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OTÁZKA PRO STAROSTU
Letní sezóna se blíží. Její přítomnost se
každoročně projevuje i v rušení nočního
klidu a poškozování majetků občanů i města. Zabývá se vedení radnice touto situací?
Blíží se doba prázdnin, dovolených, s tím
spojeného volna a zvýšené frekvence návštěv
zábav, diskoték, večerních podniků, či jiných,
hlavně nočních akcí, spojených s konzumací
alkoholu, jehož účinky jsou mnohdy navenek
poznat v rušení nočního klidu a poškozování
majetku města a občanů. Chytat tyto jedince,
kteří nám kazí spaní, dobrou náladu, či je jejich
počínání k zlosti, přímo při vandalismu, není
mnohdy jednoduché a časově stíhatelné. Proto
město chce spíše předcházet vzniku takových
situací a zmenšovat prostor pro jejich realizaci.
pokračování na druhé straně

Jízdu zručnosti na kole, koloběžce či odrážedle si mohli v sobotu 26. 5. v Újezdě vyzkoušet malí
i velcí, v doprovodném programu sklidili velký úspěch mistři v cyklotrialu. Úspěšnou akci pro
děti i rodiče již počtvrté uspořádalo SRPŠ při ZŠ a MŠ Kunštát.
I. Kuchyňová

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
Z činnosti Zastupitelstva města
Zastupitelstvo města na svém jednání v měsíci
květnu projednalo a schválilo, popř. vzalo na
vědomí:
- vyvěšení záměru na prodej pozemku parc. č. st.
104, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 7 m2,
v k.ú. Rudka u Kunštátu a stavby vodojemu na
tomto pozemku
- uzavření dohody o započtení pohledávek a
o změně Smlouvy o postoupení pohledávek
mezi VF Elektro Brno s.r.o. a Městem Kunštát
za účasti Obce Zbraslavec. Pohledávky Města
Kunštát a Obce Zbraslavec za VF Elektro s.r.o.
za neuhrazené nájemné činí 2,466.523,- Kč
včetně DPH, pohledávka VF Elektro s.r.o. za
Městem Kunštát na základě uzavřené Smlouvy
o postoupení pohledávek ze dne 27. 9. 2011 činí
2,812.576,80 Kč včetně DPH. K uzavření smlouvy dojde za předpokladu dodání daňových dokladů k předmětným výzvám.
- rozpočtové opatření č. 3/2012
- výsledky inventarizace majetku, pohledávek a
závazků podle stavu k 31. 12. 2011.
- po projednání závěrečného účtu města za rok
2011 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 vyslovilo ZM souhlas s
celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

- prodej, směna a výkup pozemků
- poskytnutí finančního příspěvku HZS JMK,
územní odbor Blansko, ve výši 100.000,- Kč na
činnost a provoz požární stanice Kunštát
- poskytnutí finanční příspěvku Kruhu přátel
umění města Kunštát ve výši 60.000,- Kč na
činnost v roce 2012.
- předložení žádosti o dotaci z Programu rozvoje
venkova na akci „Revitalizace parku před Kulturním domem“. V případě příslibu finančních
prostředků z dotačního programu proběhne
realizace projektu v roce 2013 a Město Kunštát
zajistí její předfinancování.
- finanční spoluúčast města na akci Stavební
úpravy výdejny a jídelny ZŠ Kunštát ve výši
20% z předpokládané částky 653 139 Kč, tj 130
628 Kč v případě, že bude tato akce schválena v
rámci výzvy MAS Boskovicko PLUS. Jedná se
o výzvu, která byla ukončena ke dni 16.5.2012,
samotná akce by byla realizována v roce 2013.
- předložení žádosti o dotaci z Programu rozvoje
venkova na MAS Boskovicko PLUS občanským
sdružením Řemesla v Kunštátě. V případě příslibu finančních prostředků z dotačního programu proběhne realizace projektu v roce 2013.
Zastupitelstvo města Kunštát vyslovilo souhlas
v rámci spolupráce s OSŘ s podílem na předfinancování projektu.

V měsíci květnu se Rada města na svých zasedáních mimo jiné zabývala:
- postupem prací na revitalizaci Panské zahrady
- aktuálním stavem v napojení nemovitostí na
novou kanalizaci a aktuálním stavem na čistírně odpadních vod
- průběhem jednání se Svazkem vodovodů a kanalizací a VAS Boskovice ve věci majetkového
vypořádání v rámci vystoupení města ze Svazku a provozování vodohospodářské infrastruktury
- žádostmi o pronájem a odprodej pozemků ve
vlastnictví města
- zasíťováním stavebních pozemků v Kunštátě a
Rudce
- pohledávkami města
- ošetřením vybraných stromů v katastru města
a obnovou stromořadí na náměstí Krále Jiřího
- postupem zpracovávání nového územního plánu města a místních částí
- odstraněním závad v bytových domech Nová
504 a Rudka 29
- opravami místních komunikací
- žádostí obce Makov ve věci zajištění požární
ochrany v obci
- na výjezdním zasedání do OV Sychotín dne 22.
5. 2012 připomínkami a požadavky OV a občanů týkajících se místní části

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Rok 2012 z pohledu dotačních akcí
Získávání finančních prostředků z různých
dotačních programů je rok od roku stále
komplikovanější a náročnější. Je to nejen z
důvodu probíhající hospodářské recese v České republice a ve většině států Evropy a světa, ale i postupným vyčerpáváním dotačních
zdrojů, stále se zvyšující úrovní jednotlivých
vypracovaných žádostí o dotace, a tím i větší
konkurencí mezi žadateli o dotační příspěvky.
Přestože rok 2012 je téměř již ve své polovině, výsledky letošních dotačních výběrových
řízení a úspěšnost jednotlivých podaných žádostí o dotace není u většiny projektů dosud
známa.
Projekty, které v dotačních programech uspěly, kde očekáváme přislíbené finanční prostředky, ale dosud není uzavřena smlouva o
finanční podpoře:
- Projekt Ošetření významných dřevin v Kunštátě a obnova stromořadí na náměstí Krále Jiřího je již fyzicky ukončen. Přesto díky
zdlouhavé administrativní kontrole na Statním fondu životního prostředí dosud na přislíbených 182 tis. Kč obec čeká,
- Úspěšný byl také projekt Obnova sadu
Třešňůvka v Kunštátě – žádost o dotaci byla
podána v rámci Operačního programu Životní prostředí již podruhé. Na obnovu sadu
v těsné blízkosti kunštátského zámku žádá
obec příspěvek ve výši 693 tis. Kč. K podpisu
smlouvy o dotaci je však ještě náročná administrativní cesta,
- Z oblasti požární ochrany pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů z prostředků Jihomoravského kraje byla přislíbena dotace ve výši 16
tis. Kč na výstroj a výzbroj a 94 tis. Kč na lanový naviják a kalové čerpadlo.
Žádosti o finanční příspěvky podané v letošním roce, kde dosud nejsou známy výsledky
výběrových řízení:
- Žádost o dotaci na úroky z úvěrů na investiční akce v obci z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje – požádáno o 300 tis. Kč,
- Dvě žádosti o podporu projektů v oblasti kultury z prostředků Jihomoravského kraje – žádáno celkem o 120 tis. Kč,
- Žádost o finanční podporu z dotačního programu Jihomoravského kraje na zkvalitnění
sportovního prostředí s názvem Oprava sociálního zařízení v Městské sportovní hale v
Kunštátě – žádost o finanční příspěvek ve výši
170 tis. Kč,
- Projekt 2. etapy rekonstrukce dětské klubovny na staré školce byl letos již podruhé
neúspěšný na Ministerstvu pro místní rozvoj.
Vzhledem k vysoké kvalitě projektu je žádost
o finanční příspěvek ve výši 300 tis. Kč podána ještě letos, tentokrát v dotačním programu
Jihomoravského kraje,
- Revitalizace parku u kulturního domu v Kun-

štátě – projekt, ke kterému se všichni občané
mohli vyjádřit v dotazníkové anketě. Žádost o
dotaci ve výši 292 tis. Kč byla podána v dotačním Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Boskovicko PLUS.
Připravované projekty, které budou o dotační
prostředky usilovat:
- Do konce června letošního roku bude připraven k podání projektový záměr do Regionálního operačního programu Jihovýchod v oblasti
podpory Rozvoje infrastruktury pro cestovní
ruch. Obec se znovu pokusí uspět s projektem
značení cyklotrasy kolem Kunštátu, která by
měla spojit významná kulturní a historická
místa v okolí a přispět k rozvoji cestovního
ruchu v obci,
- Prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic
ČR bude podána žádost o finanční příspěvek
na akci „Bezpečný přechod“, která bude řešit
rekonstrukci, značení a osvětlení kolizních
přechodů v obci. O finanční prostředky bude
obec a ŘSD ČR usilovat z dotačního programu Státního fondu dopravní infrastruktury,
- Finanční prostředky ze Státního zemědělského intervenčního fondu se na podzim znovu
pokusíme získat na rekonstrukci lesních cest
v okolí Kunštátu,
- Koncem letošního roku bude také vyhlášen
dotační titul Operačního programu Životní
prostředí, který bude vhodný pro uvažovaný
projekt revitalizace rybníku u základní školy.
Před ukončením je realizace finančně náročné
akce Revitalizace Panské zahrady. V loňském
roce byla kolaudována etapa rekonstrukce
rybníčku uprostřed zahrady, v současné době
je dokončována výsadba a veškeré úpravy rozlehlých ploch.
Tak jak je časově i administrativně náročné
sestavit žádost o dotaci, která v dotačním programu uspěje, je stejně časově náročné úspěšně dokončenou akci administrativně uzavřít,
vyhodnotit a vyúčtovat podle požadavků
daných dotačním programem. To vše letos
zaměstnance obce čeká u akcí, jako jsou Panská zahrada, Ošetření významných dřevin
a Kanalizace a ČOV Kunštát-Sychotín. Tato
posledně jmenovaná investiční akce bude na
vyhodnocení nejnáročnější, a to nejen z hlediska doložení použití finančních prostředků,
ale zejména z hlediska splnění předepsaných
parametrů projektu. Jedná se o využití kapacity ČOV podle počtu obyvatel připojených na
kanalizaci, množství vypouštěných čištěných
odpadních vod, předepsané snížení ukazatelů
znečištění. Také pro splnění všech těchto ukazatelů je nezbytné zajistit včasné dokončení
kanalizačních přípojek domácností a ostatních objektů na novou splaškovou kanalizaci
v dotčených částech Kunštátu v termínu předepsaném obcí.
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pokračování otázky pro starostu
Víceletá úzká spolupráce městské policie s
policií státní spočívá ve vzájemné efektivní
komunikaci, zvýšené frekvenci výjezdů v
problematických oblastech a kontrolách dodržování zákazu prodeje alkoholu mladistvým a podnapilým osobám, konzumace a
prodeje drog. Výrazně by v tomto směru byl
nápomocen kamerový systém se záznamem
ve vytipovaných místech města. Ten bychom
rádi v závislosti na finančních možnostech
vybudovali co nejdříve. A samozřejmě nezanedbatelná je spolupráce samotných občanů
se zástupci města a s policií. Nevšímavost a
nezájem o dění ve svém okolí jen nahrávají „silákům s chvilkovou superodvahou“ k
přehlídce svého devastujícího umění. A není
nutné zasahovat osobně. Na to jsou vyškolení
policisté. Stačí včas nahlásit nepatřičné dění
po telefonu (třeba měštákovi nebo starostovi). Není jednoduché zcela plošně zlikvidovat
vandalismus a nepořádek. Je ale možné omezovat jej na co nejnižší možnou a snesitelnou
míru. Snad se nám to podaří.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Ing. Miroslav Míka (nar. 1935) zemřel
11. 5. 2012. Člověk s velkým srdcem, kamarád,
neúnavný organizátor sportovní a kulturní
činnosti při pobytu v Kunštátě. Spoluautor
knihy Sportovní střípky Kunštát 1898 – 2009
(vyd. 2009) a nepostradatelný pomocník při
zrodu knihy kamaráda Jaroslava Řehůřka
Cesty kunštátského rodáka (vyd. 2012).
Příteli Mirku, děkujeme Ti za všechno, co jsi
pro Kunštát a kamarády udělal. Stále budeš v
našich vzpomínkách.
Karel Podsedník

OZNÁMENÍ
JUDR. KAMILA VRÁNOVÁ, ADVOKÁT,
oznamuje, že v úterý dne 12. června 2012 z
důvodu účasti na soudním jednání neposkytuje právní služby.
Mimo shora uvedený termín vždy každé úterý od 13.00 do 15.30 hod v zasedací místnosti
Městského úřadu Kunštát. Tel. č. 608 211 469,
email: kamilavranova@seznam.cz

ZŠ KUNŠTÁT
Na základě úspěšného "Dne otevřené brány"
naší školní zahrady během pouti, Základní
škola opět umožňuje svým žákům, aby se
znovu pochlubili svou prací rodičům, prarodičům a přátelům. Během Svátku řemesel
bude opět školní zahrada veřejnosti zpřístupněna (mezi halou a školou). Více na www.vikendotevrenychzahrad.cz .
L. Dostál

Možnosti získávání finančních prostředků
prostřednictvím dotačních programů jsou
již velmi omezené. Vypsané dotační tituly často nesplňují přání a potřeby obce, z
nichž nejdůležitější jsou opravy místních
komunikací, opravy chodníků, problém
autobusových zastávek v obci, rozšíření
parkovacích míst apod. Požadavky občanů
na opravy silnic v místních částech (Rud-

ka) nebo opravy veškerých turistických
cest kolem Kunštátu jsou již nad jakékoliv možnosti obce. Přesto se představitelé
města Kunštátu stále snaží a snažit budou
o využití rozličných dotačních programů
na získání finančních prostředků, které by
v následujících letech umožnily realizaci
dalších potřebných akcí zlepšujících kvalitu života v našem městě.
Ing. L. Pešková

SDH KUNŠTÁT
Žehnání repasované Tatře
V roce 2011 se podařilo, za podpory Města
Kunštátu získat dotace z Jihomoravského
kraje na repasi našeho prvního výjezdového
vozidla CAS 32 - Tatra 815. Toto cisternové
vozidlo bylo po technické stránce ve velice
dobrém stavu (najeto 11000 km), avšak po
stránce požadavku na moderní požární vozidlo, které by vyhovovalo dnešním trendům,
bylo vybaveno velmi nedostatečně,
a to především
konstrukčně.
Konkurz
na
repasi vyhrála
THT
Polička,
Tatra byla odvezena 1. listopadu 2011. Od
té doby jsme
několikrát
továrnu navštívili.
Podíleli jsme se
na uspořádání a
rozmístění úložných prostorů
pro technické
vybavení. Repase byla dokončena začátkem
března 2012 a vozidlo bylo zařazeno zpět do
výjezdu.
Repasí došlo ke změnám v objemu nádrže
(navýšení na 9500 l), přibyla elektrocentrála,
osvětlovací stožár, nová dýchací technika, vysokotlaká hadice o délce 60 m, nová pístková vývěva, automobilová radiostanice, nová
sanační lišta, zábleskové majáky a výstražná
světla. Ve výbavě také přibyla nová motorová pila a nové proudnice Turbojet. Celkově
došlo ke zjednodušení práce strojníka, např.
obsluha čerpadla mimo kabinu vozidla.
Nejen jako poděkování proběhlo 29. dubna

před hasičskou zbrojnicí slavnostní žehnání
repasované Tatry. Slavnost započala mší svatou a pokračovala vlastním žehnáním. Poté k
hostům a nastoupeným hasičům ze třinácti
různých sborů promluvily zástupci JmK a
starosta města Kunštát. Byly předány pamětní listy. Na závěr předvedli ukázku ze své
činnosti nejmladší Čertíci. Žehnání bylo za-

Správa státního zámku Kunštát
Vás srdečně zve
na

společné vystoupení boskovického pěveckého souboru NOTA
a
Jazzového souboru při ZUŠ
Jána Levoslava Bellu v Kremnici,
které zazní na nádvoří zámku

ve čtvrtek 21. června 2012 v 17.00
Vstupné dobrovolné.

Správa státního zámku Kunštát
Vás srdečně zve na
komponovaný
hudebně – divadelní program

končeno rautem, při kterém k poslechu hrála
Kunštátská dechovka.
Změny, které na Tatře byly provedeny, zlepší
akceschopnost místní jednotky dobrovolných
hasičů. Tím bude také zajištěna lepší ochrana
spoluobčanů a jejich majetku.
Jménem sboru děkuji sponzorům P. Řehořovi,
O. Blahovi (Koberce Boskovice s.r.o.), I. Zoubkovi (Pivovar Primátor Náchod) a všem, kteří
se na organizaci této akce podíleli, zvláště pak
P. Tomáši Koumalovi za přispění ke slavnostní atmosféře, ochotu a modlitbu.
Jitka a Jan Vaněrkovi

Hasičský zásah v Bzenci
V polovině minulého týdne se rozhořel lesní
porost nedaleko Bzence v takové míře, která
nemá u nás za poslední desetiletí obdoby.Až
teprve v neděli, 27.5. se podařilo oheň dostat
pod kontrolu a postupně likvidovat. Na místě požáru zasahovaly nejen jednotky hasičů
místních, ale i z ostatních krajů, dokonce ze
Slovenska. Přes víkend se zde koncentrovalo

KULTURA

přes 70 jednotek a vystřídalo se více jak 1000
hasičů obsluhujících 283 kusů techniky.
Nechyběla tu ani jednotka z Kunštátu, která
se nedala zahanbit před ostatními kolegy a
ukázala svůj profesionální um a dovednosti
v těžkém terénu. Zároveň to byla zatěžkávací
zkouška pro nově repasovanou Tatru, která
obstála stejně skvěle, jako její živá obsluha.
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ÚstaF-voiceband.cz: „The Best of“
+
Divadlo NABOSO: „UVAŘENO“,
který se odehraje na nádvoří zámku

v sobotu 23. června 2012 v 19.00
Vstupné 50,- Kč.

Přikládáme stručnou zprávu velitele výjezdové jednotky SDH a připojujeme se k poděkování všem členům za jejich záslužnou a
tvrdou práci.

Naše jednotka byla v pátek 25.5.2012 v 16.45
hodin povolána krajským operačním střediskem na požár lesa u obce Bzenec na okrese
Hodonín. Jednalo se o jeden z největších požárů v novodobé historii našeho státu. Haše-

ní tohoto požáru se účastnilo jedenáct členů
naší jednotky, a to Pavel Peterka, Jan Vaněrka,
Karel Vaněrka, Oldřich Blaha, Martin Peška,
Jiří Nejedlý, Milan Holek, Jaroslav Marvan,
Martin Šauer, Jaroslav Vaněrka a
Martin Kučírek. Ve
třech družstvech
jsme se vystřídali
a téměř nepřetržitě
zasahovali až do návratu na základnu v
neděli 27.5.2012 ve
22.50 hodin. Ačkoliv nebyl požár
ještě v tom to čase
zlikvidován. Naše
jednotka za 54 hodin, které strávila
u zásahu, odvedla
kus poctivé práce.
Strojníci s cisternou najezdili přes
300 kilometrů a většinu z toho v těžkém písčitém terénu. Všem členům jednotky, kteří
se zúčastnili zásahu, bych rád poděkoval za
svědomitý přístup.
Velitel JSDH Kunštát Pavel Peterka

Rozpis stomatologické LSPP - boskovická část 2012
Služba je sloužena od 8.00 - 12.00 hodin
Červen
2.6.

MUDr. Paděrová

Šebetov, 117

516 465 452

3.6.

MUDr. Pernicová

Boskovice, Růžové nám. 16

774 177 804

9.6.

MUDr. Sládek

Velké Opatovice, nám. Míru 492

516 477 319

10.6.

MUDr. Kutlíková

Boskovice, Lidická 8

516 453 997

16.6.

MUDr. Šumberová

Lysice, Komenského 429

516 472 227

17.6.

MUDr. Žilka

Benešov, 19

516 467 313

23.6.

MUDr. Adamová

Letovice, Masarykovo náměstí 18

516 474 018

24.6.

MDDr. Bedáňová

Boskovice, Lidická 8

516 453 998

30.6.

MUDr. Bočková

Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

1.7.

MUDr. Fenyk

Letovice, Tyršova 15

516 474 310

5.7.

MUDr. Grénarová

Boskovice, Růžové nám. 16

774 710 550

Červenec

6.7.

MUDr. Kopáčková

Letovice, A. Krejčího 1a

516 474 369

7.7.

MUDr. Chatrný

Boskovice, Lidická 8

516 456 109

8.7.

MUDr. Jaklová

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

14.7.

MUDr. Kutlíková

Boskovice, Lidická 8

516 453 997

15.7.

MUDr. Kopáčková

Letovice, A. Krejčího 1a

516 474 369

21.7.

MUDr. Kraml

Boskovice, Růžové nám. 16

733 644 499

22.7.

MUDr. Křížová

Boskovice, Růžové náměstí 2345/12

516 452 808

28.7.

MUDr. Kubínová

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

29.7.

MUDr. Kučerová M.

Lysice, Komenského 429

516 472 460

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538
111. Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 111 službu zajišťuje ve všední dny od
17.00 hodin do 7.00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.
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INZERCE
» Cestovní agentura Tandler
Sportovní víkend v Beskydech 15. - 17. 6.
2012 - sportovní víkend v krásném prostředí
Žermanické přehrady, výstup na Lysou horu,
relax, sauna, kola, vinný sklípek…. vše v ceně
zájezdu, informace v naší kanceláři.
Tel. 602 662 306
» Zručný řemeslník provede malířské
a natěračské práce, zednické práce, obklady,
dlažby, práce se dřevem, pergoly, vazby aj.
Rychle, levně. Tel.: 725 322 830
» PEDIKÚRA DO DOMU. Péče, kterou Vaše
nohy ocení. Helena Lepková, tel. 736 162 018
» NĚMČINA, FRANCOUZŠTINA - výuka,
doučování, Marečková Pavlína, tel. 739 453 304
» Petra Loukotová – STUDIO VIKTORKA
nabízí na penzionu kosmetické práce, pedikúru, manikúru a také dárkové poukazy. Tel.
605 979 121
» AUTODVŮR opravy motorových vozidel
všech typů. Mechanické opravy - vč. dodání
levných n.d. Klempířské opravy - vč. rovnání
i vaření. Autolaky, design - vč. kompletní přípravy. Plnění klimatizací - již od 400 Kč. Dále
- svařování plastových částí, zasklívání autoskel, diagnostika řídících jednotek, přípravy
a provádění STK, zajišťujeme servis a opravy
pohonu LPG. Levné renovace poškrábaných
a zašlých předních plastových světel. Prodej
levných náhradních dílů - dodání dle objednání. Pracovní doba flexibilní, dle potřeb
zákazníka. Kalkulace ceny předem, opravy
prováděny v nejnižších cenách a v nejkratším
možném termínu.
Kontakt: AUTODVŮR Kunštát, tel. 608 192
829 Prchal Zdeněk, Hliníky 325, Kunštát.
» Montáž satelitů, antén, alarmů, kamerových systémů, garážových vrat a domovních zvonků. Tel.: 608 025 112
» OPRAVY rodinných šicích strojů. Milan
Lepka, Nýrov 76, tel. 723 307 810
» NAVŠTIVTE OČNÍ OPTIKU (ve dvoře
zdrav. střediska) otevřeno každou středu od
9.30 do 16.00.
Vážení čtenáři, připomínáme, že máte-li
jakýkoli dotaz na vedení radnice, můžete
jej buď zanechat na podatelně městského
úřadu, nebo odeslat na e-mailovou adresu
knihovny:
knihovna@kunstat-mesto.cz.
Odpověď bude zajištěna v nejkratším možném termínu, ideálně vždy do následujícího
čísla Kunštátského zpravodaje.
-red-

LITERÁRNÍ RUBRIKA

SLOUPEK

Knihy knihovny kunštátské
Přiznávám, že před komiksy dávám přednost
klasické knížce. Přesto jsem se rozhodl tentokrát propagovat komiksový příběh amerického kreslíře a libretisty Arta Spiegelmana.
Nejsem znalcem komiksu, v dětských letech
jsem jich ale přece jen značné množství přelouskal. Ony se totiž koncem šedesátých let
(kdy mi bylo deset) obrázkové seriály objevily v časopisech a vycházely
i jako samostatné sešity. Rychlé šípy
jsem znal už z Mladých hlasatelů
vycházejících za první republiky a
uložených na půdě v otcově kufru.
Teď mě zaujal mezihvězdný hrdina
Rex Star, Robin Hood v Sherwoodském lese číhající na Isaca z Yorku,
superman Mike s krásnou Muriel
v komiksu Káji Saudka Muriel a
andělé. Tato kráska mimochodem
jako by z oka vypadla Olze Schoberové, tehdejší česko-holywoodské
sexbombě. Pak přišla léta sedmdesátá a normalizace této úpadkové
produkci nepřála. Znechutili mě
Strážci, jakási komunistická obdoba Rychlých šípů, některé příběhy
byly od Jaroslava Foglara bezostyšně opsány. Saudek se ještě chvíli
držel v Mladém světě s Lips Tullianem či Diamantovou šifrou, pak byl
definitivně konec a za „pimprlovým
eposem“, jak Saudek komiks nazval,
se slehla normalizační hlína.
Obrat začal po roce 1989. A já bych
vám rád doporučil to nejlepší, co se tu v devadesátých letech v obrázkových příbězích
objevilo. Jde o dvousešitový příběh amerického žida Vladka Spiegelmana, původem z
Haliče. Jeho syn Art, známý kreslíř a redaktor slavného časopisu Rew, který se věnuje
avantgardnímu komiksu, zachytil na třech
stovkách stran příběh svého otce, vězně v
Osvětimi. Nepojednává ale jen o holocoustu, jde i o problematický vztah otce a syna, o
mezigenerační konflikt, o rodiče a děti. Židé
jsou zobrazeni jako myši, nacisté jako kočky.
Toto „převtělení“ vyvolalo prudké protireakce v Polsku a ve Francii: Poláci jsou vyobrazeni jako prasata, Francouzi jako žáby. Opřu

se teď o autoritu žijícího klasika a ocituji, co
o knížce napsal Umberto Eco. Maus je kniha,
kterou nemůžete odložit, a to ani když se vám
chce spát. Když spolu dvě myši mluví o lásce,
cítíte dojetí, když trpí, pláčete. Tento příběh,
který obsahuje utrpení, humor i běžné životní situace, si vás brzy podmaní jazykem sta-

ré východoevropské rodiny a postupně vás
vtáhne do něžného a hypnotického rytmu.
Když knihu Maus dočítáte, jste nešťastní, že
musíte její magický svět opustit. Brzy zatoužíte zase se k ní vrátit.
Možná se zeptáte, jak jsou v příběhu vyobrazeni Češi? Jsou to lasičky nebo snad tchoři?
Ne. Převtělení Čechů se nekoná, přestože se
na stránkách objeví i luxusní československé
sanatorium třicátých let. Proměně Čechů se
Spiegelman vyhnul. Proč? Nehráli v příběhu
podstatnou roli a pak, víme přece o nadstandardních vztazích mezi Českem a Izraelem.
SPIEGELMAN Art: Maus, Praha, Torst, 1997
v.o.

Základní umělecká škola Letovice
Vás zve do informačního centra v Kunštátě
na výstavu výtvarného oboru

Pamětní zápis

(XVIII. část)

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

Beránky nad hlavou s houstnoucím šerem
podzimně fialověly. – V té chvíli se mi zdálo,
že sedíme spolu, můj básníku. Dokonce „v dolících, vytlačených hlavami dívek“. Každý jsme
měli svůj, opírali jsme se o sebe zády, a třebaže
jsme se každý dívali na jinou stranu, ani vy, ani
já jsme se nemohli modravé krajiny nabažit. Ta
krajina byla totiž člověkem moudře rozdělena
na odpovídající díly lesů, luk a polí. Netrčely z
ní ani tovární komíny, ani stožáry vysokého napětí, ani silážní věže. Místo nich byly v polích a
lukách dosud rozptýleny nádherné solitéry stromů. Byla to přesně taková krajina, jakou každý
vnímavý člověk potřebuje ke svým konejšivým
toulkám. – Vydrželi jsme spolu sedět „na vrších“
dlouho a já – díky hořkým závanům z brambořiště – se zase jednou hluboce vcítil do vašich
veršů: „Podzime ve své tesklivině / jen na mne
dolehni – „ Ta oblažující podzimní tesklivina se
mě držela ještě dlouho po návratu do Brna. Tak
dlouho, dokud jsem si neuvědomil, že vůně a seschlost bramborové natě byla předčasná, že jsem
byl tentokrát už začátkem září omámen podzimem díky chemickému postřiku brambořiště z
letadla.
Jan Lacina
Kostel…
S varhanami byly v Kunštátě potíže. Muzikální
farářové asi trpěli. Teprve roku 2001 je nahradily
nové. Darované. Ale z Heidelbergu: zvuk bude
tedy romantický…
Oltářní fresku namaloval roku 1989 Milivoj Husák z Lelekovic. Je to přemýšlivý muž a vskutku:
freska je stále předmětem hovoru a otázek. Puntičkářsky přesný výklad snad není nutný: obrazy
mají rozviřovat fantazii do mnoha směrů. Malíř
ale rád poslouží i autentickým výkladem: inspirací je archeologický nález z doby Velkomoravské. A na něm stojí: Ježíš: život – světlo – vítězství.
Ježíš vstává z mrtvých, vrací se k životu, toť dar
světla. Čtvery živly mám rád a jsou zřetelné, jen s
tím vítězství si nevím rady. Co na to básník?
„ Když stínem krví světla
vše kolem zbroceno
a tmí se chvíle světlá
neříkej ztraceno“
Věžní hodiny ukazují čas do čtyř stran světa.
A ještě budou roku 05 vylepšeny…
Někdy záhy po roce 1945 lezlo několik horolezců
vysoko na věž. Ale makovici neboli Turmknopf,
tj. věžní knoflík, tehdá zřejmě neotevřeli. Měli
tam práci nebo prostě exhibovali? Buď jak buď:
„Pták hlas Pták svoboda Pták prostor“
O zvonech nemám valné ponětí, přestože jsem
jeden pokřtil. Jenže ve Žďáře. Ty kunštátské se
nevnucují. Básník zřejmě nehodlal vyzvánět.

ŘÍŠE HLUBIN
výstava se koná od 28.5. do 8.6. 2012
Po - Pá 8 - 16.00 hod.
Všichni jsou srdečně zváni
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HISTORICKÁ RUBRIKA

SLOUPEK

Štěpán Schmidt z Freyhofenu I.

Průmysl…
Velmi frekventované bývalo kunštátské slovo
Karborundum, později hovorově Bruska. Je to
továrna ukrytá v údolí, jež vede ze Zbraslavce
k zámku, plod takzvané poúnorové iniciativy
a vyjimečně – zdá se aspoň,plod šťastný. Neboť Kunštát se odevždy vyznačoval tím, že v
něm nevznikaly továrny, takže lidé musili jezdit do Boskovic, do Svitávky, do Blanska, do
Letovic, do Brna; po zahájení provozu v roce
1952 měli do práce autobusem pár minut. Co
se tam vlastně vyrábělo? Inu: brusivo. Nebo
přesněji karbid křemíku čili SiC. Bruska byla
filiálkou centrálního závodu z Benátek nad
Jizerou, výrobky byly brousky a brusy všech
velikostí a podob. Výroba vzkvétala a drží se
nad vodou i dnes ještě, přestože někdejší závratná cifra 400 zaměstnanců poklesla slabě
pod 100.
Továrna s málem filozofickým názvem Hlubna vzešla z někdejšího hrnčířského družstva a
rozmohla se coby „chemické výrobní družstvo“
v nových provozovnách na svahu nad Kopaninami. Specializovala se na takzvanou technickou keramiku, tj. infrazářiče, topné desky,
žároměrky, kelímky. Kromě keramiky se tam
adjustovalo i chemodrogistické zboží. Ale
dnes už Hlubna není Hlubnou, nýbrž je pod
jménem Eurokov na prodej. Stejně tak jako
Lidokov, jehož původního majitele Rudolfa
Techeta vzpomeňme aspoň jako obětavého
a zasloužilého badatele-amatéra v minulosti
Kunštátu. Též „Keramika Kunštát“ Stanislava Halase je na dně… Zato ze starobylé hrnčírny Petra a Karla Brablecových se zrodivší
Moravská ústředna a z ní pak Keramická huť
ÚUŘ, populární kdysi za Jiřího Kemra, se má
doslova k světu, přejímá i roztodivné zakázky,
funguje, dveře prý se tam netrhnou…Arciť
pod firmou Kunštátská keramika – Sedlák –
Moravia art… A zdá se, že i 25 soukromých
keramických dílen a dílniček si nestěžuje na
nezájem. Je to poznat vždy v září na každoročním kunštátském keramickém jarmarku.
(Pod pojmem „kunštátská keramika“ se zahrnují i výrobky dílen z okolních vesnic).

Letošní Noc kostelů obrátila pozornost
k náhrobním kamenům, osazeným v interiéru kostela sv. Stanislava. Historické
postavy, k nimž tři identifikované náhrobníky odkazují, představují značně odlišné
životní osudy: nejstarší z nich je představitelem tradiční české šlechty 16. století Jan
Černčický z Kácova, jehož rod si přes věky
podává ruce se samotnými kořeny české a
moravské šlechtické společnosti; druhým je
původem cizinec, luterán a císařský úředník Štěpán Schmidt z Freyhofenu, udržující
styky s kulturní elitou počátku 17. století; a
konečně Karel Benedikt z Lambergu – barokní kavalír, jenž mohl nerušeně čerpat
z hmotného i společenského kapitálu, nashromážděného zejména dvěma předchozími generacemi jeho rodiny. Každý z nich
svým způsobem odráží duchovní klima své
doby, skutečně dramaticky se však překotný vývoj vezdejšího světa vtiskl do života
prostředního z jmenovaných – Štěpána
Schmidta. Jelikož se v jeho případě jedná
skutečně o výjimečný osud, věnujeme mu
hned dva články Historické rubriky: v tom
prvním budeme hovořit o Schmidtově původu a kariéře – do popředí tedy vystoupí
především jeho individuální úsilí, nadání
a píle, druhý článek se naopak zaměří na
nikoli sice strmý, avšak přesto nevyhnutelný pád, který nezpůsobila ani tak chybná
vlastní rozhodnutí, jako spíš konfrontace
jedince s „velkými dějinami“.
Štěpán Schmidt pocházel patrně ze Štýrska,
kde také vstoupil do služeb arcivévody Ferdinanda – pozdějšího císaře Ferdinanda II.
Poprvé jej můžeme zaznamenat jako válečného účetního (Kriegszahlmeister), tedy
osobu odpovědnou za převod vybraných
daňových prostředků od výběrčích k příjemcům berních částek, jimiž byly vojenské
posádky rozeseté podél štýrsko-chorvatské
hranice. Z tohoto působení vytěžil Schmidt
r. 1596 šlechtický titul a přídomek „z Freyhofenu“, záhy však musel z konfesních důvodů Štýrsko opustit a usídlil se na tehdy
ještě nábožensky tolerantní Moravě. Právě v této době (1604) zakupuje kunštátské
panství. I po příchodu na Moravu zůstal
věren světu panovnických financí. Nejprve byl jako moravský rentmistr odpovědný
za výběr části financí plynoucích do státní
pokladny: např. cla a mýta, spotřební daně
a některé daně královských měst. V úhrnu
se však jednalo o částky spíše marginální
ve srování s přímými majetkovými daněmi,
jež se na sklonku rudolfinské éry odvádě-

ly z moravských panství. Do mnohem významnějšího postavení se Štěpán Schmidt
dostal o několik let později, když se mu na
úkor katolické rodiny Welserů podařilo
uzurpovat úřad tzv. říšského pokladníka
(Reichspfennigmeister). Abychom tuto
úřední pozici pochopili správně, je třeba připomenout charakter tzv. Svaté říše
římské národa německého – jednalo se o
svazek do značné míry suverénních německých knížectví, v jehož čele však formálně
až do napoleonských válek stál habsburský
císař. Vedle osoby císaře stmelovalo Říši
ještě několik dalších institucí, přičemž za
jednu z nich je možno považovat i společnou daň, tzv. říšský pfenik, plynoucí do
císařských rukou. Vzhledem k napjatým
politickým vztahům mezi císařem a říšskými knížaty se však často jednalo o spíše
dobrovolný a v praxi obtížně vymahatelný příspěvek. Pro nás je však důležité, že
administrací této prazvláštní a nestabilní
daně byli pověřováni právě říšští pokladníci. Novější poznatky o tomto úřadu a jeho
nositelích však ukazují, že mnohem důležitější byla jeho neoficiální agenda: říšští
pokladníci měli pro panovníka význam
především jako neocenitelní znalci finančních poměrů uvnitř německého soustátí
a díky tomu také jako zprostředkovatelé
úvěrů pro státní kasu. Sami navíc vystupovali jako aktivní finančníci a do úvěrového podnikání vstupovali s vlastními
nemalými investicemi. Uvádí se, že ještě v
předbělohorské době stačil Štěpán Schmidt
habsburským panovníkům napůjčovat více
než 700.000 zlatých, což byla částka výrazně přesahující roční daňový výnos z celé
Moravy. Půjčování peněz státu bylo sice
značně rizikové, při dostatečném talentu
a přístupu k informacím však mohlo fungovat také jako výtah do vyšších společenských pater. Viděli jsme, že Štěpán Schmidt
začínal jako neurozenec (patrně měšťan),
až věrné peněžní služby Habsburkům jej
přivedly nejen k zisku šlechtického titulu,
„Všem těm, kteří jakkoli pracovali o povznešeale také pozemkového majetku, a tím i k
ní městečka Kunštátu, budiž paměť vděčná i
definitivnímu zakotvení v rámci urozenévěčná. Nechať pak i dále všichni, kteří z Kunho stavu. Schmidtův případ ukazuje, že i ve
štátu pocházejí nebo kteří tam bydlí, jednospolečnosti svázané stavovskými pravidly
svorným působením svým vždycky se snaží,
lze zaznamenat výrazné individuality, kteby dobré zvučné jméno, kterým Kunštát po
ré dokázaly překonávat bariéry vytvořené
vlastech našich zaznívá, zachovali, by vždy
tradicí a dobovým právem. Nacházíme se
jistěji se bral drahou pravého pokroku, a tak
však na samém prahu stavovského povstání.
ať Kunštát vzkvétá vlasti naší ku prospěchu a
Jaké změny přivodila jeho porážka v živochloubě!“ napsal Jan Tenora v roce 1885.
tě Štěpána Schmidta si však ponechme do
dalšího čísla.
j.d.
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