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OTÁZKA PRO STAROSTU
Bude na konci roku tradiční silvestrovský
ohňostroj?
V posledních letech bývalo zvykem sejít se k
oslavě příchodu nového roku před půlnocí na
náměstí Krále Jiřího, přiťuknout si s přáteli a
zhlédnout ohňostroj. Řada lidí má však jiný
silvestrovský program, a tak se těchto oslav
zúčastnit nemůže. To byl také jeden z důvodů, proč jsme se v Radě města rozhodli udělat
změnu, a to tak, že nový rok přivítáme odpoledne 1. ledna, kdy od 16 hodin zahraje Kunštátská dechovka a v 17 hodin bude následovat
ohňostroj. Domníváme se, že kunštátští občané rádi spojí novoroční odpolední procházku s tímto programem, kam budou moci tentokrát vzít i svoje menší ratolesti, které jinak
půlnoční ohňostroj nemají možnost vidět.

Maminky a děti na oslavě prvních narozenin Chocholíku.

O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
Dne 3.11.2011 se uskutečnilo 9. zasedání Za- - dodatek č. 1 / 2011 ke smlouvě uzavřené mezi
stupitelstva města Kunštát, na kterém bylo městem Kunštát a Jihomoravským krajem, o
projednáno:
zajištění financování systému IDS JMK, na
- připomínky a podněty občanů
jejímž základě město Kunštát poskytuje ze
- zprávy o činnosti kontrolního a finančního svého rozpočtu do rozpočtu Jihomoravského
výboru
kraje částku ve výši 50,- Kč na jednoho obča- zpráva o činnosti Rady města
na na úhradu nákladů spojených se zajištěním
- informace o průběhu realizace akce „Rekon- fungování a koordinace IDS
strukce kanalizace a ČOV Kunštát – Sychotín“ - dodatky ke smlouvám o úvěru uzavřených s
- informaci o stavu jednání o majetkovém vy- Českou spořitelnou, a.s., kterými se uzavírá
pořádání v rámci vystoupení města Kunštát dohoda, že peněžité závazky města, vzniklé
ze Svazku vodovodů a kanalizací a o provozo- na základě úvěrových smluv, nebudou zajištěvání vodovodu a kanalizací městem
ny žádnými zajišťovacími prostředky
Na tomto zasedání Zastupitelstvo města
schválilo:
- prodloužení termínu 20% slevy z ceny stavebNOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
ních pozemků v ulici Zahradní do 30.6.2012
a zadání zpracování studie pro případné pře1. ledna 2012
parcelování pozemků v této lokalitě
na náměstí Krále Jiřího
- provozování hospodářské činnosti od
1.1.2012, jejímž předmětem je provozování
16.00 - Kunštátská dechovka
vodovodů pro veřejnou potřebu ve vlastnictví
17.00 - ohňostroj
města Kunštát a obce Zbraslavec a kanalizace
pro veřejnou potřebu včetně ČOV ve vlastnictví města Kunštát.
- rozpočtové opatření č. 4 / 2011
- prodej pozemků v katastrálním území Rudka
u Kunštátu a Kunštát na Moravě

Řemeslný jarmark a rozsvícení vánočního
stromu na nám. Krále Jiřího 26. listopadu 2011.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

OZNÁMENÍ

Platební morálka občana

Informace k vydávání elektronických občanských průkazů od 1.1.2012.

Město Kunštát prostřednictvím vodohospodářského odboru zajišťuje zhruba pro polovinu svých občanů dodávku pitné vody a
odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací a jejich čištění na čistírně odpadních vod.
Jedná se o hospodářskou činnost, ve které má
město určité provozní náklady, musí splácet
úvěry na kanalizaci a současně je jeho povinností soustřeďovat finanční prostředky na
obnovu majetku, který je v některých částech
na hranici životnosti nebo vyžaduje celkovou
opravu.
Proto je samozřejmostí, že město Kunštát si
nechává za svoje služby zaplatit. Podle smluvních podmínek je u firem, živnostníků a bytových domů sjednána čtvrtletní nebo pololetní
fakturace, u domácností se předpokládá fakturace 1x za rok, přičemž většina odběratelů
hradí měsíční zálohy a to prostřednictvím
sdružených plateb SIPO, trvalým příkazem
nebo hotově v kanceláři vodohospodářského
odboru.
pokračování na druhé straně
Po dvou letech provozování vodohospodářské infrastruktury máme s platební morálkou
běžného občana určité zkušenosti, se kterými
se můžeme se čtenáři Kunštátského zpravodaje podělit.
1. Někteří z odběratelů, hlavně z okruhu dříve narozených, jsou až nepřiměřeně opatrní,
vyžadují placení záloh, výši záloh nastavují
tak, aby ve fakturačním období měli pokud
možno přeplatek.
2. Občané sledují související náklady spojené
s platebními operacemi a řada z nich přivítala
možnost úhrady hotově.
3. Převážná většina odběratelů sleduje datum
splatnosti na fakturách a faktury hradí včas.
4. Je ale několik jedinců, kteří faktury možná
ani nečtou, někam založí a reagují až na upomínky, které jsou dle všeobecných smluvních
podmínek zpoplatněny v následující faktuře.
5. Někteří z odběratelů ale nereagují na pí-

semné upomínky, na osobní nebo telefonická
upozornění, což pro ně může mít nepříjemné
Oznamujeme, že dnem 1.1.2012 nabývá účindůsledky. Město jako správce veřejných finosti novela zákona o občanských průkazech
nancí, stejně jako jiní věřitelé, musí tyto dlužč. 424/2010 Sb.
né částky vymáhat. Lze pochopit, že se moNové typy elektronických občanských průkahou někteří z odběratelů dostat do tíživých
zů (e-OP) budou již obsahovat digitální zprafinančních situací. V těchto případech při
cování podoby občana a jeho podpisu.
účinné spolupráci dlužníka je možné sjednat
Z toho důvodu nebude nutné předkládat fona dlužnou částku splátkový kalendář. Tohotografii, žádost o e-OP se bude pořizovat stejto postupu využilo prozatím pouze několik
ným způsobem jako nyní žádost o cestovní
odběratelů, ostatní buď na povinnost platit za
pas, který rovněž obsahuje strojově čitelné
poskytnuté služby pozapomnělo nebo neplatí
údaje.
s přesvědčením, že se nemůže nic stát.
To znamená, že od 1.12.2011 budou občané
Z toho důvodu sdělujeme, že město Kunštát
Kunštátska podávat žádosti o vyřízení novébude smluvně přebírat dlužníky od dosavadho e-OP na Městském úřadě v Boskovicích.
ního provozovatele firmy VF Elektro Brno
Žádost o vydání stávajícího typu občanského
s.r.o. Podle posledního přehledu je z několika
průkazu s fotografií můžete podat ještě
tisíců vydaných faktur neuhrazeno 125 fakdo 14. prosince 2011 na MěÚ v Boskovicích.
tur v celkové finanční částce 292 000,- Kč. NěOd 1.12.2011 nebude MěÚ Kunštát přijímat
které faktury byly v posledních dnech uhražádné žádosti na vyřízení OP.
zeny, zbývající budou postoupeny právnímu
-matzástupci města k vyřízení.
Tento článek nemá mít zastrašující účinek,
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
měl by být poučením všem, že finančním záležitostem by měla být věnována náležitá poBlahopřejeme rodičům k narození dětí:
zornost. O důsledcích neplacení a vzniklých
Tomáš Chloupek, Pod Hlubnou 567
dluzích můžeme slyšet od přátel a známých,
*22.10.2011
můžeme číst v denním tisku, slyšet v rozhlase
Valentýna Crháková, Tenorova 432
nebo sledovat v televizi. Co způsobí dlužná
*30.10.2011
částka v řádu tisíců korun je možné zjistit naLeona Kudláčková, V Lávkách 548,
příklad na webové adrese :
*6.11.2011
http://www.novinky.cz/finance/251402-jakOznamte nám, pokud si přejete, aby narození
drazi-exekutor-vyzral-polovina-domkuVašeho dítěte, oznámení uzavření manželství,
kvuli-dluhu-30-tisic.html.
životní jubileum a podobně bylo zveřejněno
Proto bude pro město Kunštát a všechny jeho
v Kunštátském zpravodaji. Rádi Vaše přání
odběratele jenom výhodné, pokud se platební
zveřejníme.
-matmorálka tak zlepší, že nebude nutné využívat
služeb právních zástupců, soudů a exekutorů
a vystačíme pouze s upomínkami pro ty, kteří
VÝSTAVA BETLÉMŮ
zaslanou fakturu omylem založili nebo vyhoze sbírky Naděždy Parmové
dili společně s denně přicházejícími letáky.
Ing. Jiří Boček, vedoucí vodohospodářského odboru
od 26. listopadu 2011 – 20. ledna 2012
v informačním centru

CHOCHOLÍK
Chocholík oslavil rok!!
27. října odpoledne se v klubovně na Lipce č.p.
43 sešlo mnoho (nejenom) maminek s dětmi
od miminek po předškoláky. Slavili jsme
rok od oficiálního založení našeho sdružení
Chocholík – Klub rodičů v Kunštátě. Na programu byl slavnostní přípitek, ochutnávka
výborného ořechového dortu, hry a soutěže
i pečení lineckých dortíčků. Děkujeme všem,
kteří přišli a přispěli k příjemné atmosféře.
Martinská tvořivá dílna
a lampionový průvod
Jako součást projektu Našim nejmenším realizovaného z programu Rozvoje venkova se

uskutečnila 11.11.2011 Martinská tvořivá dílna. Pro účastníky bylo připraveno pečení perníčků ve tvaru koně, podkovy, martinských
rohlíčků, výroba lampionků z hedvábného
papíru a výroba papírové loutky koně. Sešlo se přes třicet rodičů a prarodičů s dětmi.
Všichni vědí, že se na sv. Martina jí husa, málokdo ale ví, že se pečou martinské rohlíčky,
které mají tvar koňské podkovy a proč se chodí právě v tento den v průvodu s lucerničkami.
Po 17. hodině jsme se, s vlastnoručně vyrobenými lampionky a krásnými koníčky, přesunuli na náměstí, kde se shromáždili účastníci
lampionového průvodu. Pan farář nám pověděl o sv. Martinu a vydali jsme se
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Šachy - Okresní přebor družstev
ŠK Kunštát - ŠK Lipůvka
TJ Sloup B - ŠK Kunštát

		

5:3
6,5:1,5
Zdeněk Libiš

hledat martinský poklad. Poklad jsme našli,
byla to truhla plná čokoládových dukátů. Ze
svíček, které každé dítko neslo z náměstí až
na konec cesty, jsme na zemi poskládali srdce. Možná jako poselství sv. Martina…
Kurz efektivního rodičovství
Zveme rodičovskou veřejnost na cyklus seminářů na téma Efektivní rodičovství. Devět
seminářů se bude konat každý čtvrtek od
17,10 do 18,40 hod. v prostorách klubu Lipka
43 v Kunštátě od 5.1. do 1.3. 2012. Efektivní
rodičovství vám možná pomůže v tom, jak
porozumět chování svého dítěte, jak odpoví-

dat na dětský hněv, jak vychovávat bez křiku
a trestání, jak reagovat na odmlouvání a negaci dítěte. Cena je naprosto jedinečná díky
dotaci JMK: 500,- Kč/jednotlivec, 800,- Kč/
rodičovský pár.
Přijďte, milí rodiče, strávit tvůrčí podvečery,
načerpat energii a dozvědět se nové!
Těší se na vás lektorky Rodinného centra v
Blansku.
Přihlášky a informace do 19.12. 2011 na tel.:
775 608 865 nebo na e-mailu: chocholik.
kunstat@gmail.com.
I. Kubíková

Z KUNŠTÁTSKÉ FARNOSTI
Hudba pro střechu
Různorodé melodie, zajímavá vystoupení
známých i méně známých umělců, pohodový večer. To vše si mohli vychutnat návštěvníci benefičního koncertu, který se uskutečnil první listopadovou sobotu v prostorách
kunštátského kostela sv. Stanislava. Koncert
zorganizovala farní schola, jejíž členové rozvíjeli myšlenku na uspořádání podobné akce
již od konce srpna, kdy se zjistilo, že ještě
chybí peníze na pokrytí nákladů spojených
s opravou střechy kostela – dominanty kunštátského náměstí. Pro tuto formu podpory
se nadchlo několik spřízněných duší a koncert tak brzy začal dostávat reálné obrysy.
V první řadě bychom rádi poděkovali všem
účinkujícím, kteří posluchačům namíchali skvělý hudební koktejl, a navíc tuto akci
podpořili bez nároku na jakoukoli finanční
odměnu. Toto poděkování patří nejen farní
schole, jež tak vlastně poprvé vystoupila
čistě koncertně mimo liturgický kontext,
ale i jejím jednotlivým členům, kteří přidali
sólové vystoupení. Jmenovitě to byli Radek

Kruh přátel umění a město Kunštát Vás
zve na koncert s názvem

VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ
v podání umělců
ALFREDA STREJČKA
A ŠTEPÁNA RAKA
v sobotu 10. prosince 2011
v 18.00 v kostele sv. Stanislava
Vstupné 100,- Kč a 150,- Kč
(sleva pro důchodce a členy KPU)

INZERCE

Líkař (varhany), Libor Mikulčický (sólový
zpěv), Jan Kovář (klavír), Marta Líkařová
(housle), Tereza Pulcová (housle). Dále si
opravdu velké poděkování zaslouží přizvaní hosté Ivo Bartoš (varhany), Martin Krajíček (mandolína), vokální kvarteto FÓR a
pěvecký sbor Cantamus. K neopakovatelné
atmosféře celého večera přispěla i Monika
Lepková, která posluchače koncertem provedla svým příjemným projevem. Tečku za
koncertem udělali stručnými projevy pan
starosta Zdeněk Wetter a pan farář Tomáš
Koumal. První náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, pan Stanislav Juránek, pak
na úplný závěr podotkl, že právě tímto koncertem byla oprava střechy symbolicky dokončena.
Závěrem už jen zbývá sdělit, že jsme panu
faráři předali celkem 23 959,- Kč, za což patří velký dík vám všem, kteří jste si přišli
koncert poslechnout!
Barbora Vichtová a Ondřej Daniel

» Silvestr na Hotelu Rudka - Přivítejte s námi příchod Nového roku 2012.
Silvestrovské slavnostní menu, půlnoční přípitek s překvapením. Vstupné 450,-Kč.
Předprodej na Hotelu Rudka, nebo v Infocentru Kunštát. Veškeré informace na www.
hotelrudka.cz, tel.: 539 083 405.
» DÁRKOVÉ ZBOŽÍ a DROGERIE na nám.
ČSČK vám přeje poklidný vstup do Adventu.
Nabízíme akci k nákupu nad 350 Kč kvalitní aromalampu v dárkovém balení zdarma.
Otevřeno budeme mít i na stříbrnou a zlatou
neděli 9 - 11.30. Těšíme se na vaši návštěvu.
Nově v sortimentu kvalitní osvětlení na stromek i klasické svíčky a prskavky.
» PRODÁM plně vybavený družstevní byt 2+1
v Kunštátě. Tel.: 604850175
» 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. Prodej levných náhradních
dílů - dodání dle objednání - ještě ten den
nebo do druhého dne, dle potřeby dodání i
v sobotu. 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.
» Kosmetické a relaxační studio
Petra nabízí modeláž gelových nehtů,kosmetické ošetření pleti a jako doplněk do plesových šatů japonské tetování třpytivými barvami, prodej dárkových poukazů a vánočních
balíčků. Na Vaši návštěvu se těší Petra Janků,
Brněnská 223, Kunštát 67972, tel: 775 166 557.
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Oprava střechy kostela dokončena
Na konci října byla dokončena letošní nejvýznamnější investiční akce naší farnosti – Památková obnova střešního pláště kostela sv.
Stanislava. Po více než pěti měsících intenzivních prací se tak uzavřela tato zajímavá
kapitola z dějin kostela i celého města. Stav
krovu byl na některých místech tak zoufalý,
že odložením opravy by hrozilo zborcení části střechy. O to raději jsme, že se tuto po všech
směrech náročnou akci podařilo v letošním
roce zrealizovat.
Co vše bylo vykonáno? Vyměněno bylo přes
500 m krovů, což představuje více než 12,5
m3 dřeva. Krov musel být vyrovnán 375 metry příložek. V celé ploše střechy o výměře
bezmála 800 m2 bylo vyměněno laťování a
střešní krytina. Kromě střešních žlabů a svodů byly vyměněny všechny klempířské prvky
z měděného plechu. Byla opravena a doplněna hromosvodová soustava. Bylo vybouráno
a nově vyzděno 5 m3 zdiva v místech výměn
pozednic. Celý půdní prostor byl dokonale
vyčištěn a vyklizeno bylo více než 30 t suti a
rozbitých tašek z minulých oprav střechy.

Díky kvalitní přípravě akce se nakonec podařilo nevyčerpat celou rezervu rozpočtu
a konečná cena stavebních prací tak činí
1.948.048,- Kč. Je třeba zopakovat, že akce
by nemohla být realizována bez dotací Města
Kunštát, Jihomoravského kraje a Ministerstva kultury. I přesto ale celou třetinu celkových nákladů nese na svých bedrech farní
společenství. Podařenou tečku za historickou
opravou pak vytvořil slavnostní benefiční
koncert 5. listopadu 2011 v podání kunštátských umělců a jejich hostů.
Srdečné poděkování chci adresovat vám
všem, kteří jste opravu střechy našeho kostela jakýmkoliv způsobem podpořili. Věřím,
že spolu se mnou máte z podařeného díla radost. Už teď se těším, až vás budu smět provést opravenými krovy při Noci kostelů 2012
či podobných příležitostech. Mít střechu nad
hlavou znamená mít domov. Přál bych si, aby
toto právě dokončené dílo přispělo k tomu, že
se zde můžeme cítit opravdu doma, my i další
generace po nás.
Tomáš Koumal, farář

INZERCE
» OPRAVY a PRODEJ rodinných šicích strojů a obnitkovaček. Milan Lepka, Nýrov 76, tel.
723 307 810
» „KOSMETICKÉ STUDIO BLANKA“ Kunštát, nabízí kosmetické služby, poradenství a
prodej produktů kosmetiky i pro zdraví. Objednávky telefonicky.: 733 313 699 nebo e-mailem: studio@kosmetikaBlanka.cz. Více informací najdete na www.kosmetikaBlanka.cz
» Pekárna Kunštát přijímá objednávky
na vánoční domácí cukroví, vánočky, máslové
štoly, veky a další pečivo. Objednávejte na tel.:
516 461 033 nebo přímo v pekárně.
» Pizzerie na pekárně je otevřena každý víkend PÁ-NE od 17 hodin. Dále pizzerie
zajišťuje rezervaci na SILVESTRA. Vezměte si
s sebou kytary a přijďte oslavit příchod roku
2012. Tel.: 737 337 650, 731 277 526.
» Pozvěte si sv. Mikuláše s mnoha anděly a čerty až k vám domů. Celá výprava vychází v pondělí 5.12.2011 v 16.00. Mikuláše objednávejte v pekárně Kunštát nebo na tel.: TS
BAMI - Michaela Bartošová tel.: 731 277 526
» Taneční skupina BAMI Kolpingova
rodina Kunštát pořádá vánoční taneční koncert v sobotu 3.12.2011 v 15:00 hodin - kulturní dům Kunštát. Představí se více jak 90 tanečníků TS BAMI, ZUŠ Letovice, Rahat Lukum.
Občerstvení zajištěno - trdelník, tombola.
» Nabízím ubytování více informací na tel.:
737 337 650
» Pronajmu byt 2+kk v Kunštátě na ul. Fr.
Halase. Volný dle domluvy. Tel. 739 477 821
» Prodejna obuvi BĚLA (nad kostelem)
oznamuje výprodej veškerých zásob zboží od
1. 12. 2011: obuv – látky – sleva 50%, ostatní
zboží – sleva 20%. Nabízené zboží: obuv dětská, pánská, dámská – letní, zimní, celoroční,
domácí. Tel: 516 462 625
» Dárkový poukaz na kosmetiku nebo
pedikúru pro vaše blízké nabízí Petra Loukotová, tel.: 605 979 121 (penzion)
» Masáže v Kunštátě v Domě s pečovatelskou službou (Penzion). Nabízím klasickou,
lymfatickou a medovou masáž. Možnost zakoupení dárkových poukazů. NEUMANNOVÁ tel. 603 452 456
» NAVŠTIVTE OČNÍ OPTIKU (ve dvoře
zdrav. střediska) otevřeno každou středu od
9.30 do 16.00.
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LITERÁRNÍ RUBRIKA

KULTURA

Knihy knihovny kunštátské
Josef Kocourek nepatří k čítankovým autorům. Nepatří mezi klasiky české literatury.
Je to spisovatel na okraji. Ale právě to může
znamenat hodnotu, na níž čítankoví autoři
nedosáhnou. Narodil se roku 1909 v Podkrkonoší v Brdě u Nové Paky. Jde o kraj bohatý
na umělecké osobnosti: Karel Jaromír Erben,
Karel Václav Rais, Jaroslav Havlíček, Ladislav

va chrlil, napsání novely Žena bylo záležitostí
několika týdnů, ač ji autor třikrát přepracovával. Své chatrné zdraví si vědomě podrýval bohémským životem, poměry na škole v
Řepové u Mírova, kde převládalo německé
obyvatelstvo, byly doslova otřesné. Po roce je
autor hospitalizován s tuberkulózou a převezen do jičínské nemocnice. Odtud už je propuštěn jako beznadějný případ do domácího
ošetřování. Na smrtelné posteli improvizuje
svůj poslední román Zapadlí vlastenci 1932
inspirovaný vlastními osudy a zkušenostmi
na menšinových školách ČSR. Závěr knihy
nese už stopy chvatné práce a blížící se smrti.
Nestačil po sobě svou práci přečíst, umírá 31.
března 1933 a je pohřben v rodném Brdě na
hřbitově, na který sám před lety kreslil plány.
Nápis na hrob

Ve vlastním epitafu se Kocourek spletl o jediný rok. V roce 2009 znamenalo sté výročí
autorova narození novou vlnu zájmu: V nakladatelství Dauphin vyšly jeho deníky, na
stanici Vltava – Čro3 proběhl komponovaný
pořad o autorově životě a díle. Také Kunštát
k výročí přispěl: dva nejmenovaní kunštátští
fandové a obdivovatelé připravili k vydání a
také znovu vydali jeho román Srdce.

v.o.

HISTORICKÁ RUBRIKA
Mlýny na Petrůvce
V předminulém článku Historické rubriky,
zabývajícím se železářstvím a lokalizací hamrů, jsme otevřeli otázku vodních děl na kunštátském panství. Pátrání po dalších informacích přineslo ovoce – o tzv. Tenorově mlýně, v
témže článku zmiňovaném, vznikla před několika lety diplomová práce, která se stala podkladem pro článek následující. Jejím autorem
je Jiří Pokorný, jenž se podílel na odborné etnologické expertíze Tenorova mlýnu v r. 2008.

Ještě než se začneme zabývat Petrůvkou, připomeňme, jak o mlynářích a jejich společenském postavení smýšlí současná historická
věda. Můžeme se setkat se dvěma názory:
První řadí mlynáře k elitě venkovské společnosti – mlýny byly pro panství životně
důležitým a tedy i lukrativním řemeslem, v
úrodných oblastech se k nim družily vlastní rozsáhlé polnosti a díky fluktuaci zákazníků mohly mlýny přebírat i společenskou.
-5-

SILVESTRA

dle mayskeho kalendáře

sobota 31.12.2011
od 19.00 v KD Kunštát
celým večerem bude provázet a hrát
DJ Qwitko z rádia Haná
vstupenky v předprodeji ve Značkové
prodejně na náměstí v Kunštátě.
Vstupné 550 Kč.
Vstupenka zahrnuje mimo jiné i přípitek
a celovečerní občerstvení ve formě rautu.
Zve ASV Kunštát

Město Kunštát a kruh přátel umění
Vás zvou na

v sobotu 7. ledna 2012
v 19.00 v kulturním domě.

Věz, že pastýř své stádo už rozehnal,
Keř zvadl, stín obral těžký trs hvězd.
Déšť spláchl ohniště, kde krví plápolal,
a žil jen dvacet tři let.

KOCOUREK Josef:
EXTÁZE, Hradec Králové, Kruh 1971
ZAPADLÍ VLASTENCI, Profil 1982
ŽENA, Brumovice, Carpe diem 2000

posledního

NOVOROČNÍ KONCERT
S PŘÍPITKEM

Zde hnije pastýř bez bílého stáda
Keř hlohu bez květu, kus nebe bez hvězdy.
Poutníče, sehni svá unavená záda,
Postav se do hlíny na příkrov bezedný.

Zívr… Kocourkovi byl vyměřen pro jeho dílo
extrémně krátký čas, stejně jako jeho současníku Jiřímu Wolkerovi, pouhých 24 let života.
Je autorem takzvaných Kouzelných povídek,
několika románů, jeho fejetony a črty z Podkrkonoší a Severní Moravy tiskly tehdejší Lidové noviny. Profesí učitel působil Kocourek
jako menšinový kantor v pohraničí na severu
Moravy - Štíty, Studená Loučka, Řepová.
Když v sedmdesátých letech vyšel výbor z
jeho deníků pod názvem Extáze, doslova šokoval svou otevřeností, která snad krom šifrovaných deníků Máchových neměla v české
literatuře obdoby. Své prózy Kocourek doslo-

Přijďte se s námi pobavit a oslavit

To nejlepší z opery a operety v podání
Moravského klavírního tria
a operních sólistů.
Exkluzivní host: Miki Isochi
sólistka tokijské opery
Vstupné 100,- Kč, důchodci a KPU 50,-

KNIHOVNA
Městská knihovna ve spolupráci s MŠ a ZŠ
v Kunštátě vyhlásila:
II. ročník literární soutěže
O CENU LUDVÍKA KUNDERY
na téma:
„Moje nej… cesta“
(např. nejdelší, nejzajímavější, nejobtížnější
nebo dle vaší fantazie)
Soutěže se mohou zúčastnit žáci a studenti od
9 do 18 let (rozdělení 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. prosince 2011. Práci, která bude opatřena
jménem, adresou a věkem autora, odevzdejte
v městské knihovně knihovnici Radce Banyaové nebo v základní škole paní učitelce Iloně
Kuchyňové.
Slavnostní vyhodnocení a čtení vítězných prací se uskuteční v lednu 2012.
Těšíme se na vaše soutěžní příspěvky.

funkci – stávaly se místem kontaktu mezi
přespolními. Podle druhého názoru se však
mlynáři v dobovém vnímání naopak ocitali
blízko samému okraji poddanského myšlenkového světa, což měla způsobovat především odlehlost mlýnů od vesnických celků a
z ní plynoucí pocit neznáma, odloučenosti a
cizosti. Zařadit mlynáře z kunštátského panství do takto rozporného obrazu je sice obtížné, zdá se však, že druhý z obou přístupů by
mohl být přece jen blíže pravdě. Patrně stěží
bychom místní mlynáře mohli považovat za

vodním zdroji s nestálým průtokem je zde
řeč. Aby však náš článek dostál svému názvu,
je třeba rozhodnout, ve kterých místech se
této říčce říká Petrůvka. Panující nejasnost
v místopise (stačí nahlédnout do map Klubu českých turistů nebo mladších Vlastivěd
Boskovicka) řeší J. Pokorný s odvoláním na
starší Vlastivědu Jana Tenory následujícím
způsobem: Petrůvkou se nazývá část od
Sulíkova po Zbraslavec, a to do míst, kde
do Petrůvky přitéká Kamínkovský potok.
Od tohoto místa dále nese tentýž vodní tok

Mapa Prvního vojenského mapování z 80. let 18. stol., pozici mlýnů naznačují symboly malých
mlýnských kol s lopatkami. Zdroj: http://oldmaps.geolab.cz
součást venkovské elity – zdejší mlýny byly
ve vlastnictví vrchnosti, mlynáři zde bývali
pouze v nájmu a podle zjištění Jiřiny Švancarové byly nájemní smlouvy v Sychotíně
uzavírány v průměru jen na tři roky, mlynáři poté buď uzavírali smlouvy nové, nebo odcházeli na jiný mlýn. Tuto situaci změnilo až
postupné převádění mlýnů do soukromých
rukou během 19. a na počátku 20. století.
Na říčce pramenící mezi Petrovem a Sulíkovem a vlévající se u Skalice nad Svitavou do
Svitavy je doložena existence celkem deseti
mlýnů, doplňovaných v některých případech o pily či jiná zařízení využívající ke své
činnosti energii vodního toku: 1 v Petrově, 2
v Sychotíně, 1 mezi Sychotínem a Vískou, 1
ve Vísce, 2 ve Zbraslavci, 2 v Drnovicích a 1
v Jabloňanech. Přibližně se tedy jednalo o jeden mlýn na 1,5 km, a to nepočítáme toubořský mlýn na Kamínkovském potoce a větrný
mlýn v Sulíkově. Ačkoli nemusely být nutně
všechny mlýny ve stejný okamžik v provozu, jedná se o hustotu více než úctyhodnou,
zvláště když si uvědomíme, o jak slabém

označení Úmoří. Vymezením pojmu Petrůvka se tedy počet mlýnů snížil z deseti na
šest. Navzdory jejich letitému stáří (doklady
o existenci mlýnů v 17. století nejsou nijak
výjimečné) sahá historie těchto zařízení až
do dob nejnovějších. Teprve proměny, které
přineslo 20. století ukončily jejich činnost –
Porčův mlýn (spojený navíc s odbojářskou
činností) domlel v r. 1942, o kus dál ve Zbraslavci se mlelo až do počátku 50. let, Tenorův mlýn pracoval dokonce ještě v r. 1954. I
díky této dlouhé kontinuitě jsou pozůstatky
mlynářství v kunštátské krajině dodnes patrné, plně si proto zasluhují naši pozornost.
Jiří Pokorný: Vodní díla na Petrůvce a
Úmoří. Příspěvek k poznání mlynářství
na západní Moravě s hlavním zaměřením
na Tenorův mlýn v Sychotíně u Kunštátu.
Bakalářská diplomová práce, Brno 2009.
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SLOUPEK
Pamětní zápis

(XII. část)

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

V Kunštátě prováděla tzv. Todtova organizace
poslední zoufalá opatření k záchraně Německa.
Za nucené pomoci místního obyvatelstva byly
zataraseny čtyři příjezdové cesty, a to v nynější
ulici Palackého, Brněnské, Rudecké a Halasově. Překážky byly sroubeny ze silných kmenů,
uvnitř byly vyplněny velkými kameny a udusanou hlínou. Ve vozovce byl ponechán průjezd
jen pro jedno vozidlo. Objet překážky nebylo
možné, poněvadž přiléhaly až ke zdem domů
nebo byly přímo zapuštěny do zdiva. V posledních válečných měsících vešli odvážní obyvatelé nejbližších vesnic v přímý styk s partyzány,
kteří se sem většinou přesouvali z Drahanské
vrchoviny. V lesích se stavěly bunkry, ale došlo
i k několika tragédiím, na jejichž počátku stáli
udavači. Tři týdny před koncem války obsadilo
restauraci „U Ševčíků“ v Rudce likvidační komando letovických esesáků. Měli už i neobvyklé starosti: „zajali“ místního krejčího, aby jim
šil z dodaných látek civilní šaty, které jim měly
usnadnit plánovaný útěk na západ.
26. dubna 1945 padlo Brno, konec války byl na
dohled. Německá armáda ustupovala v chaosu
a zmatení a zanechávala na polích a v lesích děla,
tanky, vozy, auta a různý vojenský materiál. Do
rybníku u školy padaly zbraně všeho druhu, na
kunštátském náměstí volně pobíhali koně, do
toho vysílal místní rozhlas české zprávy z BBC.
Podrobně jsou události těchto dnů popsány
v kronice obce Újezdu u Kunštátu. Zkráceně
vyjímáme: „Celý den hřmí na všech stranách
detonace, to ničí vojáci zbraně, polévají benzínem auta a zapalují. Do tanků vkládají nálože
a vyhazují do vzduchu. V lese Boří měli značné
sklady střeliva, a tak toho dne v úterý dlouho do
noci Boří otřásalo se výbuchy ničeného střeliva
8. V. úterý, vojáci Němci byli ještě v obci. Přijeli
osobním autem naši četníci z Kunštátu, zatkli
a odvezli občana, který byl již dlouho v podezření, že zrazoval a udával partyzány gestapu
v Letovicích. Středa 9. V. Celou noc a celý den
do 7. hodiny večerní byla silnice přeplněna auty,
tanky, povozy, jezdci, dělostřelectvem a pěším
ustupujícím německým vojskem. Kolony vojska
prchaly nejen po silnici, ale i polmi, lesy, vše bez
oddechu na západ. Podél silnice zanechali Němci mnoho vozidel s potravinami, sádlem, masem,
textilem, cukrem, atd. Mnoho opuštěných koní
po cestách a v polích bylo schytáno. Toho dne,
vyčerpáni, ale s blahým vědomím, uléhali ke
spánku. Opravdu, život každého, zvlášť v posledních událostech, visel na vlásku. Situace mnohdy
byla tak zlá, že byly obavy o osud celé obce…
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