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OTÁZKA PRO STAROSTU
Proslýchá se, že je k prodeji Jelínkova chata
na Lipce. Má město zájem o koupi tohoto objektu a jaký je záměr pro jeho využití?
O získání areálu Jelínkovy chaty město usiluje
už od 90. let za každého kunštátského starosty.
Snahy o bezúplatný převod ztroskotaly na zájmu
Vojenských lesů a statků získat objekt od armády
pro účely rekreace svých zaměstnanců. Vysvitla
malá naděje v podobě připravované novely zákona č. 179/1991 Sb. o přechodu některých věcí
z majetku České republiky do vlastnictví obcí.
Zde však město nesplňovalo veškeré podmínky
uskutečnění přechodu. Mezitím se VLS rozhodly v rámci ekonomických opatření tento areál
nabídnout k prodeji. Do současné doby proběhlo několik kol výběrového řízení.
pokračování na druhé straně

3. vikend v září - kunštátské náměstí zaplněné keramikou.

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
RM a ZM
V měsíci září se Rada města na svých zasedáních mimo jiné zabývala:
- postupem prací na revitalizaci Panské zahrady
- postupem prací na výměně plynových kotlů a
rekonstrukci spalinových cest v jednotlivých
bytech v bytovém domě Nová 504
- aktuálním stavem na čistírně odpadních vod
a kalovou koncovkou – řešena pronájmem
mobilního zařízení
- průběhem jednání se Svazkem vodovodů a
kanalizací ve věci majetkového vypořádání v
rámci vystoupení města ze Svazku
- opravami komunikací – lokální opravy výtluků – v ulicích Zámecká, Nová, Sokolská,
Hrnčířská a Tenorova
- pronájmem a směnou obecních pozemků
- zasíťováním stavebních pozemků v Kunštátě
a Rudce
- postupem prací na opravě sociálních zařízení ve sportovní hale a na výstavbě opěrné zdi
za hasičskou zbrojnicí
- vyhlášením výběrového řízení na obsazení

o změně Smlouvy o postoupení pohledávek
mezi VF Elektro Brno s.r.o., sídlem Zábrdovická 17/12, 615 00 Brno-Židenice a Městem
Kunštát, sídlem nám. Krále Jiřího 106, 679 72
Kunštát, za účasti Obce Zbraslavec, sídlem
Zbraslavec 45, 679 72 Kunštát.
- rozpočtové opatření č. 6/2012
- poskytnutí finančního příspěvku ve výši
200.000,- Kč Římskokatolické farnosti Kunštát na opravu hřbitovního kostela sv. Ducha
- poskytnutí finančního příspěvku ve výši
100.000,- Kč občanskému sdružení Kulíšek
na provoz.
- prodej a směnu pozemků
- účast města ve výběrovém řízení vyhlášeném
Vojenskými lesy a statky na prodej areálu rekreačního zařízení Kunštát, složení jistiny ve
výši 110.000,-Kč a pověřilo starostu k podání
nabídky
- Vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru a Rady města
- pověřilo starostu k jednání s majiteli pozemZastupitelstvo města na zasedání dne 18. 9. ku p.č. 1034/1 v k.ú. Kunštát na Moravě (pod
škvárovým hřištěm) ve věci odkupu tohoto
2012 projednalo a schválilo:
- uzavření dohody o započtení pohledávek a pozemku

pracovního místa strážníka městské policie
- schválila aktualizovaná kriteria pro přidělení
bytu v Penzionu pro důchodce a výši nájemného od 1. 1. 2013
- schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ve výši 300.000,- Kč na
akci „Klubovna pro mladé hasiče a maminky
s dětmi – 2. etapa rekonstrukce“.
- projednala žádost Římskokatolické farnosti
Kunštát na Moravě o příspěvek z rozpočtu
města Kunštát ve výši 200.000,- Kč na opravu
hřbitovního kostela Sv. Ducha na Lipce
- projednala návrh smlouvy mezi městem
Kunštát a HZS JMK o bezúplatném užívání
nebytových prostor – parkovacího místa, klubovny a skladu v budově požární zbrojnice
- projednala informaci o poškození areálu
okrasné naučné zahrady za Základní školou
v Kunštátě vandaly a schválila poskytnutí
finanční odměny ve výši 5.000,- Kč za informaci vedoucí k dopadení pachatelů.

MĚSTO KUNŠTÁT
XX. Hrnčířský jamark je minulostí
Hrnčířský jarmark, Svátky řemesel, Halasův
Kunštát – vše psáno velkým písmem, protože
jde o nejvýznamnější akce, s nimiž je jméno
našeho města spojováno široko daleko, dokonce i v zahraničí. V případě nedávno skončeného jarmarku se jednalo o jubilejní, 20. ročník.
Kdo čekal v této souvislosti něco mimořádného, bombastického, byl možná zklamán. Smyslem jarmarku totiž krom prodejní prezentace
kvalitního hrnčířského zboží je nabídnout
rozmanitou zábavu pro všechny věkové skupiny návštěvníků, a to za přijatelnou, v dnešních
podmínkách už spíše symbolickou, cenu. A to
splnil i letošní ročník. Bez zbytečně předražených takzvaných VIPek, bez ohňostrojů a bez
pozlátek nejen v podobě pochybného zboží.
Také díky skutečnosti, že organizátoři úzkostlivě hlídají čistou linii vystavovaného hrnčířského zboží i skladbu kulturního programu,
získal si jarmark svou specifickou atmosféru.
A k ní významnou měrou přispívá i každoroční vystoupení „Woodmanů“, kteří u nás letos
účinkovali již popatnácté. Jejich dvouhodinová hudební smršť vždy rozhýbe zcela zaplněné
náměstí. Letos doplnili repertoár o několik
písní z nového CD, které u nás pokřtili.
A hovoříme-li o zaplněném náměstí, připomeňme si několik čísel. Celkem přišlo15.850
návštěvníků (z toho 9.434 v sobotu a 6.416 v
neděli). Těchto takřka 16 tisíc hostů jarmarku
si mohlo prohlédnout či přímo zakoupit zboží
z nabídky celkem 189 keramiků, kteří se do
Kunštátu sjeli z celé České republiky – 3 ze Slovenska, po jednom z Polska a Maďarska.
Jarmark ozvláštnila soutěž O nejlepší keramický džbán, v níž celkem 611 hlasujících z řad
návštěvníků rozhodovalo o pořadí 44 džbánů

do soutěže přihlášených. 1. místo v této soutěži
nakonec získala Barbora Bendová z Olomouce,
2. místo Michal Čada z Prahy a na 3. místě se
umístila domácí Eva Pikartová. Vítězové mají
zajištěnou účast i pro příští ročník.
Při příležitosti letošního jubilejního ročníku
byla vydána sada pohlednic z historie hrnčířských jarmarků, kterou lze i v současnosti zakoupit v městském infocentru, podobně jako
keramickou kachli s vyobrazením štítonoše a
erbem pánů z Kunštátu. Kachli mimochodem
získali coby dárek všichni přítomní prodejci.
Společenskou součástí jarmarku je tradiční
účast politiků, z nichž tentokrát jmenujme
např. hejtmana M. Haška, jeho náměstky I.
Poláka a St. Juránka, senátory St. Bělehrádka,
M. Janečka a J. Vitulu nebo např. krajského
zastupitele Zd. Dufka. Na tomto místě je třeba
poděkovat za přízeň politiků a vedení Jihomoravského kraje, včetně paní radní M. Cackové,
neboť právě z prostředků JMK se za poslední
období od r. 2008 podařilo do rozpočtu našeho města získat dotace v celkové částce cca 8,5
mil. Kč, nemluvě o statisících pro kunštátskou
farnost nebo v poslední době třeba na činnost
Kulíšku, jenž spolu s firemní školkou uspokojil nadstandardní potřeby rodičů předškolních
dětí.
Co říci k letošnímu jarmarku závěrem? Snad
to, že vždy je co zlepšovat. O nedostatcích
víme, v některých případech jsou dány ne
zrovna loajálním přístupem našich spoluobčanů – každopádně velký dík patří všem organizátorům, pořadatelům, spolupracovníkům,
zaměstnancům města. Bez jejich obětavé práce by kunštátský jarmark nebyl tím, čím je – i
podvacáté…
-ský-

Halasův Kunštát a literární soutěž aneb
„Jednou do roka by v Kunštátě měly zaznít verše“
V padesátých letech se takto nad nápadem
vytvořit každoroční vzpomínkovou akci na
významného básníka vyjádřil Ludvík Kundera. A skutečně – Halasův Kunštát se pořádá
pravidelně až do současnosti.
Hold Františku Halasovi rovněž vzdávali a
vzdávají mladí literáti prostřednictvím soutěže, která byla poprvé vyhlášena v roce 1972.
Letos se tedy jedná o její 40. ročník. Soutěž se
k nám nově přesunula z prostředí blanenského muzea. Kruh přátel umění města Kunštát
by rád při této příležitosti uspořádal výstavu
o historii vzpomínkových akcí a soutěže, a
proto prosí ty z Vás, kteří se v minulých letech o téma zajímali a mají uchovány jakékoli
fotografické doklady, o jejich krátkodobé zapůjčení. Fotografie můžete odevzdat v místní
knihovně.
Do letošního ročníku LITERÁRNÍ SOUTĚ-

ŽE FRANTIŠKA HALASE se přihlásilo celkem 66 autorů z celé České republiky ve věku
15 až 29 let, přičemž bylo odbornou porotou
vybráno deset finalistů. Jméno laureáta bude
oznámeno během slavnostního večera Halasova Kunštátu. Současně může být vybrán i
držitel Zvláštní ceny Klementa Bochořáka,
jemuž by pořadatelé soutěže umožnili bibliofilské vydání básnické prvotiny. Všichni finalisté také konfrontují svoji práci na několika
workshopech s hostem Radkem Fridrichem,
básníkem, překladatelem, recenzentem a v
neposlední řadě držitelem ceny Magnesia Litera za rok 2012 v kategorii poezie.
Město Kunštát, Kruh přátel umění města
Kunštát a Společnost přátel mladé poezie Vás
zvou na všechny akce pořádané v rámci letošního ročníku Halasova Kunštátu.
Martina Hosová
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Pokračování otázky pro starostu
Zastupitelé města se na zářijovém zasedání
dohodli, že se Kunštát do posledního kola
přihlásí s nabídkou a v případě výběru objekt koupí. Využití takového krásného koutu
lesa na kraji města se nabízí samo. Od škol v
přírodě, táborů, lesní školky přes vzdělávací
a výchovná centra až po vícegenerační centrum sportovní. Anebo turistické centrum s
ubytovací kapacitou, či ozdravovna. Záleží
na možnostech sáhnout si na dotace a otázce
návratnosti investic vložených do realizace a
provozu. V každém případě stojí tento objekt
za získání a následné smysluplné využití.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Publikace pro seniory zaměřená na konkrétní
řešení životních situací a prevenci kriminality je k dostání zdarma na městském úřadě.
Autorem je Ing. Zdeněk Dufek, který vedl besedu pořádanou v Kunštátě v měsíci září.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Srdečně blahopřejeme rodičům Drahomíře
Švancarové a Aleši Korčákovi z Kunštátu k
narození syna Matyáše dne 3.9.2012.
Vážení občané, rádi na Vaše přání zveřejníme
v Kunštátských informacích Vaše jubileum,
narození dítěte, uzavření manželství a jiné
rodinné události.
-mat-

KULTURA
HALASŮV KUNŠTÁT
pod záštitou MŠMT Petra Fialy

Pátek 19. října 2012, 19.00
Vernisáž výstavy v IC
Halasův Kunštát a literární soutěž
Sobota 20. října 2012, 16.00
Pietní akt u hrobu básníka
na kunštátském hřbitově
Promluví: Radek Fridrich
Sobota 20. října 2012, 19.00
kulturní dům
literární večer s názvem

NAŠE PANí BOžENA NĚMCOVÁ
ke 150. výročí úmrtí autorky

Účinkují:
Hana Kofránková
Hudební doprovod:
Margit Klepáčová – violoncello
Režie:
Hana Kofránková

ZÁKLADNí ŠKOLA

KULTURA

Vandalové rozplakali malé děti
Tento velký nápis se objevil koncem září ve ráda, že chodím právě do této školy. Přišli se
zprávách na obrazovkách celé naší republiky. podívat známí i neznámí lidé s údivem v tváři.
Těšilo nás, že se jim to líbí a ty měsíce práce
Bohužel se týkal Kunštátu a naší školy.
Dva roky jsme budovali společně s žáky dříve se vyplatily. Často i o přestávkách jsme se konevyužitý prostor za školou. Vznikla krásná chali výhledem ze školních oken ven na naši
školní naučná zahrada, letos doplněná vý- zeměkouli, která jako jediná byla otáčivá jako
tvarnými objekty, na jejichž výrobě se podí- veliký globus.
lela většina našich žáků. Během necelého půl V pondělí 17. září jsem přišla do třídy a všude
roku se její fotky dostaly do učebnice a eko- byl rozruch a kamarádi seděli s rozzlobenýlogické metodiky, na pexesa, používaná jako mi výrazy a se smutkem v očích. Vyhlíželi
školní pomůcky. Zahrada zaujala jak děti, směrem k altánu. Celá zděšená jsem zjistila,
tak i rodičovskou i odbornou veřejnost. Na- že náš model Země plave rozbitý v jezírku. A
vštívilo ji několik delegací z Boskovic, Brna i nebyl jediný. Nic nebylo na svém místě.
Olomouce atd. Projevil zájem ji právě v těchto Poničené kusy stojanů s koulemi se povalovadnech navštívit i dr. Přemek Podlaha se štá- ly po trávníku. Tabule nahnuté a vyvrácené.
bem pořadu Receptář prima nápadů. Nepřije- Zeměkoule vypadaly, jakoby si s nimi někdo
de! Mladiství, unudění svým zatím krátkým hrál fotbal. Promáčknutá a rozdrobená horživotem, v němž ještě nic pozitivního nedo- ní vrstva s barvou…Měli jsme vztek všichni,
kázali a neznající hodnoty práce, ve chvilce kteří přiložili ruce k dílu. Celá škola!“
pošpinili několikaměsíční snažení dětí a zni- Veronika Elísková z 9. A:
čili jejich výrobky. A jak to vidí samotní žáci? „Nápad, s kterým přišel náš třídní učitel, se
nám moc líbil. Nevěřila jsem však, že se dá
Rosťa Halva z 3. B:
„Když jsme přišli s paní učitelkou k rozbitým v tak krátké době realizovat. Stavěním zezeměkoulím, všichni z toho byli hodně smut- měkoulí jsme společně se spolužáky strávili
spoustu hodin ve výtvarné výchově, ale i
ní. Můj kamarád David skoro plakal…“
volných hodin po vyučování, večer a o víkenSára Něničková a Anna Řezníčková z 5. B:
„Tak dlouho jsme na tom pracovali a pak nám dech. Proto mě velmi mrzelo, když jsem viděto zničili. Je to hrozný, že někteří lidé doká- la na vlastní oči, pak i v televizi zničené dílo,
na které jsme byli právem hrdi. Nevím, jak se
žou být tak zlí…“
„Já nevím, proč to dělají? Asi závidí, že máme v lidech může najít tolik drzosti, že se nestydí
na soukromém pozemku něco ničit a bourat.
takovou krásnou zahrádku!“
Vždyť už i dvakrát byl ohořelý altán – naše
Denisa Šikulová z 8. třídy:
„Pan učitel Dostál přišel s výborným nápadem, školní venkovní učebna! Zajímalo by mě, co
jak zkrášlit naši školní zahradu. Jelikož zbyl si tím tito lidé potřebují dokazovat.
materiál ze zateplování školy, rozhodli jsme Věřím, že se podaří tyto darebáky dopadnout
se, že ho využijeme při výrobě velkých, po- a potrestat, aby se už nikdy nic podobného
lystyrénových zeměkoulí, které by sloužily neopakovalo, aby nám radost z nějakého dalnejen jako učební pomůcky, ale i jako zají- šího společného projektu vydržela co nejdémavé zpestření školního areálu. Z téhle myš- le.“
lenky jsme byli velice nadšení. Moc nás těšila To je několik názorů z mnoha. Děti se nás
představa, že se i my budeme podílet přímo chodí ptát, zda už někoho policie našla, kdy
na výrobě a dokonce svoje nápady a návrhy se pustíme do oprav, přicházejí s náměty a
zakombinujeme do vlastní zeměkoule. Dali dalšími nápady (spíše pro radu a zastupiteljsme do toho všechny naše síly a i odpoled- stvo města!), jak zabezpečit a ochránit nejen
ne po škole se věnovali dokončování detailů. zahradu, ale i krásný sportovní areál. Na něm
Konečný výsledek nás naprosto ohromil. Zdál bohužel vandalství kvetlo už několik roků:
se ještě lepší, než jaký jsme si představovali. přeřezané a přepálené sítě, otrhaná umělá tráKdyž se již hotové zeměkoule nainstalovaly va na zemi, sem tam něco ulámané, zničený
na školní zahradu spolu se slunečními hodi- plot na několika místech, stovky nedopalků,
nami, informačními tabulemi a mostkem vy- krabiček od cigaret, pohozených lahví od piva
nálezce Leonarda da Vinci, byli jsme na sebe i tvrdého alkoholu, které musíme neustále
hrdí. Uvědomila jsem si, že naše škola má teď sbírat a uklízet. Paradoxně v době prohibice,
něco, co ostatní asi v celém Česku nemají a v onu noc řádění těchto dacanů, byl školní
na to jsem byla pyšná. Slavnostní otevření za- sportovní areál sousedící se zahradou navíc i
hrady 20. dubna na Den Země bylo zahájeno pozvracen. V minulých dnech při opětovném
proslovem pana ředitele Sedláka a každá sku- úklidu byla nalezena i použitá injekční střípina krátce řekla něco o tom, co ztvárňuje je- kačka s jehlou.
jich zeměkoule. Bylo to nádherné. Když jsem Musíme však vyzdvihnout reakce nejen nastála uprostřed zahrady a okolo sebe viděla šich žáků, ale také slušných kunštátských
to, co se nám podařilo vybudovat, byla jsem občanů odsuzující nejen tento incident,
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Město Kunštát a Kruh přátel umění zvou
děti a rodiče na divadelní představení

POHÁDKA Z KERKONOŠ
v neděli 7. října 2012 v 15.00
v kulturním domě.
Hraje divadelní společnost
„Většina lidí“ Praha.
Vstupné dobrovolné

Výstava výtvarných prací žáků ZŠ
s názvem

UčItel a JeHo žácI
1. 10. – 17. 10. 2012 v IC

OZNÁMENí
DĚTSKÁ samoprodejní BURZA 6. října
2012 od 9.00 – 11.00, zasedací místnost na
MÚ Kunštát. Maminky, přijďte prodat, vyměnit, darovat nebo nakoupit dětské a těhotenské oblečení, hračky, knížky, autosedačky… vstupné i burzovné ZDARMA. Přijďte
nám pomoci založit tradici. Rezervujte si
místa pro prodej: burza.kunstat@seznam.cz
Zve: maminka Jarka,
MC Chocholík a město Kunštát
Čertíci Vás zvou na tradiční

DÝŇoVÝ DeN
v sobotu 6. října 2012 v 15.00
za hasičskou zbrojnicí.
Občerstvení, špekáčky a dýně budou
připraveny. Přineste si dlabací nástroje.

SRPŠ při ZŠ Kunštát pořádá ve dnech 12. a 13.
října SBĚR PAPíRU. Sběr proběhne v pátek
od 14 do 16 hodin a v sobotu od 8 do 10 hodin
ve dvoře školy. Výtěžek bude věnován na nákup pomůcek pro děti z naší školy.

LITERÁRNí RUBRIKA

KNIHOVNA

Knihy knihovny kunštátské

III. ročník literární soutěže

Je sice po prázdninách a dovolených, dobrodružná četba přijde však vhod celoročně.
Mezi autory, kteří svůj příběh nejen psali
ale také žili, patří ve dvacátém století vedle
například Hemingwaye či Čecha Emanuela
Ingriše rozhodně Blaise CENDRARS. Básník, lovec, obchodník, tulák, romanopisec,
novinář, námořník ale především putující
umělec, neklidná duše, nomád po světadílech této stále se zmenšující planety.
Kdo se skrývá za
pseudonymem Blaise
Cendrars? Jde o Švýcara Fréderica Sausera, narozeného 1887
a zemřelého v Paříži
1961. Už v jeho dětství se rodina stále
přemísťuje, z Neapole
do Egypta, odtud do
Anglie a do Paříže. V
patnácti letech mladý
dobrodruh Cendrars
prchá z domova. Toulá
se křížem krážem Evropou, potkává ruského obchodníka Rogovina, s ním cestuje za
obchodem kamsi na
Sibiř. Spoluprožívá katastrofu rusko-japonské války, málem zahyne v sibiřské tundře.
Zcela vyčerpán (a pronásledován) vrátí se do
Neapole. V roce 1907 se už poblíž Paříže živí
chovem včel a přitom píše verše. Verše, které
ohromí tehdejšího prvního básníka Paříže
Guillama Apollinaira. Ty básně mu rázem
získají respekt. Je v nich život, syrový prožitek a Blaise má z čeho čerpat. V Londýně
vystupuje jako žonglér v music-hallu, znovu jede do Ruska za obchodem, v Kanadě je
traktoristou, u lodní společnosti doprovází
nejnuznější emigranty na jejich plavbě do
New Yorku... První světová válka udělala krvavý škrt za starým světem. Blaise v ní bojoval, přišel o ruku. Rázem se stal jednorukým
horolezcem. Zranění není sto narušit jeho
fyzickou integritu: šermuje, řídí automobil,
zápasí se Světem levačkou. Básnit jako dřív
však už nemůže. Vše se proměnilo, i jeho
tvorba už se bude odvíjet pouze v próze. Povídky, romány. Knihy podložené autobiografií, strohý styl bez okras, styl, který zazáří
jaksi až post, nedá se zapomenout. V naší
knížce Svět dobrodružství je například fascinující povídka Vánoce v Rotterdamu. Text
vrcholí popisem zběsilé rvačky, která vypukne v jedné bizarní hospodě ve vykřičené
čtvrti a postupně jako šílenství zachvátí celé

poklidné (maloměšťácké) město. Kdy jindy
než právě o Štědrém dnu! … Po celé délce
námořnického útvaru postupujícího ulicí za
hulákání a ječení ženských, které nás bombardovaly z oken vším, co jim přišlo pod
ruku, hrnky, kbelíky na smetí, kulmami na
vlasy, voňavkami, žehličkami, nočníky, toaletními kufříky, kyblíky na uhlí, gramofonovými deskami, lahvemi sektu, po celé délce té
kolony se tedy vyměňovaly a rozdávaly rány.
(…) V jedné chvíli
jsem se ocitl na špici
našeho voje, před stěnou z hrudí, tarasících
nám ulici; metodicky
jsem se propracovával
dopředu a provrtával
jsem si díru zástupem
hlavou do břich našich
protivníků, kdežto Peter po mé pravici bušil svědomitě oběma
pěstmi a pečlivě mířil
na brady, kdežto po
mé levici mně neznámý dlouhý americký
námořník, ozbrojený
úlomky gramofonových desek, sebraných
na dlažbě a ostrých jak
žiletky, mával dlouhými pažemi a šmikal obličeje, krouhal nosy,
páral tváře a řezal uši. Z rozšklebených
ran krev jen crčela. Před čahounem všecko
couvalo. A tu teprve vylétly z pochvy nože,
začaly práskat revolvery a začal všeobecný
zmatek...
Spisovatel Blaise Cendrars zemřel 21. ledna
1961. Vždycky si na něj vzpomenu, když se
toulám k Bedřichovu a nad Lysicemi odpočívám u kamenů Žižkova stolu. Cendrars totiž
popsal také ohromující osud Suterův. To byl
muž, který založil San Francisco, ale ožebračila jej paradoxně vlna dobrodruhů valící se
na jeho území po objevu zlata. Suter byl na
základě svých hospodářských úspěchů nejbohatším mužem Spojených států, ale přišel
o všechno. To se stalo ve čtyřicátých letech
19. století . Před odjezdem do Ameriky byl
ovšem Suter – rovněž Švýcar – tulákem a
podvodníkem křižujícím Evropou na počátku třicátých let. A právě na kameni Žižkova
stolu před Bedřichovem je ozdobně vysekáno: Suter 1832. Ne, netvrdím, že je to TENTÝŽ muž, který zažil v Kalifornii nejvyšší
vzestup a nejhlubší pád. Ale: KDO VÍ?

Týden knihoven je celorepubliková akce, jejíž 16. ročník se koná od 1. do 7. října.
V jeho rámci vyhlašuje městská knihovna ve
spolupráci se základní školou III. ročník literární soutěže O cenu Ludvíka Kundery na
téma „Na ten den nikdy nezapomenu.“

CENDRARS Blaise: Svět dobrodružství,
Praha, Odeon, 1978
-v.o.-

Výstava potrvá do 2. prosince 2012. Otevřeno: Út – Pá 9 – 17 h, So – Ne 13 – 17 h
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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-

Sbírka fejetonů
Jana Halase
U příležitosti letošního ročníku Halasova
Kunštátu vydalo město sbírku fejetonů Jana
Halase s názvem „Když do hnoje, tak zvesela.“ Autor byl mladším synem básníka
Františka Halase a velkým kunštátským patriotem.
Sbírka bude veřejnosti představena v rámci
literárního večera Halasova Kunštátu 20. 10.
2012. Zde bude také nabídnuta zájemcům k
prodeji. Dalším místem k zakoupení sbírky
bude informační centrum.

POZVÁNKA
Muzeum Boskovicka, Hradní 1,
Boskovice, Vás zve na výstavu
grafik, obrazů, kreseb, ilustrací,
bibliofilií, tisků na plátně
grafika, malíře a ilustrátora
VÍTA ONDRÁČKA

NEJLEPŠí ZTVÁRNĚNí
VEDLEJŠí ROLE
Vernisáž se koná ve čtvrtek 18. října 2012
v 18 hodin. Vystoupí Divadlo NABOSO
s koláží textů Víta Ondráčka
a Petra Pazdery Payna

ale také poflakování mládeže kolem Sparu a
na dalších již známých a policií sledovaných
místech. Ozvaly se mi desítky lidí emailem i
přes facebook s podporou, solidaritou a dobrými myšlenkami.
Například bývalý starosta Dobeš mi napsal:
„Je to šílený! Myslím, že je to vizitka naší společnosti bez morálky, bez jakékoliv úcty k
druhému. Jednou z věcí, jak vypátrat vandalismus, je instalace TV kamer. Po celém Kunštátě máme rozvody kabelové TV. Stálo by to
minimálně. Zkus to vnuknout vedení školy a
města, ať proto už něco na radnici konečně
udělají. Volám po tom už dlouho. V Kunštátě to není první případ vandalismu. Tito lidé,

kteří dnes rozkopou práci dětí, se nezastaví v
budoucnu před ničím.“
Instalaci kamer navrhuje i zastupitelka města
A. Smejkalová: „V poslední době se v Kunštátě negativní případy množí stále častěji krádeže v domech za bílého dne, demontáže
a následný prodej měděných okapů, ničení
dopravního značení a další. Pro mě osobně
byl neomluvitelný vandalismus na školní za-

hradě a byl poslední kapkou. Jako zastupitelka Kunštátu se budu snažit prosadit zavedení
kamerového systému se záznamem a efektivní práci Městské policie.“
Další zastupitelka města M. Vlasáková plně
návrh instalací kamer také podporuje a doplňuje: „Vždy po nějakých kulturních akcích
nebo větších zábavách je problém. Kdysi nám
během jarmarku shořela v Sychotíně salaš se
slámou, loni o Velikonocích shořela za zemědělským družstvem dřevěná kůlna se senem.
Toto je specialita Kunštátu a okolí. Co udělali tito dorostenci dětem nyní, to už je však
vrchol!“
Věřme, že tlak veřejnosti bude sílit a už konečně se k těmto
názorům přidají i
ostatní představitelé našeho města
a touto otázkou
vandalství a bezpečnosti obyvatelstva se budou seriózně co nejdříve
zabývat.
Sdružení rodičů a
přátel školy také
odsoudilo narůstající vandalismus
a nabídlo nám několik tisíc korun
na rekonstrukci a
opravu škod. Musíme nyní také poděkovat i
členům zastupitelstva za schválení pěti tisícové odměny, vedoucí k odhalení těchto vandalů. Je nutné je znát. Vědět, kterých rodičů
jsou to děti… Vždyť příště mohou ničit nejen
školní a městský majetek, ale také třeba ten
váš - soukromý…
Ladislav Dostál, autor projektu landartové
naučné školní zahrady

Se začátkem nového školního roku začíná
také nové období činnosti místního Orla. Ten
v současnosti sdružuje, včetně přidruženého
členství fotbalistů, cca 120 členů, z toho asi
80 dětí.
Těžiště činnosti je v zájmových sportovních
kroužcích, které již několikátým rokem vedou zkušení vedoucí. Jedná se konkrétně
např. o cvičení matek s dětmi (ved. Barešová),
cvičení mladších dětí (ved. Konečná, Konečný), atletiku (ved. Videman, Suchomel), karate (ved. Válek), florbal (ved. Nejedlý, Skřička),
volejbal (ved. Sehnal). V této své sportovní
činnosti místní organizace Orla zaznamenala
několik výraznějších úspěchů v celostátním
měřítku, jmenujme třeba účast všech družstev ve finále orelské ligy ve florbalu, kde nakonec starší žáci vybojovali 2. místo, mladší
žáci místo čtvrté.
Orel se spolupodílí na vybavení sportovním
náčiním – tak byly pořízeny např. žíněnky,
samozřejmostí jsou nákupy dresů, hokejek,
míčků a dalšího drobného vybavení.
Využíváme nabídek k účasti, případně spolupořádání akcí mimo město Kunštát, v době
uzávěrky KZ se tak naši členové například
zúčastní prodlouženého cykloturistického
víkendu na Borovince – u Bystřice nad Pernštejnem.
Děkujeme za spolupráci a přízeň Městu Kunštát, všem případným sponzorům - a přejeme všem našim členům a činovníkům hodně
zdaru v další práci.
-DoáOrel Kunštát zve na cvičení pro rodiče a
děti od 2 do 5 let, od 3. října každou středu
v 16.30 - 17.30 v malé tělocvičně ZŠ.

Slavnostní otevření firemní
školky Fantazie

CHOCHOLíK
Mateřské centrum Chocholík – Klub rodičů
v Kunštátě nabízí pravidelné programy pro
školní rok 2012/2013:
Herna: pondělí 16:30 - 18:30 hod.
Volná hra dětí s edukativními hračkami z
kvalitních materiálů, didaktickými pomůckami, společenskými hrami a další. Rodiče se
mohou zapojit a proložit hru kolektivní činností. Cílem je zapojení dětí do kolektivu, navazují vzájemné vztahy mezi dětmi a zároveň
si vyzkouší přijímání jiných autorit.
Rarášci: úterý 9:30 - 11:00 hod.
Program pro maminky s dětmi od 1,5 do 4 let.
Po úvodním pozdravení se, pohybové aktivitě a protažení následuje edukativní hra či
zpívání, zahrajeme na hudební nástroje nebo
tvoříme či vyrábíme, pečeme a provozujeme
další aktivity.
Barvínci: úterý 15:45 - 16:45 hod.
Jedná se o tvořivý kroužek, jehož stěžejní

OREL

činností budou výtvarné a tvořivé aktivity.
Kroužek je určen pro děti od 3 do 6 let včetně
malých školkáčků.
Na kroužek je nutno se předem přihlásit
(jméno dítěte, kontakt na rodiče) na chocholik.kunstat@gmail.com
hbité JAZÝČKY (LOGOPEDIE): dle objednání 15:30 - 18:00 hod.
Poradenství v oblasti vývoje řeči. Řečová výchova – nabízíme postupy, jak dítě motivovat
k rozvoji řeči, porozumění řeči, správné výslovnosti hlásek, náprava řečových vad.
DlapovaIvana@seznam.cz, Mgr. Ivana Dlapová
Více informací na : www.chocholik.cz,
E-mail: chocholik.kunstat@gmail.com
www.facebook.com/chocholik
Klub Chocholík – prostory bývalých jeslí:
Lipka 23, Kunštát
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V sobotu 1.9.2012 byla za účasti starosty města
slavnostně otevřená firemní školička Fantazie.
Školka vznikla díky spolupráci společnosti I
love pets s.r.o., města Kunštát a podpory z EU.
V rámci otevření rovněž proběhl Den otevřených dveří. Pro děti, které do školky nastupují
to byla možnost seznámit se s prostředím, do
kterého budou docházet. Pro rodiče byla uspořádána první rodičovská schůzka.
Byli jsme velmi rádi, že i přes ne příliš příznivé počasí se dostavil hojný počet návštěvníků. Pro všechny děti byly nachystány soutěže,
trampolína i skákací hrad. K dobré pohodě i
zahřátí bylo nachystáno občerstvení pro malé i
velké.Ráda bych touto cestou poděkovala všem,
kteří se na vzniku tohoto projektu podíleli. Bez
jejich pomoci a obětavosti by otevření firemní
školky v tak krátké lhůtě nebylo možné.
Věřím, že se dětem bude v nové školičce líbit.
Ing. Šárka Neničková

HISTORICKÁ RUBRIKA
Vývěsní štíty a tabule
V několika dalších dílech historické rubriky
se zastavíme u označení kunštátských živností, která se dochovala nebo byla nějak zdokumentována.

n. L. Byl vyučený hrnčíř a pracoval v létech
1882-4 v Sychotíně u Pětů.
V roce 1893 se oženil s Josefou Martincovou
z Kunštátu a o dva roky později (1895) koupil zmíněný dům č. 64. Pan Křížek umírá v
roce 1899 a živnost dále vede jeho manželka
Josefa.
Rok po manželově smrti se provdala za Františka Šamšulu, který dílnu provozoval až do
roku 1930. Dílnu zdědil syn František Křížek,
který byl také vyučený hrnčíř, ale asi po roce
dílnu prodává.
František se živil prodejem knih a pamětníci
si jistě vzpomenou na jeho články v Novém
životě (okresních novinách) nebo brněnské
Rovnosti. Spisovatel Ivan Skácel napsal … „
Od té doby, co pan Křížek z Kunštátu nepíše
do novin, zdá se mi denní tisk bledý a chudobný. Kdysi, když jsem ještě v novinách
pracoval, posílal nám každý rok, nevím už
v kterém měsíci, jednu a tu samou zprávu.
Měla půvabný titulek: ČERNÝ PTÁK IBIS

SLOUPEK
Pamětní zápis
Ludvík Kundera

(XXII. část)

Body, drobničky, setkání

Pan profesor Krátký byl vtělená moudrost, ale
trvale v časové tísni, takže platil um lakoničnosti. V den jednoho halasovského výročí mluvil o
básníkovi velezasvěceně ve hřbitovní kapli, výtečný řečník (nebo kazatel?), proslov si natáčel,
řeč to byla pečlivě připravená, perfektní. Když z
Kunštátu odcházel, rozloučil jsem se s ním dlouhým dopisem.
Slovácká duše pátera Baťky mě vždy naladila
téměř podomácky, o výtvarném umění jsme
se taktně nebavili, zato hodně o víně. Nezapomenutelná koštování s doktorem Škvařilem co
třetím. Kněz, lékař a literát si rozuměli, o věcné poznámky nebyla nouze. Když se pak otec
Baťka navrátil na milované Slovácko, navštívili
jsme ho tam jednou, vyslechli jsme několik kouzelných „velkomoravských“ historek, pochválili
jsme úhledný vinohrad (tuším 200 hlav?), přidaOznačení živnosti bylo a je vždy součástí
li pár mincí do mechem obrostlého sklípku – a
nabídky určitého zboží, služby. Jsou známy
bylo nám dobře.
vývěsní štíty velmi staré. Kamenný reliéf
„Pod hlínou obři tisknou kořen révy“.
v egyptské Gíze upozorňoval již ve třetím
Na kašnu na náměstí byla vypsána soutěž. Vystoletí př.n.l. chodce na zcela mimořádnou
hrál ji rakouský sochař profesor Hans Muhr,
schopnost majitele domu vykládat sny. I z
jehož návrh byl vskutku profesionální. Kašna
doby expanze Římanů jsou dochovány stopy
má příznivce i odpůrce. Těm druhým se zdá, že
po živnostech řezníků, hrnčířů, nožířů, hosnáměstí je přehuštěno, kašna je umístěna mezi
tinských. A to právě z domovních štítů.
cukrárnu a Panenku Marii a k hospodě je to pár
V kunštátských poměrech budeme mnohem
kroků. Já kašnu chválím, a to zvláště za horkého
skromnější a vrátíme se v čase asi o sto let
léta, kdy vyzývá automobilisty, aby se opláchli, a
zpět.
µ¿Õ¿ĐĨºĨĦĺĐĨøÜĪÜÏóĨĢÜĨĪķĪĂĨĴĠĂÆ÷ķĨÜĶċĂĠĪĂĴ¿øķĨÕĂĨĹ¿óĠ¿ÿõkvĨċĠĂĢĪÜÕÿõÏĪĴvûĨċĂÕô
jejich děti, aby se cákavě rozdováděly.
Řemeslo, které je v Kunštátě tradiční, je hrnóĠ¿ÿõkÿvóĂĨĂÆÏóĂÕĲĨĠĪõÜĐĨ
• • • •
čířství. Jeho největší rozkvět byl patrně v poTento zápis, sestavený v měsíci srpnu roku 2005
slední čtvrtině 19. století. V této době přišlo
panem Ludvíkem Kunderou a z ochoty na počído Kunštátu a okolních obcí i mnoho hrnčířĲċõøĨĠĂ÷ĲĨĄÝĀçĨ¿ĨóĠÿkvĢ÷ĂĲĨÕvøÿĲĨċĠĂĴĂĹĂĴ¿øĨÿĪĂÿvÿĨ«vÜ÷ĨċĴĂÕÜûĨĹÜĨ¾ÜøÜÿkvĨ
Ĩ tači opsaný paní Ivou Pavlů, navazuje na posledských
mistrů,
tovaryšů i ĢûĠĪõĨ
pomocníků
z Čech
÷móĂĨ ®Ī¿ĐĨ
³ĂĨ
ÿĪĂÿvÿĂĴnĨ
ÕvøÿĲĨ
ċĠĂĴĂĹĂĴ¿ø¿Ĩ ĴÕĂĴ¿Ĩ ªĂĢÜå¿ÒĨ ċĂĹÕnöõĨ öÜövĨĨ ní obdobný záznam z roku 1890 a načrtá událos(z Týniště nad Orlicí, Uhlířských Janovic, NAD KUNŠTÁTEM ! Vždycky jsme tu zprá- ti a dění v Kunštátě a okolí, a to v časovém úseku
û¿ÿÜøĨ¦Ġ¿ÿĪõÜ÷ĨR¿ûĲø¿ĐĨºĨøÜĪÜÏóĨĄĀĬĺ àĄĀĬĄĨÕvøÿ¿ĨĴķĢĪvÕ¿ø¿ĨÕĴ¿Ĩû¿öõĪÜøÜĨ¿ĨöõĨ
Rakovníka, Kouřimě, Kostelce n. Černými vu otiskli a vyplatili honorář.“
ĬĬĨ ÷ĂĲċõø¿Ĩ µÜõååÜõĢÜÿĂĴ¿Ĩ ĹbøĂÿ¿Ĩ ĴĨ «ĲÿĪbĪnĨ ¿Ĩ
ĠĂ÷ĲĨ ĄĀĬĀĨ ºĠĂÆÿvĨ ÕĠĲĢĪĴĂĨ Õnøô plných stopatnácti let.
Dnes připomíná hrnčíře Křížka a jeho syna Tento text je tedy nutně fragmentární: vnést do
lesy atd.)
óĠÿkvĢ÷móĂĨĴĨ«ĲÿĪbĪnĐ
Dům č. 64 pod Lipkou koupil v roce 1895 An- břečtanem obklíčený kříž v těsné blízkosti hro- dějin dvacátého století plynulý řád je takřka nej.k. možné, obrozenské doznívání devatenáctého
tonín Křížek, narozen v Zelenči u Brandýsa bu Františka Halase.
zaměstnanci hrnčířské dílny č.p. 64, první polovina 20. století
století za počínajícího pádu rakouskouherské
monarchie je nesnadno zpodobnitelné, vstup do
století jednadvacátého šokuje svou rozryvností.
Dáváme nejednou slovo pamětníkům, jejichž
smysl v dobách válek, okupací, hroucení režimů a
obecného rozrušení kolotala mezi vírou a hněvem,
mezi láskou a nenávistí, mezi spokojenou nečinností a činorodými vzněty a vzepětími.
Nechť budoucí možný čtenář těchto stránek zváží,
co bylo pomíjivé a co přetrvalo. Nechť sní – přemáhaje Zlo – o světě Dobra, nechť ho neopouští
Laskavost a Naděje…
Potomci následovníci! Vám dík a pozdrav a vzpomeňte si někdy na Kunštát roku 2005 a na jeho
dávné obyvatele.
Kunštátský zpravodaj vydává a zdarma rozšiřuje MěÚ Kunštát, tel.: 515 534 312, www.kunstat.eu, e-mail: podatelna@kunstat-mesto.cz, knihovna@kunstat-mesto.cz, uzávěrka
příspěvků je vždy do 20. dne v měsíci. Tisk: Reprocentrum a.s., Bezručova 29 Blansko, tel.: 516 412 510 Redakční rada: V. Všianský, J. David, V. Ondráček, J. Nejedlý, R. Banyaová.
Historická rubrika: J. Křepela. Město Kunštát jako vydavatel odpovídá pouze za příspěvky, které přinášejí informace z MěÚ a jsou autorizovány redakční radou. Za obsahovou a stylistickou stránku jiných příspěvků, včetně inzerce, vydavatel neodpovídá. Redakční rada si vyhrazuje právo tyto příspěvky krátit vzhledem k limitovanému rozsahu KZ .
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