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HALASŮV KUNŠTÁT
Halasův Kunštát letos spojil vzpomínku na
básníka a jubilejní Literární soutěž - 40. ročník se po letech opět vrátil do Kunštátu a toto
spojení nenásilně a velmi vhodně umocnilo celý dvoudenní program. Akce měla svou
výraznou atmosféru, získala nový impuls
a smysl své existence. Mladí autoři a hosté
byli nadšeni naším městem. Jen málokteré se
může pochlubit tolika významnými literárními osobnostmi. A Kunštátem zněla poezie.
Velké poděkování za hladký a bezproblémový
průběh letošního Halasova Kunštátu a hlavně
za přípravu náročnější než doposud patří všem
organizátorům. Děkuji kulturní komisi ve složení: Jana Bočková, Barbora Vichtová, Martina
Hosová, Radka Banyaová, Eva Tenorová, Renata
Horáková, Ilona Kuchyňová, Božena Pelikánová, realizátorovi soutěže Vojtěchu Kučerovi a
odborné porotě Jiřímu Červenkovi a Miroslavu
Chocholatému.
Z. Wetter, starosta

Zábavné odpoledne na zahradě mateřské školy si užilo na dvě stě padesát dětí a rodičů.

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
- novelou zákona o místních poplatcích – poplatek za provoz systému shromažďování,
V měsíci říjnu se Rada města na svých zasedá- sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraních mimo jiné zabývala:
ňování komunálních odpadů je možné zvýšit
- postupem prací na revitalizaci Panské zahrady
až na 1.000,- Kč ročně
- průběhem jednání se Svazkem vodovodů a - stavem střechy na městské sportovní hale
kanalizací a VAS Boskovice ve věci majetkoVeřejné projednání
vého vypořádání v rámci vystoupení města ze
Návrhu územního plánu Kunštát
Svazku a provozování vodovodů a kanalizací
- pronájmem a směnou obecních pozemků
Na úřední desce města Kunštátu, kde je vyvě- zasíťováním stavebních pozemků
šeno Oznámení pořizovatele Odboru výstavby
- vyhodnocením výběrového řízení na obsazení a územního plánování MěÚ Boskovice o zahápracovního místa strážníka městské policie
jení řízení o návrhu územního plánu Kunštát,
- postupem prací na vyhotovení nového územ- v rámci kterého je svoláno veřejné projednání
ního plánu
návrhu, a to na úterý 27.11.2012 do velké za- pronájmem střediska osobní hygieny v Pen- sedací místnosti Městského úřadu Kunštát se
zionu pro důchodce
začátkem v 11 hodin.
- návrhem tržního řádu
Na digitální úřední desce jsou současně vy- opravou herních prvků dětského hřiště v věšeny přílohy – texty a výkresy Návrhu ÚP
zahradě u mateřské školy a na Bochořákově Kunštát s provedenými úpravami podle připonáměstí
mínek a požadavků dotčených orgánů a orga- rozšířením školní družiny a zvýšením její ka- nizací a Stanoviska krajského úřadu k návrhu
pacity z 50 na 90 žáků od 1. 1. 2013
ÚP Kunštát. Přílohy jsou vyvěšeny v pořadí :
- protokolem z provedené kontroly na výkon 1. Oznámení o zahájení řízení
matriční agendy a agend s tím souvisejících
2. Textová část I.A – návrh
Rada města

3. Textová část II.A - odůvodnění
4. Posouzení vlivu ÚP Kunštát na životní prostředí a udržitelný rozvoj, zpracovatel ZÚ se
sídlem v Brně
5. II.1 – Koordinační výkres – 1 : 5 000
6. I.1 – Výkres základního členění území – 1:5 000
7. I.2 - Hlavní výkres – 1: 5 000
8. I-3 – Výkres veřejně prospěšných staveb,
opatření a asanací 1 : 5 000
9. II.2 – Výkres širších vztahů 1 : 50 000
10. II.3 – Výkres předpokládaných záborů zemědělské půdy 1 : 5 000
11. Tabulka – přepokládané odnětí půdy
Podle textu Oznámení je možné nejpozději při veřejném projednání dne 27.11.2012
uplatnit svoje připomínky k Návrhu, k později uplatněným stanoviskům, připomínkám
a námitkám se nebude přihlížet.
Uvedené výkresy v platném vyhotovení budou od 26.10.2012 v tištěné formě vyvěšeny ve
velké zasedací místnosti MěÚ Kunštát, textové části budou od stejného data k nahlédnutí
a prostudování k dispozici v kanceláři vodohospodářského odboru.
pokračování na druhé straně

MĚSTO KUNŠTÁT
Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje 2012
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9

5
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Celkem voličů

1505

229

198

168
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22

2178

Vydané obálky

581

96

115
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34

17
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Odevzdané obálky
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Platné hlasy
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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
poplatku, Vám budou poskytnuty v městské
knihovně, kde si také můžete ověřit, zda je

Vaše firma zařazena do rejstříku firem (bez
poplatku), který je součástí Inforočenky nebo
aktualizovat již uvedené údaje. Termín přihlášení je do 20. 2. 2013. Městská knihovna,
tel. 515 534 312, e-mail: knihovna@kunstatmesto.cz

RECENZE
Ve dnech 19. a 20. října v Kunštátě proběhla
každoroční vzpomínková akce na Františka
Halase, která započala vernisáží výstavy s
názvem Halasův Kunštát a literární soutěž.
Výstava návštěvníky krátce, prostřednictvím
textů seznamuje s bohatou historií Halasova
Kunštátu. Důraz je současně kladen na informace o Literární soutěži Františka Halase, jejíž 40. ročník se nově z Muzea Blansko
přestěhoval právě do Kunštátu. Část výstavy

pokračování z první strany
Podle průběhu veřejného projednání Návrhu
ÚP Kunštát budou akceptovatelná stanoviska, připomínky a námitky zapracovány do
Územního plánu Kunštát a ten v čistopise v
průběhu měsíce prosince 2012 bude předložen zastupitelstvu města Kunštát ke schválení.
Tím by byl proces pořízení nového územního
plánu ukončen a odsouhlasená územně plánovací dokumentace by byla podkladem pro
další rozvoj Kunštátu a rozhodování samosprávních a správních orgánů.
-boc-

je věnována Společnosti přátel mladé poezie,
která zaštiťuje soutěž další významné kunštátské osobnosti, a to Klementa Bochořáka.
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Obě zmiňované soutěže splynuly v dinou s
udělením dvou titulů, tedy laureáta Literární
soutěže Františka Halase a držitele Zvláštní Blahopřjeme rodičům k narození syna:
ceny Klementa Bochořáka. Z tohoto důvodu Jindřich Prchal, Kunštát 23
vznikla potřeba obě soutěže kunštátským blí- *1. 10. 2012
že představit. Možnost zhlédnout celou výsta- -matvu máte do 16. listopadu v IC Kunštát.
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Program Halasova Kunštátu pokračoval
během sobotního odpoledne, kdy se konalo
vzpomínkové setkání u básníkova hrobu. Za
příjemného podzimního počasí vystoupila
Hana Kofránková a svůj vztah k Halasovi
popsal básník Radek Fridrich, letošní držitel
ceny Magnesia Litera v kategorii poezie.
Osobnost Radka Fridricha navnadila mnoho
zúčastněných i na otevřené literární setkání
finalistů soutěže, které následovalo posléze. Obřadní místnost kulturního domu byla
zcela zaplněna. Zazněly zde Halasovy básně v
podání mladých finalistů a veřejnosti se představili dva hosté, uvedený Radek Fridrich a
Radek Štěpánek, oba publikující čeští básníci.
Program završil slavnostní večer v režii Hany
Kofránkové. Pořad byl věnován 150. výročí
úmrtí Boženy Němcové. Hana Kofránková,
za hudebního doprovodu Margit Klepáčové, recitovala úryvky z díla naší nejznámější
spisovatelky, reprodukovala její život skrze
střípky soukromé korespondence a vše doprovodila silnými Halasovými básnickými
poctami této ženě.
Na halasovské pásmo neformálně navázal
starosta města Zdeněk Wetter, který představil nové vydání knihy fejetonů Jana Halase s
názvem Když do hnoje, tak zvesela, vydanou
v roce 2012 za finanční podpory města Kun-

štát. Křestu knihy se ujali Hana Kofránková,
Josef Dobeš, Vojtěch Kučera a Zdeněk Wetter
a učinili tak černohorským pivem a slivovicí
dle volby blízkých přátel Jana Halase.
Mladým literátům ve věku od 15 do 29 let
patřil závěr večera. Zde došlo ke slavnostnímu vyhlášení 40. ročníku Literární soutěže
Františka Halase. Slova se chopil Vojtěch Kučera, básník a taktéž hlavní organizátor soutěže, a v krátkosti představil všechny finalisty.
Letošním laureátem se stal Pavel Zajíc (*1988)
z Dačic, který obdržel současně i Zvláštní
cenu Klementa Bochořáka, což znamená, že
si jeho tvorbu budeme moci přečíst v bibliofilském vydání básnické prvotiny, která
bude vydána díky finanční podpoře Kruhu
přátel umění města Kunštát. Uznání poroty dále získali Iva Grajcarová (*1989) z
Blanska, Jakub Drážník (*1983) z Olomouce a Alžběta Luňáčková (*1995) z Opavy.
Jubilejního 40. ročníku Literární soutěže
Františka Halase pro začínající básníky se
zúčastnilo 66 autorů z celé České republiky.
Soutěžní příspěvky vyhodnotila porota ve
složení Jiří Červenka (básník a překladatel),
Miroslav Chocholatý (literární kritik a vysokoškolský pedagog) a Vojtěch Kučera.		
Martina Hosová

OZNÁMENÍ

INZERCE
Hotel Rudka Vás srdečně zve ve dnech 9.
11. – 11. 11. 2012 na Svatomartinské hody.
Připraveny jsou vynikající drůbeží lahůdky a Svatomatinské víno. Rezervace
na tel.: 539 083 405. Těšíme se na Vás.
Hostinec Panský dům srdečně zve
příznivce
tradičních
podzimních
dobrot na Svatomartinské posvícení v sobotu 10. a v neděli 11. listopadu.
Podávat se budou pečené husy, zvěřina a
mladé martinské víno. Rezervace míst do
nekuřácké i kuřácké části na tel. číslech
516 462 181 nebo 736 529 266.
» Masáže na penzionu, Dana Skotáková, tel.: 739 672 757. DÁRKOVÉ POUKAZY
» Pronajmu byt 2+1 v Kunštátě na ulici
Nová. Volejte tel.: 724 937 876.
» Zdravá snídaně. Fitness strava. Chcete hubnout zdravě? Zdarma analýza stavby
těla. www.zdravickoiprace.cz.
» Pronajmu, případně prodám byt 3+1 v
Kunštátě. Tel.: 731 735 549.

» Prodám byt 2+1 v osobním vlastnictví
St 8.00 -16.00 - MUDr. Jana Bočková
Kunštátě. Tel.: 736 162 018
Čt 8.00 -15.00 - MDDr. Eva Bočková
Dále upozorňujeme rodiče, že v loňském roce » Pronajmu byt 2+1 v Kunštátě v ulici Nová.
přijatý zákon o zdravotních službách zavedl Nájem + inkaso 7 100/ měsíčně. Volný ihned!
pro ošetřování dítěte povinnost podepsat Kontakt: Markéta Hrušková, tel.: 604 929 497
informovaný souhlas jedním z rodičů a přítomnost rodiče při ošetřování. Toto opatření » Petra Loukotová – STUDIO VIKTORKA
znemožňuje provádění preventivních prohlí- nabízí na penzionu kosmetické práce, pedidek podle dřívějších podmínek kolektivně ve kúru, manikúru a také dárkové poukazy. Tel.
spolupráci s vedením základní a mateřské 605 979 121
školy. Preventivní prohlídky dítěte jsou nyní
věcí samotných rodičů, kteří prohlídku plně » AUTODVŮR opravy motorových vozidel
hrazenou zdravotními pojišťovnami 2x ročně všech typů. Mechanické opravy - vč. dodání
mohou objednat telefonicky. Preventivní pro- levných n.d. Klempířské opravy - vč. rovnání
hlídky budou prováděny v běžné ordinační i vaření. Autolaky, design - vč. kompletní příPracoviště Blansko, Mahenova 13, (naproti době, preferovány budou odpolední ordinač- pravy. Plnění klimatizací - již od 400 Kč. Dále
poště ve dvoře), tel. 516 419 538
ní hodiny.
- svařování plastových částí, zasklívání autoÚt 14.00 -18.00 - MUDr. Jana Bočková
MUDr. Jana Bočková skel, diagnostika řídících jednotek, přípravy
a provádění STK, zajišťujeme servis a opravy
pohonu LPG. Levné renovace poškrábaných
Firemní školička Fantazie
a zašlých předních plastových světel. Prodej
Naše školička je jednotřídního rodinného ročních obdobích ve vztahu k rostlinám a ži- levných náhradních dílů - dodání dle obtypu pro děti od 2-6 let. Navštěvuje ji celkem vočichům.
jednání. Pracovní doba flexibilní, dle potřeb
16 dětí, z čehož větší část tvoří děti, které mají K naší školičce patří velká zahrada s průlezka- zákazníka. Kalkulace ceny předem, opravy
tři roky nebo je teprve budou mít v tomto mi, houpačkami, pískovištěm a trampolínou. prováděny v nejnižších cenách a v nejkratším
školním roce. Děti učíme základním hygie- Lokalita umístění školky nám umožňuje čas- možném termínu.
nickým a sociálním návykům. Zajišťujeme té procházky do lesa.
Kontakt: AUTODVŮR Kunštát, tel. 608 192
péči o dítě s plnohodnotným vzdělávacím Během měsíce září a října jsme toho stih- 829 Prchal Zdeněk, Hliníky 325, Kunštát.
programem, ve kterém se snažíme zaměřit na li opravdu hodně. Díky Janě Švancarové se
seznamování dětí s přírodou a světem kolem mohly děti svézt na koníku Honzovi, navští- » NAVŠTIVTE OČNÍ OPTIKU (ve dvořenás, s tradicemi a zvyky, umožňujeme dětem vili jsme Hasičskou stanici v Kunštátě, kera- zdrav. střediska) otevřeno každou středu od
poznávání nejbližšího okolí v jednotlivých mickou dílnu Pavlíny Palme a zahájili výuku 9.30 do 16.00.
MUDr. Jana Bočková, zubní ambulance, nám.
ČSČK 38, Kunštát oznamuje změnu ordinační doby, rozšíření personálního obsazení a
zřízení vedlejší ordinace v Blansku.
S platností od 1.11.2012 bude ordinační doba :
Pracoviště Kunštát, tel. 516 462 203 :
Po 9.30 -17.00 - MUDr. Jana Bočková,
MDDr. Eva Bočková
Út 7.00 -15.30 - MDDr. Eva Bočková
7.00 -10.00 - MUDr. Jana Bočková
St 7.00 -15.00 - MDDr. Eva Bočková
Čt 7.00 -14.00 - MUDr. Jana Bočková
Pá 7.00 -14.00 - MUDr. Jana Bočková
MDDr. Eva Bočková
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angličtiny pro nejmenší pod vedením zkušené lektorky Hanky Novotné. Tímto všem
velice děkujeme!
V příštích měsících nás čeká divadelní představení studia Lídy Trnkové, dvouměsíční
plavecký kurz, výlet do ZOO, tvoření s rodiči

a mnoho jiných pestrých aktivit.
S mojí kolegyní Bc. Jitkou Vaněrkovou se snažíme dětem vytvářet inspirativní a láskyplné
prostředí pro přirozený a radostný rozvoj
dětské osobnosti.
Za Fantazii Mgr. Lenka Jurnečková

INFOCENTRUM

KULTURA
Město Kunštát a Kruh přátel umění Vás
zvou na divadelní představení

TURECKÁ KAVÁRNA
Robert Thomas
Tři komické skoro detektivky z Paříže
Hrají:

HOTEL RUDKA,
čtvrtek 22.11. 2012, 17.30-21.00 hodin
INFOCENTRUM Kunštát a CA Tandler Vás
zvou na druhý ročník Filmového festivalu
zimních sportů.
Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním lyžování, zimním lezení, snowboardingu a dalších zimních radovánkách.
Tento festival je součástí festivalu Expediční
kamera a je jeho podzimním pokračováním:

Expediční kamera - zimní sporty.
Kromě filmů (většinou jde o vítězné snímky
z mezinárodních festivalů) je pro vás připravena výstava fotografií „Tádžikistán-Fanské
hory 2012“.
Souběžná projekce na plátnech v hlavním sále
i v restauraci ! Každá vstupenka bude zařazena do slosování o hodnotné ceny.
Vstupné 70 Kč / slevněné 40 Kč
Počet míst omezen – využijte předprodeje
vstupenek od 5.11. v IC Kunštát!

Václav Vydra

Jana Boušková

KULTURA

Naďa Konvalinková

Matěj Hádek
Kulturní dům Kunštát
v pondělí 26. listopadu 2012 v 19.00
Vstupné 200,důchodci a členové KPU 150,-

Své výrobky představí dvacet řemeslných stánků.
Vánoční tombola
Občerstvení
Vánoční burza knih
Podrobný program bude zveřejněn na plakátech
a na webových stránkách: www.kunstat.eu
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Předprodej vstupenek od 6. listopadu v IC
Autorský záměr Roberta Thomase je jasný
a působivý - pobavit diváka a dát mu překvapivou pointu. Zdánlivě všední situace
ze zdánlivě všedního dne se odehrávají v
útulné pařížské kavárničce. Postavy jsou
napsané brilantně a s velkou láskou. Ať už
patří na stranu dobra či zločinu jsou plné
humoru a člověčenství.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

KNIHOVNA

Cesta za indiánským pokladem

Setkání se spisovatelem

Na první říjnový čtvrtek jsme připravili pro
děti a jejich rodiče zábavné odpoledne s názvem „Cesta za indiánským pokladem“.
Již několik dní před touto akcí jsme si v místní knihovně zapůjčili knihy a encyklopedie
a v jednotlivých třídách jsme si o původních
obyvatelích Ameriky vyprávěli. Děti s nadšením přijímaly nové informace, vyráběly barevné čelenky, navlékaly korále, stavěly týpí,
střílely z praku, učily se básničky a písničky
o indiánech, vykreslovaly omalovánky, tancovaly u ohně, hrály na netradiční hudební
nástroje.
Odpoledne 4. října jsme se sešli v hojném počtu (asi 250 účastníků) na zahradě u mateřské
školy. Pomalovali jsme si barvičkami tváře
jako opravdoví indiáni, nasadili čelenky a
vyrazili po trase vyznačené oranžovými fáborky do nedalekého lesa. Po cestě bylo pět

stanovišť, kde děti i někteří dospělí stříleli z
luku, házeli oštěpem, zkusili si jízdu na plyšovém koníkovi, vytvořili společně totem a
poznávali stopy zvířat. Po absolvování všech
disciplín jsme došli opět na zahradu mateřské
školy, kde děti dostaly za odměnu diplom a
kousek indiánského pokladu v podobě sladkých korálků. Na závěr jsme si všichni zazpívali za doprovodu kytary písničku Indián a
opékali špekáčky na připraveném ohni.
Akce proběhla velmi úspěšně nejen díky práci učitelek z MŠ, ale i díky pomoci ostatních
zaměstnanců – pana školníka, paní kuchařky
a paní uklízečky. Velká pochvala patří také
všem ochotným rodičům a kunštátskému
Kulíšku, kteří se podíleli na přípravách, organizaci a zajistili fotodokumentaci.
Děkujeme všem za účast.
Kolektiv učitelek MŠ

LITERÁRNÍ RUBRIKA
Knihy knihovny kunštátské
Jan Halas – Když do hnoje, tak zvesela
nyní před námi se však záběr témat rozbíhá
V Českém spisovateli vyšly v roce 1996 do šířky a týká se závěrem i úzce samotné roDODATKY Jana Halase, knížka dnes ne- diny, rodičů Jana Halase. Já vím, šlo o to násehnatelná, plná vtipu a vzpomínek milých, zvem přitáhnout pozornost, nenapsat pouze
rozverných i bolestných na lidi převážně z „Vzpomínání a fejetony“ například… nevadí.
uměleckých kruhů: na Jana Skácela, Vladi- Tím nechci snižovat význam tohoto činu a
míra Holana, Jana Wericha, Jana Zrzavého, naopak apeluji (vyjimečně, to jinak zásadně
Jaroslava Foglara… a
nedělám!) na kunštátovšem na své miloské patrioty. Kupte
vané rodiče. Nyní
si tuto velice čtivou,
máme my, kunštátští,
vtipnou knížku, nemožnost začíst se do
budete
zklamáni!
nové knížky fejetonů,
Když Rudolf Matys
knížky, které se autor
psal o Janově prvotině
sám už bohužel nedoDodatky, řekl tehdy v
čkal. Jak by asi dopadposlední větě, že mu
la v jeho redakci? Fena knížce vadí vlastjetony, které v letech
ně jen jedno: Že ne„nultých“ vycházely
může číst dál. „Snad
v našem zpravodaji
někdy jindy?“ Ano,
jsou doplněny rozhonyní je příležitost být
vorem s Janem Halaznovu s Janem Halasem, který pořídil v
sem a zasmát se jeho
roce 1998 Jan Kašpar
trefným postřehům,
pro Salon Práva a
projít se s ním starým
souborem fotografií
Kunštátem, který už
z rodinného archívu.
nenávratně
zmizel.
Knížka vydaná městem Kunštát v redakci Roušku zapomnění Jan Halas poodhrnul a
Jana Kašpara je nazvána podle jednoho z využijte i vy, čtenáři kunštátští, této přílefejetonů „Když do hnoje, tak zvesela.“ Tento žitosti. Bohužel – a to nás bolí nejvíc – neřekněme zvláštní název je pro knihu samot- můžeme si už tuto knížku nechat podepsat
nou myslím poněkud zavádějící či zavánějící; autorem samotným.
ve fejetonu samém šlo totiž o fenomén české
centrálně ovládané kultury, která je ideál- HALAS JAN: Když do hnoje, tak zvesela.
ním podložím politiky: Kdo se uzábavuje, Praha, Ermat 2012
nezlobí. Ve svazku, který voní novotou a leží
-v.o.-5-

Městská knihovna v Kunštátě připravila 12.
října 2012 autorské čtení se spisovatelem pro
děti Markem Srazilem. Dvě setkání se konala
v mateřské škole a jedno v knihovně pro žáky
prvních tříd ZŠ.
Marek Srazil četl dětem ze své knížky Pohádky do postýlky, která již vyšla ve 2. vydání a
má druhé pokračování. (Stala se bestsellerem
a byla zařazena mezi nejlepší české dětské
knihy na světový veletrh v Itálii). S dětmi si
maloval, vyprávěl, hrál hry a učil je s kytarou
zpívat písničky, které jsou v jeho knížce. Spisovatel - mimo jiné rovněž učitel v MŠ - svým
přístupem děti naprosto zaujal.
Jeho pohádkové knížky jsou k zapůjčení i v
naší knihovně.
-ba-

Vánoční burza knih
I v letošním roce se bude konat v rámci řemeslného jarmarku 1. prosince 2012 burza knih.
Chceme dát šanci knihám, které ještě mohou
najít své čtenáře a neskončí tak ve sběrně papíru nebo v popelnici. Knihy, které na burzu
věnujete, se budou prodávat za symbolickou
částku 10,- a 20,- Kč. Ze zisku nakoupí městská knihovna novou literaturu, kterou ve svém
fondu postrádá. Knihy můžete přinášet do
městské knihovny až do 23. listopadu, kde je
na burzu shromáždíme.
-ba-

III. ročník literární soutěže
O cenu Ludvíka Kundery na téma „Na ten
den nikdy nezapomenu,“ vyhlásila městská
knihovna ve spolupráci se základní školou.
Soutěže se mohou zúčastnit žáci a studenti od 9 do 18 let, kteří budou rozděleni do
tří věkových kategorií. Formou je volný
literární útvar o rozsahu 1-2 strany A4 (u
starších kategorií rozsah max. 5 stran A4).
Termín odevzdání prací je do 20. 12. 2012.
Slavnostní vyhodnocení a čtení vítězných
prací se uskuteční v měsíci lednu 2013.
Práci, která bude opatřena jménem, adresou a věkem autora, odevzdejte v městské
knihovně. Kontaktní osobou v základní
škole je paní učitelka Mgr. Ilona Kuchyňová. Těšíme se na Vaše soutěžní příspěvky.
-ba-

OZNÁMENÍ
JUDR. KAMILA VRÁNOVÁ, ADVOKÁT,
oznamuje, že v úterý dne 20. listopadu 2012 z
důvodu účasti na soudním jednání neposkytuje právní služby.
Mimo shora uvedený termín vždy každé úterý od 13.00 do 15.00 hod v zasedací místnosti
Městského úřadu Kunštát. Tel.: 608 211 469,
email: kamilavranova@seznam.cz

HISTORICKÁ RUBRIKA
Výrobní družstvo dělnictva hrnčířského v Kunštátě
Tak zněl název družstevního podniku, který
byl významným producentem hrnčířských
výrobků na Moravě. Názvem firmy však nikdy označen nebyl.
Hrnčířská dílna po Křížkových, později po

Družstvo pobočkou družstva „Kruh“ v Kostelci. Členský podíl jednotlivých členů činil
300 Kč, kterým též ručili. Najali si dílnu v
domě č. 64 a začali podnikat.
Provozní kapitál ve výši 60 tisíc Kč byl půjčen od rodiny Dvořáčkovy. Byl
však brzy vyčerpán a bylo nakupováno na dluh. Dělníci byli
vypláceni v sobotu a často na jejich výplatu nebyly peníze. Nevyplacená mzda se jim připisovala k dobru a byla vyplacena až
se prodalo zboží. Zde je nutné
vyzdvihnout obětavost zakládajících členů, kteří se dobrovolně
zřekli části své mzdy, aby mohla
být vyplacena mzda ostatním
pracovníkům v plné výši.
Každá konkurenční firma si
bedlivě hlídala svoje odbytiště
a tak nezbylo, než dodávat hrnčířské zboží až na Slovensko - do
Bratislavy, Košic i do Spišské
Nové Vsi. Tam se pro nedostatek
místního zboží to kunštátské
dobře uplatňovalo. Zboží vozili
vlastním autem, jeli obvykle v
pondělí a vraceli se v pátek, někdy s nádobím rozbitým nebo
neprodaným, někdy také s porouchaným autem.
Pro zajištění větších objednávek,
jezdili na veletrhy do Bratislavy.
Tam obdrželi v roce 1938 za vystavené výrobky diplom a zlatou medaili.
Přes všechny potíže šla výroba pomalu nahoru a v roce 1938 byla od Záložny dílna koupena za 90 tisíc korun.
Po revoluci v roce 1948 mělo Družstvo všechny dluhy splaceny a na rezervním fondu bylo
320 tisíc korun. Družstevní dílna v této podobě se 13 členy trvala až do roku 1950.
-j.k.-

Františku Šamšulovi v domě číslo 64 změnila
ještě poměrně v krátkém čase dva majitele a
byla prodána Reifeissenově záložně v Kunštátě.
V třicátých letech minulého století, v době
nezaměstnanosti, byly poměry pro hrnčířské
dělníky velmi tvrdé. Tehdejší živnostenský
zákon umožňoval možnost založení výrobního družstevního podniku. S tímto podnětem
přichází hrnčíř Josef
Dvořáček. Zakládající členové jsou hrnčířští dělníci Arnošt
Unčovský, Vilém Vítek a Josef Štěpán a
někdy je také uváděn
mezi zakladateli Josef Šindelka. Zakládají k 1. říjnu 1932
svépomocný výrobní
podnik, do kterého
vstoupilo 12 členů.
Předsedou družstva
se stává Josef DvoKruhárna Výrobního družstva dělnictva hrnčířského v Kunštátě
řáček. Zprvu bylo

SLOUPEK
Zámecké vzpomínání (I. část)
Jan Halas

Kunštátské noviny 10/1992
V souvislosti s vydáním knihy fejetonů Jana
Halase připomeneme v několika dalších pokračováních „sloupku“ text jím sepsaný před
dvaceti lety pro Kunštátské noviny. Knižně
tento text nikde publikován nebyl.
Poslední srpnová sobota tohoto roku mi v
hlavě vyvolala ne fotografie, ale hned celý
film. Po třiatřiceti letech jsem totiž poprvé prošel bránou na zámecké nádvoří, tedy
do míst nejkrásnějších chvil mého života.
Na kunštátském zámku jsem prožil sedm
letních prázdnin i nějaké ty zimní. Maminka
byla tehdy zaměstnaná na Státní památkové
správě a měli jsme proto nárok na užívání jednoho „inspekčního“ pokoje. Znal jsem zde a
dodnes znám každý koutek a snad každý kámen. Od šedesátého roku však na mne i při
malém přiblížení štěkali psi. Připadal jsem
si tak trochu jako nešťastní emigranti v nedávné minulosti, kteří na bavorských vršcích
Šumavy koukali smutně domů. Ale pryč se
sentimentalitou a jinými stařeckými city. Ty
na strmou stráň nad Sychotínem určitě nepatří. Bývalo na kunštátském zámku veselo
a určitě zase bude i po dlouhém zakletí. Koneckonců, uteklo to jako voda. Jen si vzpomeňte – Růženčino šípkové trní vydrželo
celých sto let, hnědé a rudé hloží jen pouhou
polovinu. A ještě v některých letech řídlo.
Když jsme o prázdninách roku 1953 přišli na
zámek poprvé, byla jeho dolní část ještě plná
obyvatel. Bydleli zde Švancarovi, Polcrovi, Ježovi a Koutní, ale především nezapomenutelný pan kastelán Dalibor Tichý se svou hospodyní paní Böhmovou. Do zámku se chodilo
zespoda dvěma průjezdy. V tom druhém celé
dny sedával na schodku „dědóšek“ Švancarů
a bafal z takové té dlouhé porcelánové fajfky,
kterou už dneska neuvidíte. Kolem pobíhaly
slepice, pes Cikán a v chlévě pod renesančními oblouky bučela Švancarova kráva. Nevím,
jak chutnalo mléko renesančních krav, ale
chuť toho, které paní Švancarová každý den
nadojila, mám ještě na patře. Nad Švancarovými bydleli Koutní, ale na ty si příliš nepamatuji, ani na jejich syna, který byl přibližně
v mém věku. Asi jsme si s ním moc do oka
nepadli, protože ještě dlouho po odstěhování této rodiny se na jedné ze zámeckých zdí
skvěl můj vlastnoruční nápis „Koutnivec je
pytomec.“
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