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OTÁZKA PRO STAROSTU
Naše město bude mít dva strážníky?
Ano, bude. Po projednání v zastupitelstvu se
rada rozhodla na základě výběrového řízení
přijmout druhého strážníka. Bylo to vyvoláno jednak stížnostmi občanů na zhoršení dodržování vyhlášek města a pořádku v
ulicích, žádostmi o dohled kolem školy, alternacemi při městských akcích z důvodů
dlouhodobé nemoci stávajícího městského
strážníka a žádostmi některých sousedních
obcí o spolupráci na úrovni MP za úplatu.
Současně s tím je zpracovávána podrobná
koncepce činnosti MP v Kunštátě tak, aby
oba strážníci (1+0.7 úvazku) byli efektivně
vytíženi a jejich existence byla smysluplná
a účelná. A konečně jsou situace, kdy jeden
strážník nestačí. Vždyť přece jeden musí být
vždy ten hodný a druhý ten zlý.

Děkuji za dobrou práci zastupitelům, zaměstnancům úřadu a všem občanům. Přeji klidné a
pohodové prožití vánočních svátků a do nového roku 2013 pevné zdraví a co nejvíce splněných
přání.
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
zemků po kterých je vedena kanalizace
- zápisem z jednání Rady školy při základní
V měsíci listopadu se Rada města na svých škole
- přidělením uvolněného bytu v Penzionu pro
zasedáních mimo jiné zabývala:
- dokončením akce „Revitalizace Panské za- důchodce
- schválením dodatků ke smlouvám o dílo na
hrady“
- návrhem dohod s VAS Boskovice ve věci prohrnování sněhu na místních komunikacích
provozování vodovodů a kanalizací
Rada města

- pronájmem a směnou obecních pozemků
- postupem prací na vyhotovení nového
územního plánu
- návrhem tržního řádu
- návrhem obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
- pohledávkami města
- vyhlášením výběrového řízení na realizaci
2. etapy rekonstrukce klubovny pro mladé
hasiče a maminky s dětmi
- výběrovým řízením na realizaci akce „Obnova sadu Třešňůvka v Kunštátě“
- výběrovým řízením na zpracovatele žádosti
o dotaci
- smlouvami o věcném břemeni s majiteli po-

Obnova sadu Třešňůvka
Jak si jistě kunštátská veřejnost povšimla, již
delší čas, přesahující dvě volební období, dochází k regeneraci zeleně v našem městě, k
její revitalizaci, ke zkrášlování řady míst. Asi
nejmarkantněji se to projevilo v „podzámčí“,
kde po provedených úpravách přímo v okolí
zámku pokračují dvě etapy proměn Panské
zahrady.
Nejnovějším příspěvkem ke zlepšení prostředí v Kunštátě bude obnova sadu Třešňůvka.
Tady, po provedené inventarizaci a vyhodnocení zdravotního stavu stromů, byla navržena k odstranění většina stávajících stromů,
jež se staly provozně nebezpečnými. Pone-

chány budou samozřejmě stromy vitální a
současně takové, které se uplatňují jako významné kompoziční prvky.
Snahou je, aby se do Třešňůvky vrátily původní staré české odrůdy třešní, tak, jak to
ostatně odpovídá někdejšímu stavu a zmíněnému pomístnímu názvu. Budou vyčištěny
plochy zarůstající náletem a do těchto míst
se navrátí třešňový sad. Pařezy po odstraněných dřevinách budou odfrézovány, na jejich
místech a na místech po odstraněném náletu
vznikne květnatá louka. Počítá se s tím, že
během několika let se samovolně rozšíří některé květnaté druhy do okolního travnatého prostoru.
Svůj význam má také skutečnost, že pravidelné linie sadu svou orientací a rozestupem
navazují na lipové aleje a habrové ploty v
zahradě před zámkem a tato vizuální návaznost tak jistě přispěje k celkově pozitivnímu
estetickému vyznění. Věříme, že další dílek
v mozaice okrášlených míst našeho města se
setká s kladnou odezvou všech našich spoluobčanů.
-l.h.-

MĚSTO KUNŠTÁT
Na základě nařízení vlády č. 91/2010 Sb. O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Vám oznamujeme, že od 3. 12. do 15. 12. 2012 v čase od 9.00
do 17.00 proběhne v jednotlivých domácnostech
naší obce kontrola a čištění spalinových cest a
spotřebičů paliv. V případě vaší nepřítomnosti
je možné se domluvit na náhradním termínu na
tel. čísle: 604 989 638 nebo na e-mailu: kominictviondracek@email.cz

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Inforočenka 2013 - 2014
Město Kunštát připravuje vydání Inforočenky na další dva roky. Upozorňujeme zájemce
na možnost plošné reklamy v tomto připravovaném tisku. Podrobné informace, včetně poplatků a aktualizace, Vám budou poskytnuty
v městské knihovně. Termín oznámení je do
20. 2. 2013. Městská knihovna, tel. 515 534
312, e-mail: knihovna@kunstat-mesto.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vzdělávací projekt

Oznamujeme, že 31.10.2012 zemřel náhle
p. Luboš KOUMAL z Kunštátu, Brněnská ul.
450 ve věku 50 let.
-mat-

INZERCE
» PEKÁRNA KUNŠTÁT přijímá objednávky
na vánoční domácí cukroví, celozrnné vánoční cukroví, perníkové chaloupky, perníkové adventní kalendáře, vánočky, veky. Dále
nabízí novinku - pečivo s rakytníkem: chléb
z pravého kvásku, rohlíky, koláče, tyčinky a
další. tel. 516 461 033

» PIZZERIE na pekárně nabízí rozvoz pizzy
oslovilo i několik partnerů.
Byla mezi nimi i Základní škola Kunštát, kte- zdarma každý den: Kunštát, Sychotín, Újezd,
rá nabídku spolupráce uvítala, protože sama Rudka, ostatní za poplatek. Akce prosinec
již několik let realizuje různé aktivity žáků na - ke každé pizze coca-cola zdarma. Objednávejte na tel. 608 886 777
pomoc nevidomým.
Současný projekt, který potrvá až do roku
2015 přinesl také pomoc žákům naší základ- » POZVĚTE SI PRAVéHO MIKULÁŠE
ní školy v podobě pěti nových počítačů, které s mnoha anděly a čerty až k vám domů 5. 12.
budou vedle naplňování projektu samotného 2012. TS BAMI KR Kunštát tel.: 731 277 526
k dispozici i žákům naší školy a po ukonče- nebo přímo v pekárně Kunštát.
ní projektu se díky vstřícnosti Občanského
sdružení Řemesla Kunštát stanou natrvalo » KOLPINgOVA RODINA KUNŠTÁT pořádá jednodenní zájezd vánoční Vídeň ve čtvrcennou pomůckou pro školní výuku.
-zš- tek 13. 12. 2012. Program zájezdu s průvodcem: v 6 hodin odjezd z Kunštátu od kostela
směr Vídeň, návštěva zábavného parku Prater,
CHOCHOLÍK
zámek Schönbrunn s vánočními trhy, krátobčany našeho města, s několika otázkami ká procházka přes Hofburg, nazdobenými
Vážení a milí obyvatelé Kunštátu,
ulicemi k chrámu sv. Štěpána, vánoční trhy
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Stá- souvisejícími s rodinnou politikou.
lá komise pro rodinu a rovné příležitosti Po- Jedná se o jednoduchou (anonymní) anke- před radnicí s fantastickým večerním a slavslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PSP ČR) tu, která nám má pomoci zjistit spokojenost nostním osvětlením. Ve večerních hodinách
ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a občanů v našem městě a zároveň zmapovat návrat do Kunštátu. Cena zájezdu: 400,- Kč,
Sítí mateřských center vyhlásila 5. ročník ce- potřeby a služby, které byste v našem městě děti a studenti 300 Kč, cena nezahrnuje cestovní pojištění. Závazné přihlášky a zaplacení
lostátní soutěže Obec přátelská rodině. Jejím uvítali.
cílem je podpora a realizace prorodinných Anketní lístek je přiložen ve zpravodaji, vy- zájezdu do 3. 12. 2012: p. Ježková – prodejna
opatření a aktivit v českých obcích. Soutěž plněné anketní lístky můžete odevzdat do Linda, M. Bartošová – BAMI, tel.: 731 277 526
má napomoci k vytváření atmosféry v české barevných „sběrných boxů“ označených ná- pekárna Kunštát
Občanské sdružení Řemesla v Kunštátě se
mimo jiné významné aktivity ve městě zapojilo také do plnění grantu „Využití zkušeností
o.s. Řemesla Kunštát v ICT pro vzdělávání cílových skupin“ podpořeného z JMK.
V rámci této aktivity vznikal v roce 2012
vzdělávací program pro nevidomé osoby a
osoby se zbytky zraku. Postupně byla s nemalým úsilím členů sdružení vytvořena učebnice a metodika výuky, která má významně s
využitím počítačů pomoci osobám s uvedeným zdravotním postižením, osobám, které
jsou odkázány na pomoc druhých. Občanské
sdružení ke spolupráci na tomto projektu

společnosti, která bude příznivá rodinám v
nejširším slova smyslu.
Město Kunštát se ve spolupráci s několika
dalšími organizacemi a místními celky rozhodlo, že se do soutěže zapojí. Naším hlavním
úkolem je vypracovat ucelenou koncepci prorodinné politiky v Kunštátě. Protože je ale k
úspěchu zapotřebí spolupráce všech sektorů
i veřejnosti, dovolujeme si tedy oslovit i vás,

pisem „Anketa RODINNÁ POLITIKA“.
Najdete je : MěÚ Kunštát, Coop Kunštát, MŠ,
Česká pošta Kunštát. Anketu je možno vyplnit i elektronicky, najdete ji na stránkách
města www.kunstat-mesto.cz a na www.chocholik.cz
Anketní lístky musí být vyplněny a odevzdány do 10. prosince 2012. Všem, kdo se zapojí,
velmi děkujeme.
I.Dlapová

Svatomartinská tvořivá dílna a lampionový průvod
Tuto akci pořádal Klub rodičů v Kunštátě 8.
listopadu a konala se v rámci udržitelnosti projektu "Našim nejmenším" za podpory
MAS Boskovicko PLUS. Tvůrčí odpoledne
jsme zahájili v klubovně Chocholíku, kde
děti s rodiči vyráběli z papíru sněhové vločky a klubovnu provonělo tradiční martinské
pečivo. Dětem výroba plněných rohlíčků
šla hezky od ruky. Poté jsme se přesunuli

na náměstí, kde jsme se dozvěděli něco o sv.
Martinovi, rozsvítili jsme lampiony a vydali
se po stopách Martinova koně hledat překvapení - poklad, který nám sv. Martin zanechal.
Podkovy a světelné lucerničky nás dovedly na
hřiště, kde šikovní kluci našli truhličku s pokladem. Spravedlivě jsme se rozdělili, dojedli
jsme martinské rohlíčky a rozešli se na cestu
domů.
I.Dlapová
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» DROgERIE A DÁRKOVé ZBOŽÍ, NÁM.
ČSČK 95 vám již tradičně k jakémukoliv
nákupu nad 300,-Kč nabízí hodnotný dárek
zdarma. Akce trvá do konce roku 2012. Sortiment rozšířen o propriety potřebné k pečení...
formičky, válečky, zdobítka. Přejeme pevné
nervy, klid a pohodu. Těšíme se na vaši návštěvu. Po-pá 7.00 - 16.30, So-7.00 - 11.00
» ZAHRADNICTVÍ Drnovice u Lysic nabízí příležitostnou vazbu, smuteční vazbu, adventní věnce, vánoční svícny apod. Kontakt:
Magda Novotná tel.: 724 734 914
» NABÍZÍM krejčovské služby, opravy a úpravy oděvů. Tel.: 724 561 575
» PRONAjMU byt 2+1 v Kunštátě v ulici Nová.
Nájem + inkaso 7 200/ měsíčně. Volný ihned!
Kontakt: Markéta Hrušková, 604 929 497

LITERÁRNÍ RUBRIKA

KULTURA

Knihy knihovny kunštátské
„Tak ten svět mrzí, kde našinec vyřazen jest“,
napsal kdysi malíř, grafik a spisovatel Josef
Váchal. Bohuslav Reynek, grafik, překladatel
a básník z Petrkova u Havlíčkova Brodu zažil podobný „donkichotský“ osud umělce, s
nímž „oficiální“ kultura socialistického Československa nepočítala.
Reynek se narodil v Petrkově 31. května 1892,
studoval na reálném
gymnáziu v Jihlavě a
ještě před válkou cestuje
(v roce 1912) do Francie.
Tato cesta má na jeho
příští život zásadní vliv,
francouzskou literaturu
si zamiluje a výborně ji
překládá. V roce 1926
se v Grenoblu ožení s
básnířkou Suzanne Renaudovou. Manželé žijí
v Petrkově na statku,
Bohuslav Reynek spolupracuje s nejlepšími českými vydavateli, maluje
a začíná počátkem třicátých let vyrývat grafické
cykly inspirované Biblí
a Českomoravskou vrchovinou. Za války
se živí jako pasák ovcí, nakonec dostává
výpověd z rodného domu. Po válce se tam
sice vrací, dům je ovšem komunisty zestátněn – je z něj státní statek a stavení rychle
chátrá. Básník je s rodinou, ženou a dvěma
syny chvilku na statku „trpěn“. Roku 1950
dostává z rodného domu výpověď podruhé.
Na rozdíl od rezignované manželky, která
přestává psát, vytváří v ústraní cykly překrásných barevných grafických listů. Jeho
osud není ostatně nijak ojedinělý. I shora
citovanému malíři Váchalovi a jeho ženě je
na jejich statku ve Studeňanech vykázána
místnost a v ostatních prostorách je zřízena
traktorová stanice, všecky stromy jsou vy-

káceny, zahrada zničená... Bohuslav Reynek
ještě experimentuje s fotografickou technikou cliché – verre a do posledních okamžiků je umělecky činný. V šedesátých letech
za ním přijíždějí mnozí mladí obdivovatelé,
kteří znovuobjevují zapomenutého mistra.
Suzanne Renaudová umírá v roce 1964, její
muž roku 1971.
Pro nás kunštátské
je jistě zajímavé, že
Reynka velice ctil a
obdivoval František
Halas a že Ludvík
Kundera navštívil
starého mistra v
Petrkově
nedlouho před jeho smrtí.
Má o tomto setkání
za deštivého dne
hezkou vzpomínku
v Řečišti. Rovněž
kunštátský básník
a kunsthistorik Jan
Marius Tomeš ctil
manžele Reynkovy:
přeložil celé dílo
Suzanne Renaudové
a až do smrti Petrkov navštěvoval. Existuje
tedy jistý osobní a literární most přes kopce
Vysočiny mezi Kunštátem Halasovým a Petrkovem Bohuslava Reynka.
Kniha z nakladatelství Arbor Vitae je kvalitou reprodukcí a obrazovým materiálem
z básníkova života cenná a jedinečná. Nepochopitelně však v ní působí „předmluva“
Pavla Chalupy, doslova blábolícího o zlu, ideologii a křesťanství, které (cituji) „vyplenilo
půl světa“. To by vám čtenářům ale nemělo
zabránit knížku si půjčit a alespoň prolistovat. Stojí za to! A Chalupu ať vezme čert!

HOTEL RUDKA
Vás srdečně zve

Město Kunštát a Kruh přátel umění Vás
zvou na

dne 31.12.2012 v 19.00 hod na

NOVOROČNÍ KONCERT
S PŘÍPITKEM

SILVESTROVSKOU ZÁBAVU
Připravená je skvělá hudba, slavnostní
menu, půlnoční přípitek
Cena: 450,- Kč
Rezervace stolů na tel. čísle 539 083 405
nebo na adrese: info@hotelrudka.cz
Předprodej vstupenek na Hotelu Rudka
nebo v IC Kunštát.
Přivítejte s námi příchod Nového roku 2013!

REYNEK Bohuslav, Arbora Vitae, 2011

-v.o.-

v sobotu 5. ledna 2013 v 19.00
v kulturním domě.

VÁNOČNÍ VýSTAVA V IC
od 1.12. do 31.12. 2012
MODROTISK
z dílny Danzingerů
VÁNOČNÍ OZDOBY,
VýROBKY Z PEDIgU, ŠPERKY
výrobky Boženy Dresslerové.
Výstava je prodejní

Informační centrum Kunštát
a CA Tandler
Vás srdečně zvou na přednášku
kunštátských cestovatelů

TÁDŽIKISTÁN
FANSKé HORY 2012
pátek 7. 12. 2012
v hotelu Rudka.
Začátek přednášky je v 18.00.

Město Kunštát a Kruh přátel umění
Vás zvou na

VÁNOČNÍ KONCERT
8. prosince 2012 v 18.00
v kulturním domě.
Účinkují:
Rula Machačová - zpěv,
Vlastimil Bialas - tromba picolla,
Jiří Bělík- hoboj,
Lydia a Sergej Golubkovi - klavír, el. varhany
Koncertem provází:
Michaela Vybíhalová
Koncert se koná na podporu
regionálních umělců.
Vstupné dobrovolné

Taneční skupina BAMI
a KR Kunštát pořádá

VÁNOČNÍ
TANEČNÍ KONCERT

Výběr světoznámých árií
v podání Moravského klavírního tria
a špičkových operních sólistů.

9. prosince 2012 v 15.00
v kulturním domě.

Vstupné 100,- důchodci a KPU 50,-

Představí se více jak 100 tanečníků BAMI
a ZUŠ Letovice.
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HISTORICKÁ RUBRIKA
Domy hrnčířů na náměstí

SLOUPEK
Zámecké vzpomínání (II. část)

SNUL V PÁNU DNE 16. LEDNA 1889 JSA 73 Jan Halas
ROKY STÁR.
Kunštátské noviny 10/1992
7. srpna 1883 nastupuje jako hrnčířský poV souvislosti s vydáním knihy fejetonů Jana
mocník do dílny k Šamšulům František Uher.
Halase připomeneme v několika dalších poNarodil se v Uhlířských Janovicích 4. října
kračováních „sloupku“ text jím sepsaný před
1858. Jeho cesta, jak můžeme zjistit z jeho Pradvaceti lety pro Kunštátské noviny.
covní knížky, nevedla rovnou do Kunštátu.
Na listech knížky je
V kuchyni paní Ježové, kam jsem často zacházel
zaznamenáno těžza jejím synem Pepkem to vypadalo tak trochu
kou rukou mistrů
hororově, asi jako v přípravně nějakého hodně
a se špatně čitelnývelikého krematoria. Pepkova maminka totiž vymi razítky, že jako
ráběla z jakýchsi polotovarů neuvěřitelně příšertovaryš pracoval
né umělé květiny. Paní Böhmová jakoby vypadla
ve svém rodném
z nějaké staré rytiny. Drobná, čisťounká, růžové
městě, v Mnichotvářičky, milé modré oči a vždy pečlivě učesavě Hradišti, Kutné
ný, skoro bílý drdůlek. Byla „zámeckou paní“
Hoře, Podolské u
takřečeno odjakživa. Od mládí totiž sloužila na
Hradiště. V kolonzámku v Černé Hoře. Na její bramborové placce pro hodnocení
ky, pečené nasucho na kraji plotny, vzpomínám
zaměstnavatele je
stejně vděčně jako na mléko od Švancarů. Chutvždy napsáno - k
naly stejně dobře namazané škvarkovým sádlem
úplné spokojenosti.
jako povidly. Co bych dnes dal za jednu, třeba
V roce 1894 kusuchou. Hlavním zámeckým pánem byl však
puje od Amálie
pan Dalibor Tichý, pro nás postava poněkud záŠamšulové dílnu.
hadná. Tak trochu jsme se ho báli, a tak trochu
Postupně hrnčírnu
byl objektem naší zábavy. Říkali jsme mu Teko.
rozšířil a přistaTo proto, že zásadně neříkal teď, ale výhradně
věl i obytnou část.
„teko.“ Do jeho pokojů byl vstup přísně zakázán a
Hrnčířskou živnost
mám dojem, že tam nesměla ani paní Böhmová.
Uhrovi provozovali
Často se z nich ozývala hra na klavír, vybíraná
do roku 1931.
zcela monotematicky. Pan kastelán totiž naproStejně jako řada
sto zásadně hrával pouze skladby Franze Schuhrnčířských mistrů, byl i pan Uher váženým
berta. Třináctá komnata kastelánových pokojů
občanem o čemž svědčí i článek z dobových
představovala neodolatelné pokušení. Dnes se už
novin vytištěný po jeho úmrtí v roce 1937.
snad mohu přiznat, že jsem mu jednou, když byl
pan Tichý bezpečně pryč, neodolal. Okamžitě
Děkujeme panu Zdeňku Uhrovi za laskavé
jsem pochopil příčinu přísného zákazu vstupu a
poskytnutí písemných materiálů a předmětů
i to, že se vztahoval i na úzkostlivě čistotnou paní
dokládajících činnost hrnčírny.
-j.k.Böhmovou. V pokoji doslova všude – na stole, na
pianě, na gauči i na podlaze ležely různé papíry
a knihy, na nich, vedle nich i pod nimi otevřené
a často nedojezené konzervy od sardinek a paštik, ztvrdlé kusy chleba a nejrůznější šatstvo. Pan
Tichý byl původním povoláním lesník, nechyběly tedy ani parohy, pušky a náboje. Stále chodil
v mysliveckém kloboučku se sojčími pérky za
krempou a v hubertusové peleríně. V pozdějších
letech si koupil moped Stadion, přezdívaný jako
„splašené trubky“. Byl to nezapomenutelný pohled, když se pan Tichý na tomto zázraku techniky řítil z prudkého zámeckého kopce k paní Vítkové do Lidového domu na oběd. Pelerína za ním
vlála a mně připadalo, že se snad jednou ten obří
netopýr musí vznést a snad i zakroužit nad Kunštátem. Byl to krásný a nezapomenutelný člověk
ten pan Tichý. Asi jsme ho dost zlobili, ale nikdy
jsme na něj nebyli zlí a on na nás také ne.
Kruhárna Výrobního družstva dělnictva hrnčířského v Kunštátě

Hrnčířské usedlosti - dílny se nacházely v
různých částech města, a to i přímo na náměstí. Dnes tyto domy označují keramické desky.
Zajímavé je, že na náměstí se dílny nacházely
v řadě domů čelem obráceným k severu. Byly
to menší usedlosti, které postačovaly řemeslníkům, obchodníkům, rolníkům. Na protější
straně byly domy reprezentační - fara, radnice
nebo domy patřící movitějším měšťanům.
Dlouhou dobu působila
dílna v domě č. 23, patrně od roku 1658, roku
1828 se na dům přiženil
Antonín Pěta. Jeho syn
Josef se již věnoval řeznictví.
Poslední dílna na spodním konci náměstí,
která pracovala ještě v
první třetině dvacátého století, byla v domě
č. 17 a č. 114. Roku 1845
se na usedlost č. 17
přiženil hrnčířský mistr Antonín Šamšula z
Kunštátu. Hrnčířská
dílna stála v místech
dnešního domu č. 114.
Po smrti majitele vedla
dílnu vdova Amálie do
roku 1894. Vážnost i společenské postavení
rodiny připomíná i největší hrobka na místním hřbitově při vchodu do kaple sv. Ducha.
Na pomníku je nápis:
ANTONÍN ŠAMŠULA MĚŠŤAN A TOVÁRNÍK KUNŠTÁTSKÝ, PAK ZAKLADATEL
OBČANSKÉ ZÁLOŽNY V KUNŠTÁTĚ ZE-
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