola udržuje družbu se slovenskou
školou vMelčicích-Lieskovém, kam letos
zavítal náš žákovský parlament, během prosince se na naší půdě uskutečnilo týdenní
setkání se zahraničními studenty – projekt
Edison, začátkem března se vybraní žáci zúčastnili zájezdu do Londýna – ovšem daleko
významnějším počinem je nesporný úspěch
v dalším běhu projektu Comenius, kdy se
kunštátská škola stává jedním z koordinátorů tohoto projektu, takže pod naším vedením bude v příštích dvou letech realizována
spolupráce s dalšími zahraničními školami,
na niž již máme potvrzenou dotaci 100 tis.
eur. Není bez zajímavosti, že námi zpraco-

vaný projekt byl ve velké konkurenci vyhodnocen jako jeden z nejlepších.
V pokračujícím projektu Adopce na dálku,
v němž se jedná o sponzorství zambijského
chlapce Samuela, se letos prostřednictvím
prodeje vypěstovaných rostlin a prodejem
občerstvení podařilo nakonec nashromáždit celkovou částku přes 12.000,- Kč, která
tak představuje již šestou splátku v pořadí
určenou na tento účel.
Velmi důležité pro další rozvoj školy je bezesporu materiální zázemí. V letošním roce se
podařilo doplnit poslední třídy stavitelným
nábytkem, po již zbudované učebně fyziky
a chemie přichází na řadu učebna výtvarné
výchovy, kam byla díky spolupráci s občanským sdružením Řemesla Kunštát instalována keramická pec, probíhá modernizace
cvičné kuchyně pro žáky, během hlavních
prázdnin se uskuteční celková rekonstrukce
školní jídelny. Dalších vylepšení se dočkala
školní zahrada za sportovní halou. Nevyšel
bohužel projekt na úpravu školního dvora a
přístupové komunikace, kterýžto byl v rámci dotací z MAS Boskovicko zamítnut.
Závěrem bychom chtěli poděkovat zřizovateli, SRPŠ, celé rodičovské veřejnosti,
současným i budoucím sponzorům – a samozřejmě všem pracovníkům naší školy.
Věřme, že školní rok 2013/14 bude neméně
tak úspěšný jako ten právě uplynulý.
-Vský-

KULTURA
Město Kunštát zve na výstavu s názvem

Hodonín u Kunštátu:
Průsečík tragických osudů
1940 – 1950
12. 7. - 1. 8. 2013 v IC
Putovní výstavu připravilo
Národní pedagogické muzeum
a Knihovna J.A. Komenského.

Správa státního zámku Kunštát
Vás srdečně zve na představení
Divadla Líšeň

PUTIN LYŽUJE
Představení se odehraje
v sobotu 20. července 2013 v 18.00 hodin
na nádvoří státního zámku Kunštát
Vstupné 100,- Kč

SDH Sychotín Vás srdečně zve na:

2. 8. PŮLENÍ PRÁZDNIN
od 21:00 hraje: Arcus

3. 8. PŘEDPOUŤOVÁ ZÁBAVA
od 21:00 hraje: Mix Boskovice

Poděkování školáků svému rodákovi
Během jednoho měsíce se kunštátský rodák knihy J. Řehůřka "Ocelové srdce průmyslovéžijící na okraji Paříže, Jaroslav Řehůřek, po- ho světa a recyklace kovu" s cílem motivovat
staral finančně o druhý výjezd našich žáků za a informovat mladou generaci o důležitosti
průmyslu a zpracování kovu, který nás proprohlídkou strojírenských podniků.
Nejdříve to byl na konci května výlet pro žá- vází životem na každém kroku. Od nerezokovský parlament (zástupci žáků 5. - 9. tříd) vých výrobků v podnicích, supermarketech,
do Zlína na výstavu 110. výročí zlínského hotelích, kuchyních, přes automobily až třeba
strojírenství a k seznámení se s Baťovým k mobilům a malým součástkám v nejmoderfenoménem. Současně se žáci podívali i do nější technice.
valašské školy Brumov - Bylnice a za našimi Nezbývá, než na tu velkou dálku do Francie
partnery ze Slovenska, kde se seznámili se kunštátskému rodákovi za vše, co i v tomto
školou v Melčice - Lieskové u Trenčína a strá- školním roce pro školu v Kunštátě udělal a
vili mezi svými kamarády několik krásných žákům umožnil, velmi poděkovat a taky pochvil. Zde je na místě poděkování vedení slo- blahopřát k jeho krásným 89. narozeninám,
venské školy a učitelům, kteří se skvěle zhos- které na začátku července oslaví. A co naopak
vzkazuje on nám, kunštátským?
tili funkce hostitelů.
Koncem června umožnil pan Řehůřek ve spo- "Blahopřeji školákům a pedagogickému sboru
lupráci s ředitelem ing. Cískem a vedením fir- učitelů s vedením školy k úspěšnému zakonmy ACO Industries Přibyslav návštěvu toho- čení školního roku touto akcí. Po návštěvě výto moderního podniku s vlastní prezentací a stavy zlínského strojírenství a prohlídce 'fabprohlídkou výroby. Tentokrát vyjeli "do světa" riky' v Přibyslavi, kunštátští školáci nahlédli
žáci 8. ročníku v rámci modernizace výuky do světa ekonomické tvořivosti. Tímto je moa taky poznáváním regionu v okolí našeho dernizace výuky v kunštátské škole napojena
domova. Program skvěle připravilo vedení na potřebu společnosti ve smyslu industrialifirmy a školy a žáci jistě také ocenili návštěvu zace. Přeji životní úspěch školákům vycházenejvětšího a nejobsáhlejšího hasičského mu- jícím z naší školy a děkuji za vaši přízeň pro
moji účast být užitečný."
zea v České republice.
L. Dostál
Závěrem byly věnovány žákům letos nové
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4. 8. POUŤOVÉ POSEZENÍ
po celý den
od 18:00 hraje: Kunštátská dechovka
Výletiště Na Prádle Sychotín

V sobotu 1. 6. 2013 se uskutečnila XI. POHÁDKOVÁ CESTA - DOBRODRUŽSTVÍ
V PEVNOSTI BOYARD.
Všichni malí i větší soutěžící měli možnost
vyzkoušet si svoje schopnosti i odhodlání
v dobývání pokladu, který se nám nakonec
podařilo získat!!!
Vám, kdo jste se na vzniku, přípravě i samotném průběhu této akce podíleli, patří
obrovský dík.
Fojtovi, Kunštát
Město Kunštát děkuje členům divadelního
souboru LMD i všem zúčastněným, kteří
nešetří svým volným časem a nadšením
pro radost a pobavení dětí. S jejich pomocí a podporou se tato akce stala tradiční a
úspěšnou. XI. ročník konání je jistě dostatečným důkazem. Děkujeme také rodičům,
že přišli se svými dětmi a úsilí všech tak
podpořili.
-ba-

SVÁTKY ŘEMESEL
Zámecký areál během víkendu 8. - 9. 6. 2013
zaplnily řemeslné stánky, rukodělné dílny,
koně, poníci i lamy, rytíři, zbrojnoši, dvorní
dámy s heroldem a převzít svou královskou
korunu přijel Jiří z Kunštátu a Poděbrad a
jeho žena Johana z Rožmitálu.
Zámecký areál přilákalo i slunce a dobré počasí navnadilo i návštěvníky, kterých se zde
během víkendu prostřídalo téměř 5000.
Letošní svátky opět navštívil hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek a letos
byl i součástí historického programu při korunovaci krále.
Velmi úspěšná byla prezentace středních škol
a odborných učilišť. Zejména sklářská škola
Nový Bor, která předváděla samotné sklářské řemeslo přímo u pece. Foukání skla si
vyzkoušelo i mnoho návštěvníků. Sklářská
škola, jako poděkování pořadatelům za příjemnou a zdařilou akci, vyrobila skleněný
džbán držený lidskýma rukama, jako symbol

spojující Město Kunštát se svou hrnčířskou
tradicí a občanské sdružení Řemesla v Kunštátě, které mají tento symbol ve znaku.
Tato akce by se nezdařila bez velikého úsilí
všech účastníků, proto bychom touto cestou chtěli poděkovat Městu Kunštát - všem
zaměstnancům města, kteří přiložili ruku k
dílu i nad rámec svých pracovních povinností, státnímu zámku Kunštát, který tato akce
každoročně stojí nemalé úsilí a všem členům
občanského sdružení Řemesla v Kunštátě za
jejich obětavost, přístup a nadšení. Bez těchto
nadšenců by se dobrá věc nikdy nezdařila.
A nakonec patří velký dík Vám všem, kteří nás v naší aktivitě podporujete tím, že se
přijdete podívat a strávit příjemný víkend v
areálu kunštátského zámku. To pro Vás každoročně ožívá již zapomenutá sláva králů a
oslava lidských rukou.
Za občanské sdružení Řemesla v Kunštátě
Bc. Marie Wetterová - místopředsedkyně

SDH KUNŠTÁT
Naši nejmenší Čertíci
Ve dnech 14. - 15. června 2013 pořádal SDH
Břehy ve spolupráci s obcí Břehy a Okresním sdružením hasičů Pardubicka Setkání
hasičských přípravek Břehy 2013. Jednalo se
o prezentaci činností a dovedností dětí předškolního věku získaných v rámci přípravy na
členství ve sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska.
Tohoto setkání se zúčastnili nejmenší kunštátští hasiči – Čertíci. Naše 10 členné „mužstvo“, čítající mimochodem i 3 holčičky, bravurně zvládlo předvést scénku, která začínala
rozcvičkou běžné hasičské jednotky – poté
zazněla siréna a začala záchranná akce hořící
školy. Hasiči se svým novým vozem vyjeli na
místo neštěstí. Zde již byl předsunutý tým –
hasič s dýchací technikou, který zachránil
školáky z hořící budovy. Zbylí členové sboru
nebezpečnou situaci dostali brzy pod kontro-

lu a oheň uhasili. Ukázka končí písní od skupiny Queen „We are the champions“, při které
si naši Čertíčci užívali potlesku.
S touto ukázkou jsme mj. zaznamenali velký
úspěch 2. června na dětském dnu ve Velkých
Opatovicích a 22. června v Újezdě na oslavách 90. výročí založení SDH Újezd u Kunštátu.
Více informací o naší činnosti najdete na Facebooku.
Velký dík patří městu Kunštát, za příspěvky
na naši činnost, kunštátským hasičům za
pomoc a podporu a hlavně všem maminkám
našich čertíků, které s námi tu dalekou cestu
absolvovaly.
A také děkujeme Jitce Vaněrkové, která nás
dala dohromady a Klárce Lukešové, která to
celé s dětmi secvičila.
Ivona Prchalová
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SDH SYCHOTÍN

FK KUNŠTÁT

Úspěšný start sychotínských hasičů

Další úspěch
kunštátské kopané

Již spoustu let působí při sboru dobrovolných ži obsadily bramborovou příčku časem 17,45s.
hasičů v Sychotíně kolektiv mladých hasičů a Druhé kolo extraligy zavítalo do Letohradutaké soutěžní týmy mužů a žen. Dovolujeme Kunčic (UO) 8. června. Muži potvrdili, že výsi přinést malé poohlédnutí za jejich výkony v kon z prvního kola nebyl náhoda a vylepšený
čas 17,04s stačil na bronzovou příčku. Ženám
květnu a červnu.
Vzhledem k nepříznivému počasí mladí ha- se tentokrát nedařilo. Před jejich kategorií
siči naplno odstartovali letošní sezónu účas- trať zaplavila voda po prudké průtrži. Po
tí až na jarním kole hry Plamen v Ráječku uklouznutí jedné z proudařek si tak odvezly
18.5. Vzhledem k tomu, že jsme se nemohli neplatný pokus.
podzimní části zúčastnit v plné sestavě, jsme Druhý den pokračovala extraliga třetím konepomýšleli na celkové umístění, ale zaměřili lem v Lipové (PV). Díky malé chybě se tentojsme se na dílčí výkony v jednotlivých disci- krát muži nedostali v našlapané konkurenci
plínách. Mladší žáci obsadili v
požárním útoku 6. místo a ve
štafetě CTIF místo 5. Celkově
v součtu s podzimním kolem
pak obsadili 10. místo. Starší
žáci excelovali v požárním
útoku časem 17,39s a druhým
místem. V celkovém součtu
pak obsadili 17. místo.
Výbornou formu starší
žáci zajeli zúročit na soutěž
Okresní ligy mládeže (OLM)
do Šebetova 1. června. V požárním útoku vylepšili svůj
osobní rekord na hodnotu
Rekordní útok starších žáků
16,37s a celkově obsadili 3.
místo. Na další kolo OLM
jsme vyrazili s oběma týmy 16.6. do Rájce. na bodované příčky, i když jejich čas byl poStarší žáci opět v útoku potvrdili dobrou měrně kvalitní (18,74s) Zaváhání mužů komformu časem 18,28s. Bohužel malá chyba na penzovaly ženy svým letošním nejrychlejším
štafetě je odsunula na celkové 6. místo. Jejich útokem za 17,37s a třetím místem.
zaváhání plně nehradili mladší. Ve své kate- Po třech kolech jsou muži průběžně třetí a
gorii štafetu vyhráli a v součtu obsadili bron- ženy páté v bodování extraligy.
V okresní lize se bohužel nedaří tak excelentzovou příčku.
Soutěžní týmy mužů a žen opět v letošním ně jako ve vyšší soutěži. Po čtyřech kolech VC
roce bojují v okresní Velké ceně a zejména v drží muži pátou a ženy čtvrtou příčku.
Extralize ČR. Raketový vstup do letošního Pravidelné souhrny můžete spolu s dalšími
seriálu Extraligy ČR předvádějí muži. Na prv- informacemi ze Sychotína sledovat na:
ním kole seriálu (19.5.) v Seči u Plzně obsadili http://sychotin.blogspot.cz/
Ing. Aleš Havelka
druhé místo časem 17,14s. Ženy na této soutě-

Muži FK Kunštát se probojovali do finále
Krajského poháru ve fotbale, které se konalo na prvoligovém stadionu Zbrojovky Brno.
Zde naši hráči podlehli až v penaltovém rozstřelu FC Veselí nad Moravou a získali pohár
za druhé místo. Ozdobou utkání byla velká
návštěva fanoušků z Kunštátu a okolí. Pro zajímavost přikládám článek z oficiálního webu
jihomoravského fotbalu:
Krajský pohár FAČR | Datum: 30. 5. 2013
Obavy o návštěvu na finálovém utkání krajského poháru Kunštát - Veselí vzaly rychle
za své. Na stadion Zbrojovky Brno si našlo ve
středeční podvečer cestu téměř pět stovek diváků, to je nejvíc za dosavadních 11 ročníků.
Kunštátští fanoušci, bravo!
Parádní reklamu udělali svému klubu a městu
příznivci fotbalistů Kunštátu. Těch dorazilo
do Brna odhadem na dvě stovky. A jeden z historických zápasů pro svůj klub si náležitě užívali. "Kunštát, Kunštát,...," ozývalo se Srbskou.
Hlasivky, ruce, řehtačky,... Takovou atmosféru
nečekal snad ani největší optimista z pořadatelů. Byla totiž báječná. Na výkonnostní fotbal
neuvěřitelná. "Nejsou zvyklí na tolik diváků,"
prohodila jedna ze starších příznivkyň. Nervozita mohla svazovat, ani není divu. Taková
atmoška se v regionálním fotbale nevidí.
Tímto chceme poděkovat hráčům za reprezentaci oddílu a města. Všem divákům za
skvělou podporu.
Výbor FK Kunštát

ZÁMEK
Páni z Kunštátu
a na Kunštátě
Kastelán kunštátského zámku Radim Štěpán napsal knihu zabývající se rodem pánů
z Kunštátu. Kniha vyšla péčí brněnského
nakladatelství Šimon Ryšavý, jejím donátorem bylo město Kunštát. Během VI. ročníku Svátků řemesel, které na zámku probíhaly o druhém červnovém víkendu, byla
kniha pokřtěna.
Autor se rodem pánů z Kunštátu zabývá více
než 20 roků. Rod pánů z Kunštátu byl velmi rozvětvený a rodové kunštátské panství
postupně drželi příslušníci několika jeho
větví a k takto pojednané knize ho přivedly
jednak časté otázky návštěvníků, zda páni z
Poděbrad byli příbuznými pánů z Kunštátu,
jednak i letošní 555. výročí korunovace Jiřího z Kunštátu a Poděbrad českým králem.

Pohárové žně na soutěži v Litavě
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Štěpán Nosek. Neměl to po Krchovském
lehké, jeho verše místy až wolkerovské intonace mě ale přesvědčily. Říkám wolkerovské,
ovšem musel by to být Wolker, který se dožije
našich báječných časů. Teď mi napadá – není
vlastně takový solární panel na úrodné prsti
Malé Hané metaforou Wolkerovy pohádky
„O milionáři, který ukradl slunce?“ No nevím,
nevím…
Když jsem „pozdě k ránu“ přibyl na ubytovnu,
trempové ještě mlátili do kytar a zábava byla
v plném proudu: Zcela podle myšlenky jedné
Krchovského básně – přece si nebudu kazit
večer tím, že přichází ráno!

Já rychle spěchal spát, čekal mě druhý den
plný básníků. Četl Petr Payne, Petr Hruška,
Pavel Kolmačka … ale tyto (skutečné) osobnosti už nejsou předmětem našeho článku. I
když, přál bych vám, milí čtenáři, vidět, jak
takový chrudichromský písmák Kolmačka
doslova rozprášil semknuté řady diváků svým
básnickým cyklem Wittgenstein bije žáka! Ať
žije Poezie! A tedy i stromy, které mají koruny,
šumí a hnízdí v nich ptáci.
KRCHOVSKÝ, J. H.: Dvojité dno, Brno, Host
2009
-v.o.-

HISTORICKÁ RUBRIKA
Sochy a pomníky krále Jiřího III. část
Kdo přišel s myšlenkou vybudovat pomník
králi Jiřímu v Kunštátě? Víme jistě, že to byli
členové Čtenářsko-pěveckého spolku „Jiří z
Poděbrad.“ Podle jednoho podání se praví,
že v neděli 12. července roku 1868 podnikl kunštátský Čtenářsko-pěvecký spolek,
společně s bratrským spolkem sebranickým, u příležitosti sedmdesátých narozenin
Františka Palackého výlet, „blíže Újezda.“
Tam se zrodila myšlenka zbudovat v místě jeho rodových kořenů důstojný pomník.
Druhá verze je poetičtější. V Kunštátě seděla ve Čtenářském spolku společnost
uvědomělých občanů v zimní večer, čekajíc „na poštu.“ Pošta přišla a s novinami
donesla korespondenční lístek adresovaný Vlastenecké společnosti denních hostů na Panském domě v Kunštátě. Pan Jan
Novotný, obchodník a dlouholetý kunštátský starosta, obrátí lístek a čte nahlas:
„Kunštáte, kolébko mého rodu! Rodné město mých otců! Čtyři sta let tomu, co slávou
ozdobil jsem jméno Tvé královskou, nejsi
už nejmenším z městeček Moravských, neboť rod pánů z Kunštátu dal českému národu nejslavnějšího krále. A ty neozdobíš své
náměstí v památný rok pyšným pomníkem
mým? KUNŠTÁTE, COŽ SPÍŠ ? “
Jiří z Poděbrad a na Kunštátě, král český.
A kdo napsal a poslal tento vzkaz? Autorství
je přičítáno panu děkanovi Josefu Soukupovi z Doubravice. Objevuje se také jméno pátera Vincence Ševčíka.
Pro uskutečnění myšlenky ke zbudování
pomníku vzniklo družstvo, jehož zakládajícími členy byli pánové: Jan Novotný jako
předseda, Petr Čáslavský jednatel, Antonín
Šamšula, Petr Brabec, Josef Šamšula, František Bergr, Martin Šmída, Ignát Šamšula,
Libor Podsedník, Hynek Boubela a Josef
Navrátil. Zakládajícím členem se mohl stát
každý, kdo věnuje 10 zlatých.
Finanční prostředky byly shromažďovány
z darů občanů Kunštátu a širokého okolí.
Tiskem byly vydány i oslavné básně auto-

rů J. Možného a Boleslava Mezibořského s
dovětkem „čistý výtěžek věnuje se ku zbudování pomníku.“ Z dobrovolných sbírek
a příspěvků vlastenecky smýšlejících občanů, veřejných vystoupení a zábav a darů do
pokladničky Čtenářsko-pěveckého spolku.
Významnou částkou 100 zlatých přispěla
Občanská záložna v Kunštátě. Sbírka byla
povolena ministerským povolením z 28. září
1870 s působností pro celou Moravu.
Výběr místa pro pomník byl poměrně jednoduchý. Před budovou Občanské záložny, v
místech, kde stávala kamenná kašna.
Inspirací zakladatelů byla kresba sochy krále
Jiřího otištěná v časopise Světozor. Král Jiří
drží v jedné ruce meč, symbol obrany české
samostatnosti proti nepřátelům cizím i domácím, v druhé ruce listinu s kompaktáty.
Autor kresby byl významný pražský sochař
Ludvík Šimek, se kterým bylo o zhotovení
díla jednáno. Podle představ kunštátských
měla být socha zhotovena z kovu. Finanční
požadavky autora však výrazně překračovaly nashromážděné prostředky.

INZERCE
PENSION U LÍPY v Rovečném vás zve k návštěvě: stylová restaurace, ubytování, oslavy,
svatby, atrakce pro děti, vlastní park, pávi.
Otevřeno: pátek: 17-21, sobota: 12.30–21, neděle: 11-16. Kontakt: 608 434 165, www.pension-u-lipy.cz.
KOUPÍM menší zahradu v Kunštátě nebo
okolí. Tel.: 602 548 347
MASÁŽE NA PENZIONU: masáž šitá na
míru, Breussova masáž, Dornova metoda.
Těší se na Vás Dana Skotáková, 739 672 757
VŠESTRANNÝ kvalifikovaný řemeslník
provede práce malířské, natěračské, zednické,
obklady, práce se dřevem aj. Tel.: 725 322 830
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.
NAVŠTIVTE OČNÍ OPTIKU (ve dvoře
zdrav. střediska) otevřeno každou středu od
9.30 do 16.00.
OPRAVY rodinných šicích strojů. Milan
Lepka, Nýrov 76, tel. 723 307 810

OZNÁMENÍ
Ludvík Šimek patří svým dílem mezi významné sochařské osobnosti. Připomeňme si ve
zkratce několik informací z jeho života. Narodil se 19. ledna 1837 v Praze na Malé Straně, po absolvování Vyšší školy reálné vstoupil
jako učeň do dílny slavného Emanuela Maxe,
kde strávil devět let. Zároveň Šimek navštěvoval průmyslovou školu u sv.Havla v Praze
i malířskou akademii. Po studijním pobytu v
Mnichově a Římě po návratu do Prahy byly
jeho prvními pracemi skicy pro pomník Jungmanna a model Valdštejnovy sochy. V objednacím listě je napsáno: „Nadějme se, že Valdštýna jako Čecha nejlépe provede Čech…“
Reprodukce této sochy je na zámku v Dolním
Rakousku v hraběcím zámku Valdštejnů v
Mittergrabenu, kde byla také postavena socha
krále Jiřího zhotovena podle již zmíněné Šimkovy kresby. Druhá kopie Valdštejnovy sochy
byla odlita z bronzu a je od roku 2007 umístěna na nádvoří Valdštejnského paláce v Praze.
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JUDR. KAMILA VRÁNOVÁ, ADVOKÁT,
oznamuje, že z důvodů čerpání řádné dovolené poskytuje veškeré právní služby
pro občany i podnikatele v době letních
prázdnin v úterý dne 2. 7., 16. 7., 6. 8. a 20.
8. 2013.
Od 1. 9. 2013 opět pravidelně každé úterý
od 13.00 do 15.30 hod v zasedací místnosti Městského úřadu Kunštát. Tel.č. 608 211
469, email: kamilavranova@seznam.cz
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-

LITERÁRNÍ RUBRIKA
Knihy knihovny kunštátské
Ty stromy na náměstí zoufale chybí, říkal
jsem si v červnovém žáru, kdy asfalt vřel černými bublinami a lidé čekající na autobus byli
nápadně nervózní. Dvě lípy u Jiříka, to jsou
jediné dvě koruny, slunečníky před pizzerií a
cukrárnou to nevytrhnou.
Odjížděl jsem na festival
autorských čtení do Šonova u Náchoda. Kolik
bylo na slunci? Padesát?
Kde jste koruny zelené
vrhající útěšný stín?
Večer jsem se v Šonově ubytoval Ve statku,
v hostinci a ubytovně
rustikálního rázu. Ze
stromů na stolky kapala
medovice, v udírně se
otáčelo prase, cyklisté
namíchaní s trampy
popíjeli svijanskou jedenáctku. Osprchovat,
vypít dvě jedenáctky a
vzhůru na evangelickou
faru! To byl totiž prostor,
v němž se odehrával festival básníků KOLIK BŘEHŮ MÁ ROZKOŠ?
Rybník Rozkoš se leskl v zapadajícím slunci,
hřbitov s lipami, ořezanými na pouhé kmeny
a dvě tři hlavní větve, působil bezútěšně – a
mlčel. Co by taky povídal. Na faře jsem se
usadil na židli, právě začínala produkce. Ale
co tu dělá ta ztepilá děva v černých plavkách?
Hned jsem se to dověděl. Byla to tanečnice
na tyči. Nebo u tyče? Prostě děvucha pustila kazetový magnetofon a předvedla jakousi
silovou sestavu poměrně obscénních pros-

tocviků. Dříve bych něco takového čekal na
diskotéce, teď už i fara… Když sokolka šplhala až ke stropu, napadlo mi: „ Blíž k Tobě,
Bože můj, jen k Tobě blíž…“ Konec, potlesk.
A konečně nastupuje básník J. H. Krchovský.
I on byl předskokankou
překvapen. Prý mu na
oné tyči chyběla horizontála…
Právě kvůli J. H. Krchovskému jsem přijel.
Patří mezi nejznámější
současné české básníky, je překládán a vydáván, četl už ve Švédsku,
v Německu, ve Francii.
Tuším, že u nás je snad
současným
básníkem
nejprodávanějším. Čili
hvězda literárního nebe.
A skutečně, nikdo při
hodinové produkci neopustil sál, nikdo nelitoval, že přišel. Krchovský
přečetl básně z „nultých
let,“ tedy napsané po
roce 2000 a přidal nějakých patnáct zcela nových, z rukopisů. Z těch mi utkvěla jedna o
květu na suchém pni stromu a druhá, v níž
se se svojí pověstnou ironií – a sebeironií –
cítí „sám jako kůl v SRDCI.“ Tedy – tohoto
básníka tentokrát doporučuji ctěné čtenářské pozornosti. Vždyť Krchovský si oblíbil
Kunštát a pravidelně k nám zajíždí – další
důvod proč sáhnout po jeho sbírce virtuózních rýmů a koncízní formy. Následujícím
básníkem pátečního večera byl náchodský
-6-

Kniha tudíž podává chronologický přehled
majitelů kunštátského panství z řad rodu
pánů z Kunštátu, každému z držitelů rodového panství je věnována jedna kapitola, obsahující kromě vlastního textu doprovodný
obrazový materiál v mnoha případech publikovaný vůbec poprvé.
Nejvýznamnějším představitelem rodu byl
právě český král Jiří. I když jeho vztah ke
Kunštátu není v písemných pramenech nijak
doložený přesto je zcela zřejmý. Vzhledem k
rodinným poměrům můžeme konstatovat,
že král Jiří strávil na rodovém hradě rané
dětství, navíc Kunštát do roku 1461 držel a
v padesátých letech 15. století zahájil jeho
velkorysou pozdně gotickou přestavbu. Zde
je také na místě vysvětlení proč se později
u krále Jiřího zažil pouze přídomek z Poděbrad a Kunštát zůstává dodnes většinou opomíjen. V době před korunovací se Jiří sám
vždy vlastnoručně podepisoval Jiří z Kunštátu a Poděbrad. Po korunovaci již samozřejmě bez jakéhokoliv rodového přídomku,
čili Jiří král český. S vypuštěním přídomku z
Kunštátu přichází až František Palacký, kterému se k husitskému králi nechodil německý Kunstadt.
Ke knize, která je k dostání v kunštátském
informačním centru, je potřeba závěrem připojit dovětek. Devět datací je uvedeno chybně, tudíž nedílnou součástí knihy je vložená
errata (oprava tiskových chyb).

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
Město Kunštát a Kruh přátel umění Kunštát
ve spolupráci
se Společností přátel mladé poezie vyhlašují

41. ročník
Literární soutěže Františka Halase
Cílem této tradiční akce je podchytit mladé
literární talenty, umožnit vzájemnou konfrontaci jejich činnosti a dát nejlepším příležitost práce publikovat a propagovat je. Soutěže
se může zúčastnit každý autor ve věku od 15
do 29 let svými dosud nepublikovanými básnickými texty.
Příspěvky v rozsahu maximálně 10 básní,
doplněné o rok narození a kontaktní údaje
vč. místa působiště, zašlete na emailovou adresu lsfh@centrum.cz nebo v tištěné podobě
ve třech kopiích poštou na adresu: Městská
knihovna, nám. Krále Jiřího 105, 679 72 Kunštát.
Zásilku viditelně označte HALAS 2013.
Uzávěrka zasílání příspěvků: 15. července 2013
Výsledky soutěže budou oznámeny v rámci
tradičního Halasova Kunštátu 19. října 2013.
Kontakt pro další informace: Vojtěch Kučera,
lsfh@centrum.cz
Více zde: http://lsfh.webnode.cz/news/literarni-soutez-frantiska-halase-2013/

Z bohaté tvorby sochaře Šimka vzpomeňme ká slavnost k padesátiletému výročí odhalení
pomníky vojevůdců z carrarského mramoru pomníku se konala 11. srpna 1935.
pro Arsenal Vídeň, Pomník Josefa Jungmanna Samotná socha byla několikrát restaurováv Praze, návrh sousoší sv. Cyrila
a Metoděje v Třebíči, sousoší sv.
Anny, sv. Lukáše a sv. Metoděje
pro Nostickou kapli ve Svatovítské katedrále a třináct starozákonních proroků na hlavním
oltáři Svatovítského chrámu v
Praze. Vytvořil řadu náhrobků
a reliefů na hrobkách mecenášů
a podnikatelů. Zemřel 25. ledna
1886 v Praze.
Po neúspěšném jednání se sochařem Šimkem byli osloveni i
někteří moravští sochaři. Zhotovení pomníku za nejnižší cenu,
což bylo 1400 zlatých, nabídla
sochařská a kamenická dílna
Adolfa Loose (otce významného
rakousko-českého architekta)
z Brna. (Firma měla svoji dílnu
na dnešní Kounicově ulici, na
místě, kde stojí hotel Continental). Adolf Loos vlastnil také lom
na mramor v Nedvědici, proto je
sokl pomníku z tohoto modrého
kamene. Samotná socha je zhoVýroční rok 1935
tovena ze Savojského pískovce.
Na soklu je z přední strany nápis:
na a čištěna. Poslední velkou úpravou prošla
KRÁL JIŘÍ Z KUNŠTÁTU A PODĚBRAD Jiříkova socha v roce l961, kdy byla nárazem
1458-1471
osobního auta (11. února) shozena z podstavZe zadní strany:
ce a roztříštěna. Vzhledem k rozsahu poškoKu věčné památce
zení se uvažovalo o vytvoření sochy nové. Pro
slavného panovníka českého
finanční nákladnost bylo od tohoto záměru
zbudovali ctitelé jeho
upuštěno a Jiříkova socha byla opravena tmeL.P. 1885
lením poničených částí a vytvořením nové
Pomník byl slavnostně odhalen za veliké hlavy. Opravu provedla kamenická dílna v
účasti obyvatel 15. a 16. srpna 1885. Další vel- Blansku.
-j.k.-

Socha po nárazu osobního auta 11. 2. 1961

SLOUPEK
Hrnčířství v Semipalatinské oblasti západní Sibiře počátkem XX. století

VILÉM PRAŽÁK

III. část

Publikováno v etnografickém časopisu Český lid,
roč . 45/1958.
Na Irtyši, kde nožního kruhu neznali, užívali
proto při zhotovování nádob způsobu mnohem
staršího, jaký byl znám již v pravěku. Záležel v
tom, že vytvářeli nádobu z několika kusů hlíny
na sebe přikládaných a nalepovaných. Irtyšský
hrnčíř, právě tak jako pravěký, si v rukou nejprve
z hlíny zhnětl neširoké, nedlouhé provazovité válečky, a z nich potom nádobu skládal až po horní
okraj stáčením na sebe. Nejprve spirálovitým
stočením válečku vytvářel dno nádoby a potom
lepením a zatáčením dalších válečků na sebe formoval stěny do patřičné výše a tvaru. Počínal si
tu právě tak, jako se dosud u nás zhotovují slaměné ošatky nebo koše, při nichž se užívá válečků ze
slámy omotaných štípanými kořínky, z nichž se
též vytáčí nejprve spirálové dno a natáčením slaměných provazců na sebe boční stěny. Irtyšská
hrnčířská technika v tomto směru připomíná
tedy starý způsob techniky vyplétaných nádob z
proutí nebo ze slámy. Přesto jde tu již o stupeň
pokročilejší v tom smyslu, že nádoba se nevytváří prostým natáčením hliněných šulánků holou
rukou, nýbrž se pracuje již za pomoci ručního
kruhu, který tuto práci usnadňuje a umožňuje
nádobám dodati přesněji kruhového tvaru. Irtyšští hrnčíři při tomto formování nádob jednou
rukou roztáčeli kruh, a druhou válečky hlíny na
sebe natáčeli a nalepovali: potom si stěny
takto vzniklé uhlazovali. S nalepováním
válečků pokračovali
až do úplného dohotovení nádoby. Stěny
posléze zvenčí i zevnitř vyhladili do vyrovnané plochy, aby
ji učinili jakoby jednolitou, vytvořenou
z jednoho kusu hlíny.
Aby se práce usnadnila, zvláště při hlazení
stěn zvenčí i uvnitř, pomáhal někdy při točení i
některý člen rodiny, aby se obě ruce pracujícího
hrnčíře uvolnily a nádoba byla vzhlednější.
Tento způsob vytváření nádob z hliněných válečků na sebe nalepených a stáčených za pomoci
ručního kruhu nebyl specialitou pouze irtyšských hrnčířů. Byl tehdy běžný i u Velkorusů a
nazýval se „lepením“ hrnců. Obdobná technika
je známá i z Bosny, Polska a z jiných míst Evropy,
Afriky, Asie.
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