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OTÁZKA PRO STAROSTU
Jaké jsou do budoucna plány s prostorem
bývalé obřadní síně v kulturním domě?
S využitím bývalé obřadní síně v Kulturním
domě v Kunštátě se počítalo už v době realizace rekonstrukce kulturního domu. Měla
sloužit jako multifunkční sál pro různé spolky a organizace, uvažovalo se o spolupropojení s kinokavárničkou zasahující částečně do
„galerky,“ apod. Postupně z těchto plánů sešlo.
Jednak kvůli financím, kterých bylo potřeba
jinde, jednak i kvůli jedinému přístupu přes
restauraci a tím i postupně se ztrácejícímu
zájmu možných využivatelů. Občas tam proběhla schůze, občas oslava, někdy tam zkoušel zkoušet ochotnický divadelní spolek, ale
jinak prostorná místnost s pár stolky a židlemi smutní prázdnem a samotou.
Nejdříve je však nutné vyřešit samostatný
vchod nezávislý na provozní době restaurace.
Vchod, který by zároveň řešil nezávislý přístup na galerii při akcích v kulturním domě.
Na jedné straně by personál a hosté restaurace nebyli rušeni obousměrně procházejícím proudem návštěvníků vrchního patra
KD, jednak by organizátorům akcí odpadla
starost se zajištěním přístupu přes prostory
pronajaté soukromou firmou a rodiče dětských návštěvníků by se nemuseli zaobírati
problémem procházení jejich ratolestí zakouřenou hospodou.
Kde však takový samostatný, fungující
vchod vytvořit? Nabízí se prostor ze dvora
KD s napojením na mezipatro stávajícího
schodiště s možností současného vybudování bezbariérového přístupu (výtah) a tím
spojenou možností dosáhnout na některou
z budoucích možných dotací EU. A pak by
bývalá „obřadka“ mohla naplnit původní
myšlenky různorodého využití. Klubovna,
výuková učebna pro ZUŠky, promítací a
školící místnost, prostor pro oslavy a co si
dál smyslíme.
Plány by byly. Jen musíme doufat, že jim budou přát dotační programy a nové rozpočtové určení daní a s nimi spojené peněžní příjmy, bez kterých každý takový plán zůstává
jenom plánem.

Z benefičního koncertu Ivy Bittové na kunštátském zámku, který se konal v 22. 7. 2012.

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
Z činnosti Rady města
V měsíci červenci se Rada města na svých zasedáních mimo jiné zabývala:
- informací o kontrole způsobu odstraňování
havarijního stavu obvodové zdi Panské zahrady statikem
- schválila uzavření nájemní smlouvy mezi
městem Kunštát a Lesy České republiky, s.p.,
na pronájem pozemku p.č. 94, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Rudka u Kunštátu. Jedná se o pozemek pod autobusovou čekárnou
v Rudce směrem na Nýrov
- vyslovila souhlas s pronájmem prostor v ZŠ
na umístění a provozování ITC vzniklých
jako výstup ze vzdělávacího projektu „Využití zkušeností o.s. Řemesla Kunštát v ITC pro
vzdělávání cílových skupin“ po celou dobu
udržitelnosti uvedeného projektu. ITC budou
souběžně využívány pro potřeby školy
- schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě se
SFŽP na poskytnutí podpory, kterým se mění
termín pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce do 31.7. 2013.
- schválila uzavření servisní smlouvy na pravidelný servis soustrojí dmychadel a odstra-

ňování mimořádných závad s fy KUBÍČEK
VHS, s.r.o., Velké Losiny
- vzala na vědomí informaci o aktuálním stavu napojení nemovitostí na kanalizaci k 19. 7.
2012
- schválila „Kanalizační řád“ kanalizace Kunštát-Sychotín
- schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v Penzionu pro důchodce
- schválila uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Opěrná stěna na pozemku p.č. 573/1
v Kunštátě“ s fy KORA-VODOSTAVING,
s.r.o.
- schválila uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava sociálních zařízení v Městské sportovní hale Kunštát“ s fy REISTAV CZ,
s.r.o., Letovice
- schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi městem Kunštát a E.ON Distribuce, F. A. Gerstnera, České Budějovice
- schválila přijetí dotace z rozpočtu JMK pro
město Kunštát ve výši 65.000,- Kč na projekt
„Kunštátský kulturní rok 2012“ za podmínek
návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Změna svozu komunálních odpadů
Z důvodu provozní úpravy svozů komunálního odpadu od občanů firmou SITA Boskovice dojde k následujícím změnám:
V obcích Sychotín, Rudka, Touboř, Hluboké
u Kunštátu, bude svoz prováděn i nadále každou sudou středu v měsíci, ale až v odpoledních hodinách, a to počínaje dnem 8. 8. 2012.
Dále v části města Kunštátu a obci Újezd u
Kunštátu (dosud svoz každý sudý čtvrtek),
bude svoz komunálních odpadů změněn na
sudou středu, ale až v odpoledních hodinách
a to počínaje dnem 8. 8. 2012.

KUNŠTÁTSKÁ FARNOST

Finanční odbor MěÚ upozorňuje občany, že
do 30. 6. 2012 byla splatná druhá část poplatku za odvoz TDO na rok 2012.
E.ON oznamuje vypnutí elektrické energie:
6. 8. 2012 od 10.00 - 16.30
Vypnutá oblast: ul. Rudecká od křižovatky
s ulicí Lipka po její konec směr Rudka, část
ulice Hliníky od křižovatky s ulicí Rudecká
po dům č.p. 441, 346,329,495. Chatová oblast
Sychotín, odběratelské trafostanice Kunštát Ericson č. 301048.

SDH KUNŠTÁT
Poděkování za zásah u Bzence
Naše jednotka byla pozvána na slavnostní
shromáždění, konané ve Vracově, u příležitosti předání písemného poděkování za společné úsilí a osobní obětavost vynaloženou

při zdolávání lesního požáru u Bzence na
Hodonínsku.
Za naši jednotku sboru dobrovolných hasičů
se aktu zúčastnil Jan Vaněrka, který převzal
toto poděkování z rukou hejtmana
JmK JUDr. Michala Haška, náměstka ministra vnitra ČR Mgr.
Jaroslava Hrušky, generálního
ředitele Hasičského záchranného
sboru ČR plk. Ing. Drahoslava
Ryby, senátora Ing. Zdeňka Škromacha a ředitele HZS JmK Jiřího
Pelikána.
Po všech oficialitách proběhlo
vystoupení místního folklorního
souboru Lipina z Vracova a následoval slavnostní raut.
Pavel Peterka

Čeští a polští dobrovolní hasiči
se utkali v požárním sportu
Dne 14. 7. 2012 se konal v Orlickém Záhoří
v Orlických horách 5. ročník Orlicko-bystřického putovního poháru. Do letošního
ročníku se přihlásilo sedmdesát soutěžících
(10 požárních sborů) z České a Polské republiky. Družstvo SDH Kunštát se jmenované soutěže
zúčastňuje pravidelně od
prvního ročníku. V tomto roce organizátoři a
sponzoři nechali zhotovit
krásně zdobený putovní
pohár o výšce 70 cm. Naši
hasiči zabojovali a v silné
konkurenci zvítězili. Pohár převzali z rukou senátora Východočeského kraje JUDr. Miroslava Antla,
organizátorů a sponzorů.
Děkuji zúčastněným členům našeho sboru za

vzornou reprezentaci Sboru dobrovolných
hasičů Kunštát a tím i města Kunštátu.
Starosta SDH Kunštát
Jaroslav Marvan

Vážení a milí obyvatelé Kunštátu, možná jste
se už doslechli, že po třech letech končí moje
služba v roli kunštátského faráře. Brněnský
biskup Mons. Vojtěch Cikrle mě posílá na
postgraduální studium do Říma. Vrátím se
tak po letech na místa, kde jsem již dříve studoval. Toto rozhodnutí bylo překvapením pro
mne i pro leckteré z Vás. Přesto doufám, že
bude pro nás všechny snad přínosem a obohacením. Mým nástupcem v Kunštátě bude
R.D. Petr Košulič, doposud kaplan v Boskovicích. Chtěl bych Vám poděkovat za všechno,
co jsme mohli společně prožít. Velmi si cením
výborné spolupráce s minulým i současným
vedením města, také s ostatními organizacemi, sdruženími či spolky. Věřím, že se Vám
podaří navázat stejně tak hluboké vztahy i s
novým kunštátským farářem. Přeji mu do
této služby vše dobré. Všechny si Vás povezu ve vzpomínkách s sebou do Říma, protože
krok od práce s lidmi ke studiu a papírům
není vždy snadný. Srdečně Vás zvu na závěrečné setkání, které se uskuteční v pátek 10.
srpna od 18:00 hod. nejprve v kostele a potom
na faře. Kunštát zůstane i nadále mým zamilovaným místem a budu se snažit šířit jeho
věhlas i za hranicemi naší země.
Tomáš Koumal

KULTURA
V neděli 22. 7. na kunštátském zámku uspořádala společnost Kunštát PRO FUTURO o.p.s.
benefiční koncert Ivy Bittové. Na nádvoří
zámku se sešlo mnoho obdivovatelů této
vyjímečné zpěvačky a koncert proběhl ve
velmi příjemné, přátelské atmosféře. Nebýt
chladného večera, jistě by následovaly četné
přídavky.
Výtěžek bude věnovaný na založení výtvarného ateliéru KREAT pro handicapované výtvarníky. Chceme ukázat jak bohatý může být
vnitřní svět postižených, když mají možnost
se plně a svobodně vyjádřit.
Z. Popelková
Kruh přátel umění a Město Kunštát
Vás zvou na

TraDIČNí SeTKÁNí
DechoveK
KUNŠTÁTSKÁ DECHOVKA
BENEŠOVSKÁ DECHOVKA
LYSICKÁ DECHOVKA
BOSKOVĚNKA
v neděli 19. srpna 2012
ve 14.00 hodin na výletišti za KD.
(v případě nepříznivého počasí v sále KD)
Vstupné dobrovolné, občerstvení
zajištěno
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KULTURA
BENÁTSKÁ NOC
pátek 24. 8. 2012
výletiště v Rudce
Program:
19.00 – začínáme
19.30 – vystoupení skupiny Silent Hill
21.30 – vystoupení taneční skupi High
Edition
22.00 – Michal David revival
23.30 – striptýzová vystoupení
24.00 – ohňostrojové vystoupení
01.00 – slosování vstupenek
Celým večerem bude provázet kapela
MEDIUM
Vstupné 120 Kč
Od 19.00 – 20.00 VSTUP ZDARMA
Všechny vstupenky jsou slosovatelné
Správa státního zámku v Kunštátě
Vás zve:

Divadlo STAROST

Šnofonius a Mordulina – čili Turandot,
ta druhá…..

INZERCE

Sdružení nezávislých kandidátů Vás
srdečně zve
na III. ročník obnoveného

POCHODU KRÁLE JIŘÍHO
na tratích 10, 20 a 40 km.

» NABÍZÍM intenzivní přípravu ke státní
maturitní zkoušce z angličtiny. Dále nabízím
přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám Cambridge. Skupiny max. po 4 studentech, materiály zajištěny. Mám zkušenosti z
praxe, zaručuji profesionalitu. Bližší informace na anglictinazkousky@seznam.cz nebo
na tel.: 731 163 463

8. září 2012
Start a cíl v Sychotíně na Prádle.
Zápis účastníků proběhne
dle jednotlivých tras:

» KADEŘNICKé SLUžBY Veronika Juránková - dámské, pánské a dětské. Pracovní
doba: pondělí – pátek, sobota a neděle dle
objednávek. To vše v pohodlí vašeho domova.
Tel: 607 207 762, www.kaderniceverca.cz

10 km od 8:00 do 14:00 hodin
20 km od 8:00 do 12:00 hodin
40 km od 8:00 do 10:00 hodin

» PRODÁM thuje 1 m vysoké za 75,- Kč. Tel.
728 716 804

Cíl nejpozději do 18:00 hodin. V cíli
bude připraveno občerstvení
a příjemné posezení.

» HLEDÁM někoho, kdo jezdí za prací do
Blanska a má zájem o příspěvek na dopravu
od spolujezdce. Kontakt na tel.731 169 856.

25. 8. 2012 v 17.00 hodin
zámecké nádvoří popřípadě Dřevník
vstupné: děti 20,- Kč, dospělí 50,- Kč

» OD ZÁŘÍ 2012 POKRAČUJE v Kunštátě výuka AJ Mgr. Markéty Hruškové. Podle Vašeho zájmu je možná výuka v malých
skupinách nebo individuálně. Kvalitu výuky
dokládá vysokoškolské vzdělání v oboru, mezinárodní zkouška CELTA a více než desetiletá praxe. Kontakt: mobil 604 92 94 97, mail:
market.d@seznam.cz.
» PRONAJMU BYT na ulici Nová v Kunštátě:
nájem + inkaso 7 100 Kč / měsíčně, volný od září.
Kontakt: 604 92 94 97 Markéta Hrušková
» PRODÁM BYT 2+1 v osobním vlastnictví
v Kunštátě. Tel.736 162 018
» PEDIKÚRA DO DOMU. Péče, kterou Vaše
nohy ocení. Helena Lepková, tel. 736 162 018
» ZRUČNÝ ŘEMESLNÍK provede malířské
a natěračské práce, zednické práce, obklady,
dlažby, práce se dřevem, pergoly, vazby aj.
Rychle, levně. Tel.: 725 322 830
» PRODÁM BYT 2+1 v Kunštátě na ulici
Nová. Více informací na tel.: 724 937 876
» Petra Loukotová – STUDIO VIKTORKA
nabízí na penzionu kosmetické práce, pedikúru, manikúru a také dárkové poukazy. Tel.
605 979 121
» CESTOVNÍ AGENTURA TANDLER. Velká nabídka pobytových a poznávacích zájezdů. Velké slevy u last minute zájezdů. Zadejte
nám poptávku a my Vám e-mailem budeme
posílat aktuální nabídky. Kontakt: catandler@
seznam.cz Tel.: 516 410 576, 602 662 306
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LITERÁRNÍ RUBRIKA
Knihy knihovny kunštátské
Se vztekem
Pátá básnická sbírka Petra Hrušky je knížkou
na celé vyrabované město
mimořádnou v mnoha ohledech. Nadchla
na celý vybrakovaný život
mě přesností vidění. Schopností, s níž básník
zavřeš
dokáže zachytit život ve svém městě (a v této
a v prosinci to házíš do kamen
zemi) bez poetických vycpávek, s ostrostí
jmenuje se to Ostravská raketa
skalpelu, s bolestnou zaostřeností na útržky
poznáš ji podle hustočerného dýmu
osudů lidí. Na jejich pinožení mezi billboardy,
a neurvalého tepla
vybydlenými baráky, těžními věžemi, z nichž
se stala industriální kulisa pro turisty či návštěvníky festivalu Collours of Ostrava. Ano, Po malé poetické ukázce mám na srdci ješjde o město Ostravu, město Romů, Řeků, Po- tě dvě poznámky: Před lety jsem v Kunicích
láků, Slováků a koneckonců i Moraváků a Če- viděl jednoho chalupáře vyrábět právě tohle
chů, město nebezpečné jako v noci se zalesk- palivo z petlahví plněných pilinami a vyjetým
nuvší břitva. Nevěříte? Dočtěte až do konce. olejem. Onen muž mi sdělil, že se tomu říká
Konečně o Ostravě jsem už mluvil v příspěv- „česká briketa.“ Nejde tedy o ostravskou specialitu. Někdy na podzim,
ku o Janu Balabánovi před
v čase kolem Halasova
časem a moje poslední
Kunštátu, když se naše
dvě návštěvy v poddoloměstečko pokryje nevaném městě mé pocity
dýchatelnou clonou, mi
jen podtrhly. A sečetly:
připadá, že i v Kunštátě
Básník a novinář Ivan
výrobci „raket“ a uměloMotýl mě vzal na haldu,
hmotných briket zatápí
která dosud dýmá a je to
„neurvalým teplem.“ Jde
malá ostravská sopka, na
to stále z několika stejníž se v zimě hřejí bezdoných komínů, opakovaně
movci posilnění brenem,
každý rok, všimli jste si?
bezdomoveckou kořalA druhá věc, kterou
kou. Její požívání se dá
chci ještě podotknout.
přežít nejvýš tři sezóny,
Společně s básníkem
říkají odborníci. Zhlédli
Hruškou měl jsem před
jsme barokní kostel, ktepár dny autorské čtení
rý se propadl o sedmnáct
v jedné ostravské galemetrů a přesto ho zázračrii poblíž nádraží. Peně zachránili, zašli jsme
do romské kolonie baráků s troskami střech a tra Hrušku pak v noci při návratu přepadli
hromadami odpadků: takovou bídu jsem ne- a hodili mu smyčku kolem krku: dal jim
viděl ani na východním Slovensku. Potrubí od všechno co u sebe měl. Galerista si stěžozáchodů bylo vyvedeno do fasád, vše teklo po val: „Za pět měsíců provozu je to už čtvrtý
stěnách a oknech. Nedávno tam řádila žlou- přepadený.“ Já věděl, proč jsem si do kaptenka, dostalo ji 87 dětí. Proběhlo očkování sy nachystal pět stovek pro každý případ.
a tím se věc – nejspíše neřešitelná – uzavřela. Jo – ještě tohle – víte, že vloni soutěžila
Do těchto kulis je tedy zasazena poezie Ostrava o titul „Evropské město kultusbírky Petra Hrušky, poezie, kterou jsem ry?“ Projela to ale s Plzní. Škoda. Mohly se
v Ostravě v souvislostech pochopil až pod tam přece nalít nějaké evropské prachy?!
billboardy s tvářemi politiků, kteří nám
s úsměvem sdělují: “Zasloužíte si lepší život!“ HRUŠKA Petr, DARMATA, Brno, Host 2012
v.o.
Palivo
Vezmeš piliny
co zůstaly po stromech
smícháš
s dávno vyjetým olejem
přepáleným tukem
nevysvíceným petrolejem
a narveš to
do prázdných petlahví

Infocentrum Kunštát zve
na výstavu fotografií
cestovatele Martina Novotného

TÁDŽIKISTÁN
23. 7. – 31. 8. 2012

SLOUPEK
Pamětní zápis

(XX. část)

Ludvík Kundera
Sepsaný v měsíci srpnu 2005 u příležitosti obšírné
úpravy kunštátského chrámu sv. Stanislava:

Body, drobničky, setkání
Přišel potomek rodu Coudenhove-Honrichsů.
Na zámku nebyl s to se domluvit. Nic nechtěl,
žádné nároky, dokonce dárek: několik starých
a neznámých dokumentů…Vzpomněl jsem si,
že v Tenorových Dějinách Kunštátu se nejméně
dvakrát mluví o laskavých zámeckých pánech,
méně laskaví asi byli spíš správcové.
Skromný Kunštátský zpravodaj s věcnými zprávami a vyhláškami vycházel v Kunštátě už v 60.
letech. Jen jedenkrát se tento bulletin pozvedl
k vyššímu útvaru: k letáku. To bylo v prvé dny
sovětské okupace. Po listopadu 1989 se sem tam
ozývalo nabádání: Založte noviny! S jarem pak
se sen uvedl ve skutek – malý vesnický zázrak!
Sametově vlídné ovzduší Občanského fóra takovým počinům přálo, Kunštátské noviny vydržely s prvním dechem čtyři roky bez jednoho měsíce, tedy do dubna 1994, poté sice změnily formát,
ale i ráz: opět se přiblížily bulletinu staré ražby.
Dva mladší učitelé, nejtalentovanější a nejkritičtější spolupracovníci, se nestali redaktory: manželky s novinářskou „kariérou“ nesouhlasily.
Sovětští vojáci v roce 1968 do Kunštátu nepronikli. Jen jeden polský voják jezdil na motorce
jako šílený po polních cestách kolem Kunštátu.
Roku 1973 vyšel – hlavně díky iniciativě a krycí schopnosti plukovníka Jana Sýkory – na 36
stránkách čtvercového formátu spisek „Kunštát
na Moravě – průvodce krajinou“, sešit navazující
na rozebrané Kunštátské akordy. Tento Průvodce byl však za několik málo měsíců Okresním
národním výborem v Blansku zakázán. „Důvody Roku?“ Spiskem se mihla jména tří lidí
(dvou moravských básníků a jednoho místního
občana) vyloučených z jediné vševládnoucí strany a reprodukována byla fotografie botů zbylých
v Rudce po Rolínkově soše T.G. Masaryka, botů,
jimiž prý se šíří „škodlivý masarykovský kult“…
Co na to říct? Snad jen: Ať nás pámbu při zdravém rozumu zachovati ráčí! Více než tisíc zbylých výtisků bylo tehdá zabaveno a uskladněno
ve sklepě boskovického archivu. Kolem roku
1989, po šestnácti letech!, se přece jen podařilo
dopravit zbytek nákladu do Kunštátu. Myši sice
pytle nesežraly, ale na výtiscích citelně zapracovala vlhkost. Zachovalejší část brožur se dostala
do prodeje, na turisty se už nedostalo.
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