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KTERAK KUNŠTÁTI
dO POděBRAd PŘIŠLI
Pan starosta Poděbrad byl tak nesmírně laskav
a podělil se s námi o kus historie společné pro
obě naše města. Jako novinář a historik se zabývá naší minulostí do hloubky a tou Jiříkovskou
obzvláště. O to více těší příslib jeho návštěvy na
oslavách 555. výročí korunovace Krále Jiřího
z Kunštátu a Poděbrad, které město připravuje společně s občanským sdružením Řemesla
Kunštát v rámci tradičních Svátků řemesel. Ty se
budou letos konat 8. a 9. června. Berte tedy tento
příspěvek už jako pozvánku na tuto tradiční a
významnou kunštátskou akci.
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta
Ambiciózní páni z jihomoravského Kunštátu brzy
zjistili, že Morava je jim už malá. A stejně tak velmi
brzy pochopili,...
pokračování na 2. straně

Osmá Noc s Andersenem 2013 v kunštátské knihovně.

INFORMACE O ČINNOSTI RAdY A ZASTUPITELSTvA
Rada města se na svých zasedáních mimo jiné
zabývala:
- návrhem výše školného v mateřské škole pro
příští školní rok
- průběhem kontroly provedené SFŽP na realizaci akce „Revitalizace Panské zahrady I.“
- návrhem kupní smlouvy na prodej plynárenského zařízení vybudovaného městem v ulici
Sadová
- vyhodnocením výběrového řízení na zhotovitele kalové koncovky na čistírně odpadních vod a
nového výběrového řízení na realizaci akce „Obnova sadu Třešňůvka“
- návrhem na opravu kašny v ulici Tenorova u
Mateřské školy
- nařízením Rady města č. 1/2013, kterým se vydává tržní řád, který mimo jiné řeší zákaz podomního prodeje v celém městě včetně místních
částí
- úpravou sociálního zařízení v klubovně v objektu Lipka 43
- výběrovým řízením na zpracovatele projektové dokumentace na opravu zdi kolem starého
hřbitova
- zadáním zpracování Energetického auditu
a Studie koncepce a revitalizace veřejného
osvětlení
- podáním žádostí o dotace na:
● značení cyklotras kolem Kunštátu

● revitalizaci veřejného osvětlení
● výměnu plynových kotlů v mateřské škole
● opravu střechy sportovní haly
● rekonstrukce lesních cest
● kulturu a Svátky řemesel
● vybavení jednotek SDH
- požadavky osadních výborů na zařazení akcí do
rozpočtu města na rok 2013
Zastupitelstvo města na zasedání dne 12. 3.
2013
- pověřilo Radu města k vyhlášení výběrového řízení na projektanta na zpracování projektu pro
stavební řízení na výstavbu plaveckého bazénu
u Základní školy včetně zajištění vyjádření dotčených orgánů.
- distancovalo se od svévolného zkracování příspěvků v Kunštátském zpravodaji a doporučilo,
aby se do budoucna tato činnost neopakovala.
- nedoporučilo vyhlašovat konkurz na místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola Kunštát v roce 2013
- vzalo na vědomí:
● plnění úkolů z minulého zasedání
● zprávu o činnosti kontrolního a finančního
výboru a Rady města
- schválilo:
● rozpočet města na rok 2013 jako vyrovnaný
ve výši 44,150.000,-Kč

● rozpočet vodohospodářského odboru
● poskytnutí finančního příspěvku HZS na
provoz požární stanice Kunštát, Římskokatolické farnosti Kunštát na opravu hřbitovního
kostela sv. Ducha, Kruhu přátel umění města
Kunštát na činnost, SDH Újezd na zhotovení
praporu v rámci oslav 90. výročí založení sboru,
SDH Sychotín na zajištění dopravního automobilu, Kunštátskému kulíšku na provoz alternativní školky.
● uzavření kupní smlouvy mezi městem Kunštát a JMP Net, s.r.o., na prodej plynárenského
zařízení vybudovaného městem v ulici Sadová
● zastavení exekuce proti povinnému REALSTAV, s.r.o., U Koupadel 6, Boskovice, z důvodu
nemožnosti vymožení dlužné částky
● uzavření smlouvy o dílo na dodávku a montáž technologického souboru kalové koncovky
jako koncového stupně kalového hospodářství
v ČOV Kunštát
● prodloužení platnosti slevy stavebních pozemků v ulici Sadová do 30.6.2013.
● přípravu projektu a podání žádosti o dotaci
na opravu a přístavbu sportovní haly do výzvy
3.3. ROP Jihovýchod
- vyslovilo nesouhlas s plánovaným zrušením
stavebního úřadu a matriky v Kunštátě v souvislosti s dokončením reformy veřejné správy

ZÁKLAdNÍ ŠKOLA
Vše, co děláme, děláme pro žáky
Chtěli bychom vás seznámit s tím, jak pokračuje budování naší školní landartové zahrady, která byla za školou slavnostně otevřena
vloni v dubnu ke Dni Země. I když jsme ji v
zimě samozřejmě nemohli využívat, práce na
jejím budování pokračují. Boskovická firma
Energetika s.r.o. škole věnovala, dovezla, postavila a zabetonovala dvanáctimetrový sloup
s čapím hnízdem, které zhotovila kunštátská
firma manželů Neničkových, rodičů našich
žákyň. Vše je určitě správně připraveno, protože jsme projekt důkladně konzultovali a
připravovali s brněnskými ornitology.
Čápi v Kunštátě, na rozdíl od sousedních
obcí, zatím nehnízdí. Občas nad městem
nějaký krouží, ale ještě se tu žádný neusadil,
přestože podmínky pro jejich život by tu byly
– máme nové rybníky v Sychotíně, v Panské
zahradě i dva za Zbraslavcem. Záměrem školy je do naší naučné školní zahrady instalovat
různé druhy ptačího bydlení, aby žáci měli
lepší představu o přírodě. Čapí hnízdo do
tohoto plánu přesně zapadá, bohužel je však
v Jihomoravském kraji jen 30% úspěšnost
zahnízdění na umělých hnízdištích. My však
věříme, že v těchto dnech si novou garsonku
nějaký ten čapí sameček vybere. A když ne letos, tak za rok…
Další velmi vydařenou akcí, která v březnu
proběhla, byla pomoc našemu adoptovanému chlapci Samuelovi ze Zambie. Prostředky na jeho školné naši žáci posílají do Afriky již několik roků. Vydělat 8000,- Kč je pro
děti opravdu velmi náročný úkol, znamená
to hodně práce. Proto se letos paní učitelky
rozhodly, že jim pomohou. Napekly podle
vlastních receptů a z vlastních zdrojů dortíky,
buchtičky a další dobrůtky. Žáci si mohli vy-

brat ze čtrnácti druhů pečiva a za malý peníz
si je koupit ke svačince. Tím společně s učiteli pomohli dobré věci a dokázali tak, že mají
srdce na správném místě.
Při příští akci pro Samuela bychom se znovu
chtěli obrátit na kunštátskou veřejnost a požádat o podporu. Děti ve třídách pěstují řadu
květin a sazenic, které by chtěli po ,,zmrzlých“
nabídnout všem zahrádkářům, stejně jako
tomu bylo v loňském roce.
Pokud se jedná o pomoc ostatním, plánujeme
ještě sběr víček od PET lahví na podporu léčby potřebných dětí.
A velmi stručně o dalších akcích školy:
Zpracovali jsme mezinárodní projekt Comenius, v rámci něhož spolupracujeme se školami ze Slovenska, Chorvatska, Polska a Norska.
Společně jsme připravili dvouletý program
zaměřený právě na rozvoj humanitárních aktivit žáků a učitelů.
Naše angličtinářka zajistila pro žáky poznávací zájezd do Londýna, děti si tak v praxi vyzkoušely své jazykové znalosti. Byli ubytovaní
v rodinách, poznali během pětidenního výjezdu to nejdůležitější z hlavního města Velké
Británie. Určitě je to pro ně velká motivace k
dalšímu studiu anglického jazyka.
Úspěchy však máme i v dalších oblastech: v
recitačních soutěžích, olympiádách i ve sportu. Snad právě díky těmto skutečnostem se k
nám z okolních malotřídek na druhý stupeň
žáci vracejí a naše škola je v boskovickém regionu s přírůstkem žáků +13 od roku 2010
nejúspěšnější školou (např. sousední školy v
Letovicích mají úbytek -22, v Olešnici -11 a v
Lysicích -5 žáků za stejnou dobu).
Doufáme, že vás budeme brzy moci informovat o dalších úspěšných akcích.
L. Dostál

Kunštátská laťka
Ve středu 20.3.2013 se sešli v kunštátské hale
žáci základních škol okresu, aby změřili svoje
síly ve skoku vysokém. Letošního 19. ročníku
se zúčastnilo téměř 130 žáků ze 13 škol. Hodnotné výkony byly možné sledovat zejména
v kategorii starších žákyň, kdy se vítězky po
mnoha letech přiblížily historickému rekordu
161 cm a výkonem 156 cm by se neztratily ani
na celostátních soutěžích.
Ve velké konkurenci se domácím reprezentantům dařilo. Nejlepšího výsledku dosáhla
Sabina Kotoučková, která výkonem 153 cm

obsadila 3. místo a zlepšila rekord školy o 9
cm. V kategorii starších žáků skončili těsně
pod stupni vítězů M. Štencl a J. Válek. I v
ostatních kategoriích předvedli žáci skvělé
výkony a dosáhli umístnění na čelných místech startovního pole.
Kunštátská laťka je jednou z nejmasovějších
sportovních akcí okresu, které škola pravidelně pořádá. Za jejím zdařilým průběhem a
organizací stojí práce učitelů tělesné výchovy
a ochota vedení školy a města tuto akci podporovat.
Eva Pulcová

Kunštátští žáci opět slaví úspěchy v recitaci
Kunštátští žáci opět slaví úspěchy v recitaci
O lysické sluníčko a Setkání s poezií v Adamově jsou recitační soutěže, jichž se každoročně účastní žáci naší školy. Těší nás, že i
letos se jim na soutěžích dařilo a získali mnoho pěkných umístění. Patří za to dík nejen sa-

motným žákům, kteří se pečlivě připravovali,
zvládli trému a zdařile přednesli své texty, ale
také učitelům a rodičům, kteří jim pomáhali
s výběrem básně či prózy a přípravou na vystoupení.
Soutěže v Lysicích se účastníme od jejích
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pokračování „Kterak Kunštáti do Poděbrad
přišli“
že ovlivňovat osud českého království a tím
pádem získat i určitý podíl na možných
prebendách z jihu Moravy dost dobře nelze.
Ostatně se stejným cílem se i dnes přesouvá
řada podobně ambiciózních lidí z Moravy do
Prahy. Boček z Kunštátu byl prvním členem
rodu, který získal významné pozice a statky
i v Čechách. Do Poděbrad se dostal výhodným sňatkem s Eliškou z Lichtenburka v roce
1351. Eliška byla jediným potomkem majitele
Poděbrad Hynka z Lichtenburka, který poděbradské zboží získal do držení zástavou za
půjčku králi Janu Lucemburskému. A protože
pan Hynek neměl mužských dědiců, po jeho
smrti měly Poděbrady původně připadnout
jako odúmrť zpět do majetku koruny, konkrétně císaře Karla IV. Ale Boček z Kunštátu se těšil panovníkově zvláštní přízni. Od
Karla IV. získal ekonomicky významný titul
královského číšníka, který s sebou přinášel i
právo udělovat povolení ke zřizování nových
krčem. A tak králi milý pan Boček získal od
královské komory Poděbrady jako dědičné
léno a od roku 1353 se psal s predikátem „z
Poděbrad“. Kromě toho také potřeboval mít
i dům v Praze. Ten koupil v Řetězové ulici
a Bočkovi nakloněný císař v roce 1362 jeho
pražský palác osvobodil od veškerých poplatků a dávek. Boček byl chytrý hospodář
a úspěšně přiváděl na Poděbradsko nové
osadníky do vyprázdněné krajiny, kde kdysi
původní husté lesy byly vytěženy pro potřeby kutnohorských stříbrných dolů. Navzdory
obratnému hromadění majetku byl vlivný a
zřejmě i mimořádně inteligentní Boček také
uvědomělým Čechem. V době kdy mezi vzdělanci vládla němčina a latina, právě z Bočkova
popudu byla v Poděbradech 27. prosince 1370
vydána u nás vůbec první známá česky psaná
úřední listina. Příchodem pánů z Kunštátu
nastalo pro Poděbrady 141 požehnaných let.
Bezesporu nejvýznamnějším Kunštátem v
Poděbradech byl Bočkův pravnuk, pozdější
král Jiří. I pro tyto dávné historické vazby je
dobře, aby Kunštát a Poděbrady o sobě věděly.
Sdílíme společné hodnoty a napříč staletími
nás spojuje mimořádná osobnost krále Jiřího
z Kunštátu a Poděbrad.
Ladislav Langr
starosta města Poděbrady

OZNÁMENÍ
JUDR. KAMILA VRÁNOVÁ, ADVOKÁT,
oznamuje, že v úterý dne 9. dubna 2013 a
v úterý dne 23. dubna 2013 z důvodu účasti na soudním jednání neposkytuje právní
služby.
Mimo shora uvedený termín vždy každé
úterý od 13.00 do 15.30 hod v zasedací místnosti Městského úřadu Kunštát. Tel.č. 608
211 469, email: kamilavranova@seznam.cz

počátků a letos jsme si odvezli hned čtyři
ocenění. Berenika Lepková získala 1. místo
v kategorii prvňáčků s básní Pavla Šruta Li-

chožrouti. Ve stejné kategorii obsadil 3. místo
Adam Chytrý s básničkou Františka Hrubína
Pohádka o řepě. Zkušená recitátorka Aneta Sojková zaujala porotu přednesem prózy

Martiny Drijverové Holčička a šála a získala
ve své kategorii 1. místo. Mezi nejstaršími
žáky zabodoval Vít Pulec, žák 8. ročníku, který s textem Ivana Vyskočila Proč se
lidé bojí zajíců obsadil 3. místo.
Posíleni těmito úspěchy jsme se 20.
března už v menším počtu soutěžících
vypravili do Adamova a tam opět zabodovali! Ve velké konkurenci desíti
škol našeho okresu zazářily Alžběta
Lepková a Aneta Sojková, které obsadily 1. a 2. místo ve své kategorii a
vybojovaly postup do krajského kola
soutěže dětských recitátorů Dětská
scéna. Další krásná umístění získali
Berenika Lepková (3. místo), Vít Pulec
(3. místo) a Denisa Šikulová (Cena poroty).
Všem žákům gratulujeme a věříme, že je láska
k poezii a ke knížkám bude provázet po celý
život.
I. Kuchyňová

BAMI
Taneční soutěž
O pohár města Kunštátu
Taneční skupina BAMI KR Kunštát pořádala
2. 3. 2013 celorepublikovou taneční soutěž s
mezinárodní účastí slovenských tanečních
skupin. IV. ročník taneční soutěže s názvem

KNIHOvNA
Pohádkové spaní v kunštátské knihovně
Noc s Andersenem je tradiční akcí, která se
pořádá od roku 2000 k Mezinárodnímu dni
dětské knihy a do níž se každým rokem zapojuje více knihoven a škol nejen v České republice, ale i na Slovensku, v Polsku a Slovinsku.
Jejím cílem je zprostředkovat dětem zážitky
spojené se čtením knížek a ukázat jim kouzelnou moc čtených příběhů. Někdy se zdá, že
v konkurenci počítačových her a televizních
pořadů ztrácí čtení na přitažlivosti, ale stojí
za to o každého dětského čtenáře bojovat a
pomáhat mu najít cestu ke čtenářství. Určitě
stojí za zmínku, že Noci s Andersenem a jejím
hlavním organizátorkám z knihovny v Uherském Hradišti, bude 2. dubna 2013, v den výročí narození dánského pohádkáře, udělena v
Odense cena Hanse Christiana Andersena.
Také kunštátská knihovna se stala již poosmé místem, kde se letos v „předtermínu“ (v
dalších knihovnách se nocuje až 5. dubna)
četlo, hrálo, povídalo, vyrábělo a samozřejmě
také nocovalo. Přihlášení kluci a holky byli v
knihovně jako doma, protože se s ní seznámili loni díky projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Letošní Noc byla věnována
knížkám Karla Čapka (a také jeho bratra Josefa), a tak se četlo hlavně z Devatera pohádek,
Dášeňky a Povídání o pejskovi a kočičce.
Po přečtení Pošťácké pohádky jsme se vydali na poštu a děti poslaly domů krásnou pohlednici Noci s Andersenem, která je každý
rok jiná a připravují ji pro děti přední čeští
výtvarníci. Abychom se dozvěděli „jak se co
dělá“, vydali jsme se pak do Sychotína do patchworkové dílny paní Dudkové, která dětem
ukázala, jak se vyrábí přikrývky a polštáře z
kousků látek, a pomohla jim vytvořit polštářky s obrázky pejska a kočičky. Paní Rampulová předvedla v keramické dílně dětem, co
všechno si mohou vytvořit z keramické hlíny,

a tak se děti s nadšením opět pustily do práce
a šlo jim to pěkně od ruky.
A pak už honem zpátky do knihovny. Čekala
tam večeře a hlavně čtení dalších pohádek a
povídání o povoláních, o zvířátkách a mnohém dalším. Přivítali jsme také hosty, paní
učitelka Dresslerová naučila děti, jak si mohou vytvořit krásný přívěsek z korálků. Mnohé děti si jej schovaly jako dárek pro maminku. Následovala Doktorská pohádka v podání
pana doktora Lukeše, který četbu doprovodil
názornou ukázkou, jak pomoci člověku (nebo
kouzelníkovi Magiášovi), když mu uvízne
pecka v krku. A protože děti neměly na spaní
ani pomyšlení, zahrály si na pejska a kočičku
a nazdobily si ve skupinkách vlastní šlehačkový dort, z kterého je naštěstí bříška nebolela,
protože tam na rozdíl od zvířátek v Čapkově
pohádce daly jen ty věci, které tam patří.
Když byly dorty snězené a zoubky vyčištěné,
začalo hnízdění do spacáků mezi regály s
knihami. Ale až do půlnoci svítily v knihovně
lampičky a naše pomocnice z řad studentek
gymnázia četly dětem, dokud neusnuli i ti
největší nespavci. A o čem se dětem v knihovně zdálo? Kdoví, ale nic strašidelného to asi
nebylo, protože se ozývalo jen spokojené
pochrupování a už za ranního kuropění se
děti probudily veselé a čilé.
Program zakončilo předávání diplomů, drobných dárků a podepisování stránky v kronice
s nadpisem Noc s Andersenem 2013. Věříme,
že i díky pěkným společně prožitým chvílím
se děti budou do knihovny rády a často vracet
a budou hledat v knihách zábavu a poučení.
Děkujeme všem, kteří nám ochotně pomohli
tuto akci pro děti zorganizovat.
Ilona Kuchyňová a Radka Banyaová,
organizátorky akce
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O pohár města Kunštátu je již tradicí, kdy se
do Kunštátu sjíždí tanečníci z celé České a
Slovenské republiky. V letošním roce se zúčastnilo 1100 tanečníků, 42 tanečních skupin
a viděli jsme 115 tanečních choreografií. Tanečníci soutěžili po celý den, až do večerních
hodin v disciplínách – street dance, show dance, disco dance, plesové a parketové předtančení, mažoretky, aerobic. Po celou dobu byla
fantastická atmosféra, kterou tvořilo více jak
500 diváků a fanoušků tanečních skupin. Taneční soutěž byla úspěšná a my se těšíme na V.
ročník v roce 2014. Poděkování patří městu
Kunštát, ZŠ Kunštát a vedoucím taneční skupině BAMI za organizaci celé soutěže.
Michaela Bartošová

INZERCE
Petra Loukotová – STUDIO VIKTORKA
nabízí na penzionu kosmetické práce, pedikúru, manikúru a také dárkové poukazy. Tel.
605 979 121
OPRAvY rodinných šicích strojů. Milan
Lepka, Nýrov 76, tel. 723 307 810
NAvŠTIvTE OČNÍ OPTIKU (ve dvoře
zdrav. střediska) otevřeno každou středu od
9.30 do 16.00.
Insolvenční správce prodá nejvyšší nabídce
byt 2+1 Kunštát, CP 52 m2, 3 lodžie. Info
na tel.: 777 885 567 nebo na e-mailu: olga.
stankova@seznam.cz. Nejnižší nabídka:
650 tisíc, správce si vyhrazuje všechny nabídky odmítnout.
vŠESTRANNý kvalifikovaný řemeslník
provede práce malířské, natěračské, zednické, obklady, práce se dřevem aj. Tel.: 725
322 830.

OZNÁMENÍ

INZERCE

Charitní pečovatelská služba - pracoviště Kunštát

OZNÁMENÍ pro obyvatele Kunštátska.
Lékárna Lysice má mimo pracovní dny
(7.30 – 16.30) otevřeno také v SOBOTU od
7.30 do 10.30 !!!

Oblastní charita Blansko poskytuje mnoho
služeb, mezi něž patří i Charitní pečovatelská
služba Blansko, která pečuje o občany Vašeho města již od roku 2003. Jedná se o praktickou pomoc konkrétnímu člověku v jeho
domácím prostředí, kam za ním dojíždí pečovatelky, Marcela Petrů a Ivona Šebestová, a
pomáhají s tím, co momentálně není schopen
zvládat sám. Tato sociální služba je placená a
registrovaná podle zákona č. 108/2006 Sb. o
sociálních službách, v němž vyhláška stanovuje maximální výši úhrad. Z konkrétních
úkonů se skládá mozaika praktické pomoci
seniorům a osobám se zdravotním postižením v jejich domácím prostředí. Například je
možné zajistit dovážku oběda a jeho podání,
pomoc s hygienou, při oblékání a svlékání,
při prostorové orientaci. Samozřejmostí je,
že služba pomáhá s běžným i velkým úklidem, s praním a žehlením prádla a také při

donášce nákupů, léků, či při zajištění různých
pochůzek na úřady, k lékaři a také doprovod
s pomocí služebního vozidla a podobně. Součástí služby je základní i odborné sociální
poradenství, které nejen poradí při řešení
momentální životní situace, ale jehož prostřednictvím můžeme zapůjčit kompenzační
pomůcky (polohovací postele, invalidní vozíky, chodítka, sedátka do vany, toaletní křesla,
antidekubitní matrace apod.), které usnadní
celkovou péči o člověka v domácím prostředí.
Provozní doba Charitní pečovatelské služby
Blansko je v pracovní dny v čase od 7.00 do
15.30 hodin. Ve večerních hodinách a o víkendech a svátcích je možno využít další charitní službu - Odlehčovací službu, která nabízí podobné činnosti. Kontaktovat nás můžete
prostřednictvím telefonu na čísle 516 410 825.
Bc. Anna Kalová, vedoucí Charitní
pečovatelské služby Blansko

dIvAdELNÍ SPOLEK LMd
O čem že to vlastně letos hrajeme? A chcete
slyšet pravdu, nebo to, co si myslíme, že je
pravda? :-) Představíme Vám příběh, který
se nám zalíbil především pro svoji uhozenost.
Avšak v té uhozenosti, absurditě a bizarnosti
se skrývá mnohem více, než je na první pohled zřejmé.
Hru se zvláštním názvem
Smrt Člověka-Veverky
napsala polská dramatička a scénáristka Małgorzata Sikorska-Miszczuk. Toto drama uvedla
již řada divadel v Polsku
i ve světě, premiéru mělo
v roce 2006.
Hra se snaží vyrovnat s
jedním z palčivých témat zejména německých
dějin – tématem teroristické skupiny R.A.F. (česky Frakce Rudé armády),
jež počátkem 70. let 20.
století doslova ochromila fungování Západního
Německa sérií krvavých
útoků i únosů vysoce
postavených osobností
veřejného života. Z původně levicového protestu typického pro konec
60. let se během pár let
stala nebezpečná teroristická jednotka, která
byla navíc podporována
levicově
smýšlejícími
právníky a veřejností…

Přijměte tedy prosím pozvánku od kunštátského divadelního spolku LMD a přijďte se
podívat na neotřelou hru, která poodhalí, co
se stane, když na obyčejného člověka najede
auto s nepochybujícím levicovým fanatikem
a on se do něj na první pohled bezmezně zamiluje.
Ondra Daniel

PRONAjMU pěkný byt 2+1 v Kunštátě na
ulici Nová. Tel.: 776 680 888
KOUPÍM RD v Kunštátě, nebo v blízkém
okolí, zahrada podmínkou. Děkuji za nabídky. Tel.: 775 667 214
jEŠTě ZůSTÁvÁ NěKOLIK vOLNýCH
MÍST na zájezd Český ráj 17.–19.5.2013. Informace na tel. 603 272 365. Milan Jakubů,
Auto Němec.
AUTOŠKOLA MATULA v Kunštátě otevírá
jarní kurzy výcviku pro uchazeče o řidičské
oprávnění všech skupin za mimořádně výhodné ceny. Cena za výcvik sk. "B" (osobní
auto) částka 5.980 Kč - včetně zkoušek. Informace na tel. 603 297 090, nebo osobně na adr.
Kunštát, U Hřiště 290
ZAHRAdNICTvÍ dRNOvICE nabízí přísady zeleniny, macešky, primulky, řízky muškátů, postupně balkonové květiny, okrasné
a ovocné keře a stromy, skalničky, substráty,
hnojiva a další potřeby pro nadcházející jarní
sezonu. Celoročně smuteční a příležitostné
vazby. Kontakt: Novotná M., tel. 724 734 914
SjEdNÁM POjIŠTěNÍ pro Českou podnikatelskou pojišťovnu. Jiřina Švancarová,
Kunštát-Sychotín 92, e-mail: jirinasvancarova@
seznam.cz, tel.: 728 337 589
PEKÁRNA KUNŠTÁT oznamuje změnu pracovní doby. Platí pro všední dny a to
Po-Pá od 5.00 do 19.00. V odpoledních hodinách – akční ceny pečiva.
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.
NABÍZÍM krejčovské služby, opravy a úpravy oděvů. Tel.: 724561575
MASÁžE na penzionu, Dana Skotáková, tel.
739 672 757. DÁRKOVÉ POUKAZY !
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LITERÁRNÍ RUBRIKA

SLOUPEK

Knihy knihovny kunštátské

Zámecké vzpomínání (VI. část)

Ne že by se mezi přehršlí nové a ještě novější hodnota je především v jazyce, v dokonale
knižní produkce na trhu nevyskytly i titu- zvládnuté řeči české. Werich mistrovsky stříly kvalitní. Přece jen se však občas vracíme dá exkurzy do minulosti Caligulova Říma s
do minula k osvědčeným hodnotám, ať už vlastními zážitky, když pozoruje Michelanmáme k tomu důvod jakýkoli. Vzal jsem tedy gelova Davida, kupodivu se nezmíní o slavdo ruky onehdy Italské prázdniny Jana We- né písni dvojice WaV, začínající Samuelova
richa z roku 1960. No, prázdniny, jde spíš o kniha nám povídá... Nebylo nejspíš třeba ji
tehdy v roce 60 připomínat.
několikadenní výlet na jih,
Mě však zaujala – zarazila –
tehdy však zázrak vyplývěc jiná. Když se dvojice po
vající už z prostého faktu,
prožitých dobrodružstvích
že byl člověk – po martýitalských prázdnin navrariu s ouřady – ven vůbec
cí, následuje zase obšírný
puštěn.
popis obtěžování celníky
Stárnoucí klaun Werich,
v Brennerském průsmyku.
kterého netřeba blíže
Člověk by si skoro pomyspředstavovat, vyjel svým
lel, že ne MY byli v sociaautem bez manželky, na
listickém Československu
vedlejším sedadle se však
obehnáni drátem napájevezla jeho mladá dcera
ným vysokým napětím a
Jana. A hned mě překvahlídáni samopaly a vlčáky.
pí zvláštní věc. Na hraniO českých celnících zase
cích jsou naši „celníci a
NIC. Werich měl nejspíš
hraničáři“ korektní a odprotekci, to je možné a
baví dvojici ihned. Zato
rakouští celníci! Nejapné vtipkování, pro- pravděpodobné. Zkušenost našince je však
hledávání řidiče, dcery i automobilu... No, jiná, dostal-li se tehdy alespoň jednou za
už je hotovo, pojďme dál. Ve Vídni Werich západní čáru... Závěrem Werich dospívá k
baví dceru vzpomínáním na divadelní hru myšlence, že nejen všechny cesty vedou do
Caesar, kterou, neskonale blbě provedenou Říma, ale z Říma zase všechny cesty vedou
sami vypískali spolu s prořídlým publikem. domů. Proto je i tato klaunova cesta zčásti
Následuje chvála Vídně, připomenutí spo- ideologicky podbarvena na rozdíl od italské
lečných kořenů, gastronomická pestrost. cesty Heinovy, kterou místy živostí vyprávěProhlídka historické Vídně s průvodcem, ní připomene. Ne všechny cesty z Říma vedly domů, o tom věděl cosi Voskovec, exulanti
hrst vzpomínek.
A dále na Salzburg a na jih do Böcksteinu. A a emigranti, utečenci či jak jinak jim chceme
šlus. Cesta tu končí. Slovníček však poučí, že říkat. Své o tomto faktu věděl i ten vyhnaný
Tauerntunnel a Autoverladung znamená, že sudetský Němec původem z Teplic, kterého
vůz je možno naložit na vlak, projet tunelem se Werich před hranicemi ptal na cestu. „Ja,
a pokračovat v krasojízdě. Naloženi s fron- ja! Já tu nejsem doma, to jsou fremdi, ich bin
tou dalších aut zjistí, že si zabouchli klíčky ein Fremden hier...“ Slovník praví r. Fremde
od vozu. Následuje tak brilantní popis trivi- – 1. cizinec, 2. cizí, neznámý člověk, 3. host,
ální situace, že když jsem ji četl nahlas ženě, návštěvník.
neviděl jsem pro slzy (smíchu!) dobře na liWERICH Jan, ITALSKÉ PRÁZDNINY, Pratery...
v.o.
Ale nechci vlastně vyprávět děj knížky, jejíž ha, Československý spisovatel, 1960

HISTORICKÁ RUBRIKA
Obecní kroniky a jejich pisatelé
Zákonem č. 80/1920 Sb., byla uložena všem V současně platném zákoně se praví, že kroobcím celého státu povinnost „pečovati o nika může obsahovat přílohy v podobě pířádné a pečlivé zapisování místních pamě- semných, obrazových nebo zvukových dotí do trvanlivé knihy – Obecní kroniky“. kumentů, jež doplňují vlastní zápis. „Dozor“
Po listopadu 1989 přešla povinnost péče o nad vedením kronik je plně v rukou obce.
kroniky na obce. V roce 2006 byl schválen O vzniku první kunštátské kroniky je zapsáno:
nový zákon č.132/2006 Sb., O kronikách obcí. „Jako každá novota - zvláště kulturní - tak i
Nabyl účinnosti 1. června téhož roku, zru- tato jen zvolna ujímala se po našem venkově
šil zákon č. 8O/1920 Sb., a vládní nařízení č. a tak teprve po novém nařízení ku konci roku
169/1932 Sb. O pamětních knihách obecních. 1923 vydaném, počaly se v našich obcích při
-5-

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. Knižně tento
text nikde publikován nebyl.
Dlužno říci, že zlato ani brilianty v ní nebyly,
její obsah se nám zdál přece jen zajímavý. Byla
zčásti zaplněna vinětami pana Aloise Bumby,
kterýže před lety měl vinopalnu. Některé byly
docela pěkné, zvláště si pamatuji na „Kunštátskou žaludeční hořkou.“ Poklad jsme přestěhovali do naší skrýše pod střechou střelnice. V
následujícím létě tam však už nebyl. Dodnes
mám podezření, že to má na svědomí Milan
Šauer. Však jsme mu také za to poškodili jeho
hlavní stan v boudě na nářadí nad Vlčí zmolou na Kohoutově.
O jedněch prázdninách jsme usoudili, že zámek není zrovna nejvhodnější obydlí pro pořádné zálesáky. Rozhodnutí opustit pohodlné
postele padlo ve chvíli, kdy jsem zjistil, že naše
bábinka je majitelkou stanu. Dědeček jej kdysi
koupil od nějakého demilitarizovaného vojáka po první světové válce a od té doby ležel v
balíku na půdě. Jeho kvalita odpovídala délce
skladování, a tak vztyčení lesního příbytku
na malém ostrohu v oboře pod střelnicí nebyl
jednoduchý problém. Jako příslušenství byly
ke stanu přibaleny dva ešusy neuvěřitelných
rozměrů. Nevím, co mne to napadlo, ale vsadil jsem se s Pepkem Ježovým, se kterým jsem
stan stavěl, že je oba naplním vodou a vypiju.
Jak jsem slíbil, tak jsem i učinil. Krátce nato
jsme se však odebrali do kina, které tenkrát
ještě bylo v dřevěné sokolovně na místě dnešního kulturního domu. Následky nemírného
pití se brzy dostavily a já musel asi šestkrát během představení opustit hlediště. Když jsem
šel příští týden do kina, ptal se mne starý pan
Kabátek, který trhal lístky, zda mám v kapse pořádný provázek. Když jsem se ptal proč, stručně
to vysvětlil: „To aby sis na tom svém šulínkovi
udělal pořádný uzel a nerušil tak promítání!“
Když dneska čtu o neřešitelných problémech
s různými „vodními díly,“ mohu s potěšením
konstatovat, že já je mám už dávno za sebou.
Jedny prázdniny jsem se jim však téměř cele
věnoval, a to v kravím výběhu pod zámkem.
Dnes na místech naší smělé vodní kaskády
stojí úhledné vilky, kolem svěží travička. Nevím, na čem se v tom pětapadesátém nešťastné
jezeďácké krávy pásly, můj celkový vzpomínkový dojem není totiž zelený, ale hnědý. Hnědé
bahno, hnědé kravince, hnědá voda tekoucí z
koryta pro napájení krav. Hnědí od hlavy až k
patě byli i smělí stavitelé přehradních kaskád –
já, Čeněk Vrbka, Andula Hančíková i mrňaví
přidavači Miloš Švancara, Přemek Piták a další.

nově zvolených zastupitelstvech tvořit letopisné komise a zřizovat Obecní kroniky.
Podobně se stalo i v našem městečku. V sezení obecní rady 1.10. 1923 byli zvoleni do
obecní letopisné komise pp. Tomáš Haupt
– soukromník, Josef Janíček – farář, Antonín
Mágr – rolník a já, Vladislav Adamíček – od-

základní škole od roku 1938 do roku 1963.
Záznamy v kronice vedl od roku 1951 až do
roku 1969.
Po půldruhém roce bez zápisu, je záznam do
kroniky za rok 1971 zapsán učitelem Zdeňkem Trubákem.
Písemný materiál pro zápis za rok 1972 shromáždil Josef Havlíček, vedoucí pošty v.v. Zápis však do kroniky neprovedl – zemřel.
1972 – kroniku přebírá Ing. Ondřej Došlý,
rodák z Benátek nad Jizerou, inženýr chemie.
Záznamy dělá do roku 1975.
V roce 1976 pověřen radou MNV, přebírá
kroniku Karel Pospíšil (narozen 6.3. 1904)
důchodce, bytem Kunštát 25. Od roku 1981
vyhotovuje zápisy jeho žena, učitelka Vlasta
Pospíšilová ( narozena 21. 7. 1914) až do roku
1984 kdy pro nemoc kroniku předává.
Od roku 1984 do roku 1989 vede kroniku
učitelka Mgr. Magdaléna Viková.

SLOUPEK
Měl-li pětapadesátý rok charakter převážně
budovatelský (ostatně zcela v intencích doby),
pak ten následující proběhl především v duchu militaristickém. Dnes a denně jsme totiž s
Čendou Vrbkou vyráběli dřevěné meče. Není
mi dodnes jasné proč, jestli si dobře vzpomínám, žádné válečné tažení jsme neplánovali.
Čendovi to nepřiměřené zbrojení však pravděpodobně přineslo neodčinitelné následky,
když se z něho stal důstojník.
Vidím, že už jsem velmi překročil stránkový
limit, který mi dal Ludvík Kundera k napsání těchto „zámeckých memoárů,“ a tak budu
končit. Ostatně, v šedesátém roce jsem už
na zámek nesměl. V té době mne ale stejně
pomalu začínaly zajímat jiné krásy Kunštátu.
Ty už jsou ale dnes většinou dlouho a šťastně
vdané a já tedy předpokládám, že by mé další
vzpomínání v tomto směru nikoho nezajímalo.
konec textu

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

borný učitel v Kunštátě. Tato komise v téže
schůzi zvolila mne prvým kronikářem“.
Kronika městečka, dnes města i přes různé
obtíže zaviněné politickými změnami mapuje dění v Kunštátě již devadesát let.
Bude vhodné vzpomenout ve stručnosti na
zapisovatele – kronikáře minulé i současné.
Prvním kronikářem, jak je patrno z úvodu, byl Vladislav Adamíček, (narozen 14.4.
1875) učitel a ředitel školy v Kunštátě. Zápisy
dělal do roku 1939.
Jeho nástupcem byl zvolen do velmi složité
doby Vladimír Kočiřík. Také učitel a zakladatel Muzea pro soudní okres Kunštát. Vl.
Kočiřík však kroniku do rukou nedostal,
musela být odevzdána okresnímu úřadu a
deponována do archívu.
Vlastně druhým zapisujícím kronikářem byl
Cyril Růžička (narozen 10.7.1882) kovářský
mistr. Pečlivým způsobem provedl dodatečné zápisy z válečného období 1939 – 1945.
Cyril Růžička znal podrobně kunštátské
poměry a souvislosti. Pocházel ze starého
usedlého rodu žijícího v Kunštátě již několik
století.
Od roku 1946 do roku 1950 vedl záznamy
PhDr. Jiří Jobánek, přišel do Kunštátu z
Brna a stal se učitelem na kunštátské škole.
Mnozí pamatují jeho literární prvotinu Návraty tažných ptáků.
Pan učitel Josef Koláčný působil na místní

22. dubna to budou 2 roky co nás navždy opustil můj syn, bratr a strýc Michal HUjdIČ.
...odešel jsi, jak si to osud přál, v našich srdcích
a vzpomínkách zůstáváš dál. Roky plynou,
jak tiché řeky proud, jen bolest nedá zapomenout.
Jana Hujdičová
95. narozeniny paní jaroslavy TRAMPOTOvé oslavili téměř všichni obyvatelé Penzionu
pro důchodce města Kunštát. Společné setkání s jubilantkou se uskutečnilo 13. 3. 2013
v jídelně penzionu. Po malém pohoštění si
všichni společně zazpívali a popovídali. Paní
Trampotové přejeme hlavně zdraví ale i mnoho elánu, kterým nás mladší stále tak překvapuje.
L. Pešková

Dalším kronikářem se stává v roce 1990
Josef Závadský (narozen 1.7. 1932). Zápisy
dělá do roku 1997.
Současným kronikářem je učitel, zástupce
ŘEMESLA KUNŠTÁT
ředitele na ZŠ v Kunštátě, Mgr. Vladimír
Občanské sdružení Řemesla v Kunštátě zve
Všianský. Kroniku vede od roku 1998.
V historii zápisů do kronik byl záznam do- širokou kunštátskou veřejnost na kurzy řemeslné výroby, které se uskuteční v Památplněn dvěma příspěvky nekronikářů..
níku
hrnčířských domů v Kunštátě (naproti
1. Konec válečných událostí r. l945 a dění
poště)
v termínech:
bezprostředně po skončení druhé světové
2.5.2013
v 16 hodin PLETENÍ Z PEDIGU I.
války v Kunštátě zapsal učitel Ota Menšík a
21.5.2013
v 16 hodin PLETENÍ Z PEDIGU II.
několika fotografiemi opatřil Josef Koláčný.
Na
kurzy
je třeba se nahlásit předem na teStrojopis je vlepen do kroniky.
lefonních
číslech
731 163 463 (p. Smejkalová)
2. V listopadu 1972 napsal do kroniky tehnebo
724
322
412
(p. Dresslerová).
dejší předseda školské a kulturní komise Ing.
Poplatek
na
materiál
80,- Kč, kurzovné je
Miroslav Míka zápis, který nazval „Pohled
zdarma.
zpět na rok 1968 – kronikář neměl pravdu“.
Je dobře, že dnes svobodně můžeme říci, že
kronikář měl pravdu…
-j.k.-

Čertíci vás zvou od 8.4. do 30.4. do Informačního centra v Kunštátě na Přehlídku
aktivit Mladých hasičů.
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