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OTÁZKA PRO STAROSTU
Na veřejném zasedání městského zastupitelstva bylo bývalým starostou a členy městské
rady řečeno přítomným občanům, že vybudování fotovoltaické elektrárny přinese
Kunštátu mnohé výhody. Elektrárna stojí,
zabírá ornou půdu a hyzdí příjezd do městečka, o výhodách ticho po pěšině. Tážeme
se proto, kdy se na slíbené můžeme těšit?
Z prodeje projektové dokumentace, povolení
stavby a práv na připojení FVE město získalo 19 milionů korun. Tyto peníze se staly
příjmem rozpočtu města, sloužily a slouží
k zajištění probíhajících investičních akcí a
splácení úvěrů. Dále bude město získávat ročně 300 000,- z pronájmu pozemku, na kterém
elektrárna stojí. Pozemky ke stavbě FVE se
vybírají hlavně podle charakteru, umístění...
pokračování na páté straně

Na XIX. hrnčířský jarmark zavítalo přes sedmnáct tisíc návštěvníků. Přehlídka keramických výrobků byla opravdu rozmanitá.

OHLÉDNUTÍ ZA XIX. HRNČÍŘSKÝM JARMARKEM
Ve dnech 16. – 18. září proběhl v našem městě slavnostního otevření jarmarku se zúčastnili
tradiční hrnčířský jarmark, v pořadí již deva- krom jiných ministr vlády, senátoři, poslanci,
tenáctý. Svoje výrobky na něm vystavovalo a náměstci hejtmana, představitelé hospodářprodávalo 185 keramiků, z toho 4 ze Sloven- ské komory, starostové okolních měst.
ska, 2 z Maďarska a 1 z Polska. Organizátoři Doprovodný program, výstavu místních
tyto prodejce pečlivě vybírají – s cílem nabíd- výtvarníků Mgr. Prokopa Veselého, akadenout kvalitu a různorodost. Proto také ani mických malířů a keramiků Petry a Luboše
do budoucna nebude počet keramiků navy- Hluštíkových, zhlédlo v místním infocentru
šován, přestože zájem z jejich strany každo- na 300 návštěvníků, velký počet lidí zavítal i
ročně stoupá, letos dosáhl počtu více než 250. do nově rekonstruovaného Památníku hrnSnaha držet čistou keramickou linii této akce čířských domů a dílen zbudovaného zásluvede mimo jiné též k apelu směrem k místním hou občanského sdružení Řemesla Kunštát v
občanům, aby v těchto dnech nepronajímali bývalém Čáslavského domě.
svoje soukromé pozemky prodejcům obleče- Za úspěchem celé akce je třeba vidět prání, kabelek, a všelijakých tretek, protože není ci mnoha lidí. Přípravy začínají vždy už od
v zájmu města znehodnocovat nastavenou února, od kontaktu s keramiky, přes jejich
úroveň jarmarku. Uvedená poznámka se po- přihlášky, chystání programu, budování
chopitelně netýká prodeje občerstvení.
zázemí pro samotný průběh až po samotné
Díky nabízenému zboží, díky kulturnímu jarmareční dny. Přípravu má na starost osmiprogramu, ale bezpochyby také zásluhou ide- členná komise pro přípravu jarmarku, ale na
álního počasí vidělo letošní ročník jarmarku akci samotnou je pak nasazeno téměř 70 lidí
celkem 16.675 platících návštěvníků, z toho v – ti musí postavit stánky, vykonávat pořadatelsobotu 10.785 a v neděli 5.890. Jedná se o dru- skou službu, postarat se o úklid atd.
hou nejvyšší návštěvnost v historii. Skuteč- Na tomto místě se sluší všem těmto lidem
nost, že kunštátský jarmark je akcí známou poděkovat za mnohdy nelehkou a časově náa sledovanou, potvrdila letos i účast politi- ročnou práci, stejné díky si zaslouží místní
ků a dalších významných hostů. Sobotního obyvatelé, kterých se nějakým způsobem do-

týká konání jarmarku v tom smyslu, že jsou
jakkoliv omezeni, ať už zvýšeným hlukem,
omezením pohybu, přístupu k nemovitostem
a podobně.
Soudě dle prvních ohlasů setkal se jarmark s
výrazně pozitivním hodnocením, nebudemeli zmiňovat velmi ojedinělou kritiku týkající
se výše vstupného. To musí samozřejmě odrážet náklady na kulturní program, práci pořadatelů atd. a jeho výše zůstává po několik
let stejná.
To by si měli uvědomit zejména ti, kteří jindy
neváhají vynaložit řádově stokoruny za mnohem kratší a mnohdy kvalitativně výrazně
horší filmy, divadla, koncerty, sportovní klání a jiné podniky a pak u nás v Kunštátě poněkud falešně hrají na sociální strunu.
Závěrem bychom chtěli vyzvat občany k aktivní účasti na přípravách příštího, jubilejního XX. jarmarku, ať už náměty k programové
nabídce, návrhy ke zlepšení průběhu akce
apod.
Obracíme se též s prosbou o zapůjčení fotografií z prvních pěti ročníků jarmarku, a to
proto, že chceme uspořádat retrospektivní
výstavu, případně vydat na toto téma publikaci. Děkujeme všem za spolupráci.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

KULTURA

Připojení na novou splaškovou kanalizaci
Vodohospodářský odbor zaslal všem vlastníkům nemovitostí v Kunštátě a v Sychotíně,
pro které byly v rámci stavby Kanalizace a
ČOV Kunštát – Sychotín zřízeny napojovací
šachty písemné materiály s informacemi za
jakých podmínek je samotné připojení možné provést. Součásti materiálů byl i tiskopis
Žádosti o zřízení kanalizační přípojky, který
řada odběratelů vyplněný vrátila zpět na odbor k evidenci a prvních 8 odběratelů již přizvalo zástupce odboru k vykonání inspekční
prohlídky k odsouhlasení technického provedení napojení. Celkově je možné napojit následující počet odběratelů :
1) Kunštát, Palackého - 39 odběratelů, z toho
5 nových, 34 přepojení
2) Kunštát, Vejpustek - 14 odběratelů přebíraných od VAS Boskovice
3) Kunštát, Hrnčířská - 13 odběratelů přebíraných od VAS Boskovice
4) Kunštát, Sokolská - 30 odběratelů, z toho
20 nových, 10 přepojení
5) Kunštát, Zahradní - 12 odběratelů k přepojení
6) Kunštát, Za Lidokovem - 18 nových odběratelů

7) Kunštát, V Lávkách -16 nových odběratelů
8) Kunštát, Pod Hlubnou - 5 nových odběratelů, 2 odběratelé od VAS Boskovice
9) Kunštát, Brněnská - sdružená přípojka pekárna – 3 odběratelé
10) Sychotín - noví odběratelé – 58
Celkem : přepojení (oddílné odvádění splaškových a dešťových vod) - 59 odběratelů,
noví odběratelé nebo převzatí od VAS - 151
odběratelů.
Celkem se napojení na novou kanalizaci
týká 210 nemovitostí. Odběratelé se v případě potřeby mohou s otázkami týkajícími
se technického provedení přípojek obrátit
osobně nebo telefonicky na pracovníky vodohospodářského odboru. Konečný termín k
provedení napojení nebo přepojení přípojek
na novou splaškovou kanalizaci byl stanoven
na 30. červen 2012. Po tomto termínu bude
město Kunštát nuceno při řešení zbývajících případů požádat o spolupráci dotčené
orgány ochrany životního prostředí - MěÚ
Boskovice, odbor TOŽP a ČIŽP Brno, které
jsou oprávněny provádět kontroly a nařizovat
opatření v oblasti vypouštění odpadních vod.
-boč--

CHOCHOLÍK
Rádi bychom vás s novým školním rokem
pozvali do budovy na ulici Lipka č.p. 43, kde
se budeme od 4. října scházet při těchto pravidelných aktivitách:
Rarášci
Program pro maminky s dětmi od 1 do 4
let každý sudý čtvrtek 9,30 do 11,00 hodin
od 6. října 2011. Po úvodním pozdravení se
a protažení následuje edukativní hra či zpívání, zahrajeme na hudební nástroje - třeba
na Orffovy, cvičíme - třeba s padákem, nebo
tvoříme, vyrábíme, pečeme. Dobrovolný příspěvek 15,-Kč za setkání. (V případě, že se
do organizace zapojí další aktivní maminky,
program může být rozšířen na každý čtvrtek,
sledujte naše stránky na Facebooku, případně
se rovnou zapojte!)
Pimprlátka
Jedná se o setkávání maminek s miminky (od
dvou měsíců do jednoho roku) každé úterý od
9,30 do 11,00 hodin od 4. října 2011. Budeme
si s dětmi hrát, říkat básničky, trochu zpívat,
trochu tančit - s dětmi v náručí, cvičit – jen
tak, spolu, nebo s pomůckami. Budete mít
prostor pro vzájemné povídání, děti pro samostatnou hru. Dobrovolný příspěvek 15,-Kč
za setkání. Vybrané finanční prostředky ze
zmíněných dvou pravidelných aktivit budou
použity na nákup materiálu nutného pro činnost s dětmi, nové hračky a knížky.

Barvínci
Výtvarný kroužek pro malé tvořivce (pro děti
od 2 do 6 let; pro dvouleté děti bude lepší, zůstanou-li s nimi dospělí; starší děti zvládnou
tvoření samy) každé úterý od 15,15 do 16,15
hodin od 4. října 2011. Budeme malovat barvami - vodovými, temperovými, prstovými;
kreslit - pastelkami, voskovkami, tuží, špejlemi, klacíky; vyrábět z přírodních materiálů
– lýka, vlny, kokosového vlákna, hlíny, písku;
ale také z papíru, lepenky, alobalu či filcu. Budeme vytvářet práce na ploše i v prostoru, samostatně i ve skupině. Jako opravdoví umělci
v jarních měsících připravíme výstavu v Informačním centru v Kunštátě, která bude zahájena slavnostní vernisáží. Cena: 150,- Kč
za 10 lekcí (výtvarný materiál).
Chocholík obdržel během léta dotaci z Programu rozvoje venkova v rámci projektu
„Našim nejmenším“, na jehož přípravě a realizaci se podílela MAS Boskovicko Plus, jejíž
manažerka ing. O. Ondráčková nás do projektu přizvala. Proto je klub vybaven novými
dětskými šatničkami, barevnými komodami
na přezůvky, dětským stolečkem s židličkami,
novou kuchyňskou linkou i krásnou dětskou
hrací kuchyňkou. Kromě toho naši činnost
podpořil Jihomoravský kraj, proto se můžete
těšit na nové kvalitní hračky, i nové vybavení
pro činnost s dětmi.
Srdečně zveme všechny!
-2-

Město Kunštát
a Kruh přátel umění zve na
pohádkovou show pro malé
i velké diváky s názvem

POVĚSTI PRO ŠTĚSTÍ
v podání divadelního souboru
TY-JÁ-TR PRAHA
v hlavní roli Martin Písařík
Kulturní dům Kunštát
v neděli 16. října 2011 v 15.00
Vstupné dobrovolné

Bláznivé divadelní výlety do doby, kdy
pražská kotlina oplývala mlékem a
strdím, kdy bylo běda mužům, kterým
vládla žena, kdy byl nejslavnějším kulturistou Bivoj, nejlepším jezdcem Horymír
a oblíbeným domácím mazlíčkem kůň
Šemík... Dále kytara, zpěv a sami diváci...

Město Kunštát pořádá
pod záštitou MŠMT Josefa Dobeše

HALASŮV KUNŠTÁT
Sobota 22. října 2011, 16.00 hod.
pietní akt u hrobu básníka
na kunštátském hřbitově.
Sobota 22. října 2011, 19.00 hod.
kulturní dům
Literární večer s názvem
HRANEČNÍKY DĚTSTVÍ
Vzpomínka na Františka a Jana Halase
Účinkují:
František Derfler a Hana Kofránková
Hudební doprovod:
Jiří Šlupka Svěrák
Režie:
Hana Kofránková
---------Pátek 21. října 2011, 18.00 hod.
Blansko – hudební salon zámku
Vyhodnocení 39. ročníku
Literární soutěže Františka Halase

SDH SYCHOTÍN

INFOCENTRUM

Úspěšná sezóna sychotínských hasičů
Požární sport zažívá obrovský rozmach a patří v současnosti mezi velmi oblíbené sporty.
Také na Kunštátsku má tento sport své místo.
A musíme říci, že díky hasičům ze Sychotína,
místo velmi výrazné a se zvučným jménem.
Hlavní sezóna požárního sportu patří do léta
a tak nyní můžeme rekapitulovat. Sychotínští se pro letošní sezónu rozhodli primárné
pro účast v extralize ČR a to jak v kategorii
mužů tak žen. A udělali nám svými výsledky velkou radost. Seriál měl celkem čtrnáct
soutěží.
Famózně vlétly do extraligy ženy. Hned na
první soutěži v Letohradu (UO) se jim podařilo zvítězit. Celkem třikrát ochutnaly zážitek ze stupňů vítězů. V tvrdé konkurenci
zkušených týmů nakonec ženy obsadily celkové 6. místo.
V mužské kategorii je konkurence obrovská
(průměrně se každé soutěže účastní na padesát týmů). Jsme rádi, že v této konkurenci se
naši muži také neztratili. Nejlepší výsledek
se podařilo vybojovat ve Vacenovicích (HO)
a to pátou příčku. Celkově jsme vybojovali
jen 11. místo se stejným bodovým ziskem
jako tým na desáté příčce. Bohužel v náš neprospěch hovořil horší počet umístění.
Vzhledem k tomu, že se podařilo prosadit
sladění termínů okresní Velké ceny Blanenska se soutěžemi extraligy, jsme absolvovali
také kompletní okresní seriál.
V mužské kategorii byla soutěž velmi vyrovnaná. Náš mužský tým během dvanáctidílného seriálu stanul celkem šestkrát na

stupních vítězů. Bohužel v celkovém účtování jsme se museli spokojit s nepopulární
bramborovou příčkou. Malou náplastí pro
nás ukořistění rekordu VC Blanenska. Jako
historicky prvnímu tým na Blanensku se
nám podařilo stlačit čas požárního útoku
pod hranici 17 vteřin. O to příjemnější tento
rekord pro nás byl, že jsme jej mohli předvést
na domácí trati v Sychotíně. Tento rekord
má hodnotu 16,85s.
V ženské kategorii dokázaly naše ženy zužitkovat extraligové zkušenosti na maximum.
Během celého ročníku pouze třikrát nestály
na stupních vítězů. Z pódiových umístění
pak byly dokonce šestkrát první. Celý seriál
vyhrály s obrovským náskokem. V celkové
historii VC Blanenska Jsou bezkonkurenčně
neúspěšnější tým. Jejich počet zlatým medailí se bude ostatním jen těžko překonávat.
Nikoho nepřekvapí zpráva, že i naše ženy
drží rekord VC. V jejich podaní má hodnotu
17,44s a zaběhly jej v Bořitově.
V listopadu nás čeká slavnostní vyhlášení
VC Blanenska v Černovicích (5.11.). Budeme rádi, když přijedete s námi oslavit naše
úspěchy. Koncem listopadu nás pak čeká
slavnostní galavečer extraligy ČR.
Za SDH Sychotín děkujeme všem našim příznivcům, sponzorům a městu Kunštát za celoroční podporu.
Za SDH Sychotín
Ing. Aleš Havelka

SDH KUNŠTÁT
Nejmenší Čertíci reprezentovali Kunštát
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
uspořádalo celostátní festival přípravky kolektivů mladých hasičů SH ČMS v Sověticích v Královéhradeckém kraji 18. září 2011.
Děti předškolního věku zde prezentovaly své
sportovně-hasičské činnosti a dovednosti.
Nejmenší členové
SDH Kunštát – Čertíci (9 dětí od 1,5
roku do 7 let) si již
potřetí
nenechali
tuto příležitost ujít a
předvedli po vzoru
svých velkých kolegů útok a štafetu
CTIF. Sovětice je za
to odměnily bohatým doprovodným
programem,
medailemi a spoustou
dárků.

Děkuji všem šikovným Čertíkům, trenérce
Jitce Vaněrkové, trpělivým maminkám Mirce Bednářové, Aleně Richtrové a obětavému
tatínkovi Honzovi Vaněrkovi.
Klára Lukešová

NEPÁL 2011
příroda, lidé, památky
Zveme Vás na výstavu fotografií
ze země od Himaláje.
Výstava potrvá od 1. – 31.10.2011

OREL KUNŠTÁT
Orel Kunštát zve na cvičení rodičů
s dětmi od 2 do 5 let, každý čtvrtek
16.30 - 17.30 ve školní tělocvičně.

SRPŠ při ZŠ a MŠ Kunštát
a Orel Kunštát zvou rodiče a děti na

Dětské běžecké
závody
v rámci 2. ročníku
Kunštátské desítky

Sobota 8.10.2011 na sportovním areálu
za ZŠ Kunštát
Děti poběží v různých věkových kategoriích:
8.00 – 9.00 hod.
prezentace závodníků
9.00 – 10.00 hod.
dětské závody dle kategorií
poté vyhlášení výsledků
a předání cen nejlepším
Pro všechny závodníky jsou přichystány
sladké odměny
Občerstvení zajištěno
Upoutávka na listopad 2011
Město Kunštát a Kruh přátel umění
zve na divadelní představení:
DIVADLO PAVLA TRÁVNÍČKA
uvádí hru

Manželské iluze
(autor Eric Asous)

Hrají:
Pavel Trávníček, Marta Richterová,
David Suchařípa
Kulturní dům Kunštát
pátek 11. listopadu 2011 v 19.00
Vstupné 200,- Kč,
důchodci a členové KPU 150,-3-

INZERCE

XIX. Hrnčířský jarmark

Rozpis stomatologické LSPP - boskovická část 2. pololetí 2011
Služba je sloužena od 8.00 - 12.00 hodin
Říjen
1.10.

MUDr. Mikulášková

Letovice, Mánesova 468/2

516 474 488

2.10.
8.10.

MUDr. Padalík

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

MUDr. Paděrová

Šebetov, 117

516 465 452

9.10.

MUDr. Pernicová

Boskovice, Vodní 95 (Minerva)

516 494 138

15.10.

MUDr. Sládek

Velké Opatovice, nám. Míru 492

516 477 319

16.10.

MUDr. Srpová

Letovice, J. Haška 12

604 760 665

22.10.

MUDr. Šumberová

Lysice, Komenského 429

516 472 227

23.10.

MUDr. Žilka

Benešov, 19

516 467 313

28.10.

MUDr. Adamová

Letovice, Masarykovo náměstí 18

516 474 018

29.10.

MDDr. Bedáňová

Boskovice, Lidická 8

516 456 109

30.10.

MUDr. Bočková

Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

Listopad
5.11.

MUDr. Fenyk

Letovice, Tyršova 15

516 474 310

6.11.

MUDr. Grénarová

Boskovice, Vodní 95 (Minerva)

516 494 204

12.11.

MUDr. Chatrná

Boskovice, Lidická 10

537 021 298

13.11.

MUDr. Chatrný

Boskovice, Lidická 8

516 456 109

17.11.

MUDr. Jaklová

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

19.11.

MUDr. Kopáčková

Letovice, A. Krejčího 1a

516 474 369

20.11.

MUDr. Kraml

Boskovice, Vodní 95 (Minerva)

516 494 380

26.11.

MUDr. Kubínová

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

27.11.

MUDr. Kučerová M.

Lysice, Komenského 429

516 472 460

Prosinec
3.12.

MDDr. Kučerová P.

Lysice, Komenského 429

516 472 460

4.12.

MUDr. Kutlíková

Boskovice, Lidická 8

516 453 997

10.12.

MUDr. Loskot

Svitávka, Hybešova 197

516 471 210

11.12.

MUDr. Lukeš

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

17.12.

MUDr. Mikulášková

Letovice, Mánesova 468/2

516 474 488

18.12.

MUDr. Padalík

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

24.12.

MUDr. Paděrová

Šebetov, 117

516 465 452

25.12.

MUDr. Pernicová

Boskovice, Vodní 95 (Minerva)

516 494 138

26.12.

MUDr. Sládek

Velké Opatovice, nám. Míru 492

516 477 319

31.12.

MUDr. Srpová

Letovice, J. Haška 12

604 760 665

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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» Hotel Rudka již otevřen!
Tradiční centrum společenského dění na
Kunštátsku nabízí:
- Kvalitní ubytování
- Whirlpool
- Restaurace s mimořádnou nabídkou, výborná italská káva, točené pivo
- Oslavy, svatby, školení
- Programy pro skupiny i jednotlivce
- Organizace kulturních, společenských a sportovních akcí
Více informací na www.hotelrudka.cz nebo
na tel. č. 539 083 405!
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Srdečně Vás zveme na Oldies Party s DJ-em
Arnoštkem, akce se bude konat 21.10.2011 od
20.00 hod v Hotelu Rudka. Vstupné zdarma.
Od půlnoci každou celou hodinu zabezpečená doprava (Kunštát – 10,- Kč, Lysice 20,- Kč,
Letovice 20,- Kč, Rozseč 20,- Kč). Připravená
je skvělá muzika, akce na nápoje. Těšíme se na
Vás!
» Brno za Kunštát nebo Letovice.
Vyměním 2+kk v Brně – Žabovřeskách (2. patro, výtah, 40m2, komora, 2 zasklené lodžie)
za podobný plus doplatek nebo větší. Případně
prodám a koupím. Tel. 605 868 088, 721 223
664
» DEUTSCH STUDIO JAZYKOVÁ ŠKOLA
Vlasta Štěpánová. Kurzy němčiny všech pokročilostí, překlady, tlumočení, doučování. Kontakt:
603 945 673, 516 415 759, email: vstepanov@iol.
cz, www.deutschstudio.webnode.cz
» Prodám květový, lesní a pastovaný med.
Tel.: 732 498 711
» NAVŠTIVTE OČNÍ OPTIKU (ve dvoře
zdrav. střediska) otevřeno každou středu od
9.30 do 16.00.
» 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
» Prodám DB 4+1 v Kunštátě. Tel.: 728 717 410

LITERÁRNÍ RUBRIKA
Knihy knihovny kunštátské
V současné parlamentní demokracii jsou
pravice a levice dva shodné stánky prodávající buřty. A je to buřt, co si vyberete: Tam
dávají víc hořčice, tam plesknou víc kečupu.
Tak nějak se v devadesátých letech o politických poměrech (nejen!) v Německu vyjádřil
básník Heiner Miller. Nebyla ale Evropa vždy
územím permanentních jarmarků, bierfestů,
matějských, buřtů, piv, víneček,
palačinek s brusinkami a koaličních smluv...
Georg Büchner
(1813 – 1837)
student a už v
třiadvaceti
letech docent medicíny, dokázal
za velmi krátký
čas vytvořit dílo,
jež v jeho století nemá obdoby.
Jako jedenadvacetiletý založil v
Giessenu ilegální
revoluční organizaci Společnost
pro lidská práva.
Vydal leták Mír chýším! Válku palácům! v
němž dávno před anglickým vynálezem statistiky pracuje důsledně se statistickými údaji
a nekompromisně útočí proti „zákonným lupičům a vrahům“, vládě tehdejšího Hesenska.
Büchnerovi přátelé byli pozatýkáni a umírali
v kriminálech. Büchner uprchl do Curychu. V
té době napsal tři hry: Dantonova smrt, Leonce a Lena, Vojcek, patřící dnes k repertoáru
světových divadel a dále mistrovskou psychologickou prózu, jednu z básnicky nejnaléha-

vějších novel německé literatury Lenz, líčící
postupující duševní chorobu básníka J. M.
R. Lenze. Nad genialitou Georga Büchnera
odborníci žasnou, jeho dílo se zcela vymyká
kontextu první poloviny devatenáctého století, jde proti romantickým iluzím současné
literatury a učení Kanta a Fichta. Bývá nazýván prvním expresionistou osmdesát let
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
před expresionismem.
Büchner Blahopřejeme rodičům k narození dítěte:
se věnuje rovněž Lukáš Zvejška, Kunštát, Zahradní 525
překladům z fran- * 8.9.2011
-matcouzštiny (Hugo),
napíše prózu o
KNIHOVNA
renesančním hédonistovi a autoru
Knihovna vyhlašuje
pornografických
knih Pietru Areti- II. ročník literární soutěže
novi, kterou však
jeho snoubenka Týden knihoven je celorepubliková akce, jejíž
Minna po jeho 15. ročník se koná od 3. do 9. října.
smrti ke škodě V jeho rámci vyhlašuje městská knihovna
světové literatury ve spolupráci se základní školou II. ročník
spálí. Prudérnost literární soutěže o Cenu Ludvíka Kundery
tak ničí skvost na téma „Moje nej…cesta“. (např. nejdelší,
a poslední práci, nejzajímavější, nejobtížnější nebo dle vaší
kterou autor stihl fantazie)
napsat. Jeho čas Soutěže se mohou zúčastnit žáci a studenti
vypršel. Jeho po- od 9 do 18 let, kteří budou rozděleni do tří
smrtná sláva může začít. Náhlá smrt, zřejmě věkových kategorií. Formou je volný literárna tyfus, přerušuje nadějnou uměleckou drá- ní útvar o rozsahu 1-2 strany A4 (u starších
hu Georga Büchnera na samém jejím počát- kategorií rozsah max. 5 stran A4). Termín
ku. Umírá jako třiadvacetiletý 19. února 1837 odevzdání prací je do 20. 12. 2011. Slavnostní vyhodnocení a čtení vítězných prací se
v Curychu.
Veškeré jeho dílo kongeniálně přeložil Ludvík uskuteční v měsíci lednu 2012.
Práci, která bude opatřena jménem, adresou a
Kundera.
věkem autora, odevzdejte v městské knihovně knihovnici Radce Banyaové. Kontaktní
BÜCHNER Georg: Dílo, Odeon 1987
osobou v základní škole je paní učitelka Mgr.
-v.o.- Ilona Kuchyňová. Těšíme se na Vaše soutěžní
příspěvky.

HISTORICKÁ RUBRIKA

Nabídka pro čtenáře i nové návštěvníky
knihovny v termínu od 3.10. do 7.10. 2011 ve
výpůjční době:
posunují předběžnou dataci dokonce až do
- roční registrace nových čtenářů zdarma
tzv. střední doby hradištní, tedy do velkomo- prominutí upomínacích poplatků i u dlouhoravského období.
dobých dlužníků
-baTechnologie středověké výroby železa se po
dlouhou dobu neměnila. Železo se získávalo
z vytěžených rud nejprve v malých jednoduOZNÁMENÍ
chých hutích, v nichž se pálením dřevěného
Město Kunštát vydalo kalendář
uhlí dosahovalo teplot okolo 1600 °C. Výsledkem tohoto procesu byla tzv. železná houba
(vytavený střed pece, který zbyl po rozbití Nástěnný kalendář s historickými fotograjejího hliněného obalu), ta se pak zpracová- fiemi kunštátského náměstí můžete zakoupit
vala v dalších výhňových pecích a vykovávala. v informačním centru. Jeho cena je 155,- Kč.
Hutní pece byly často zahloubené v zemi či Kalendář tvoří unikátní fotografie z 19. a 20.
v terénní nerovnosti a vymazány jílem. Zdá století. Je prvním z plánované „edice historicse tedy, že hutníci měli v okolí Kunštátu kých kalendářů,“ které by město chtělo vydat
takřka ideální podmínky: byl zde dostatek i v následujících letech.

Kunštátské železné hutě a hamry
O tom, že se na Kunštátsku vedle hrnčířských
jílů nacházejí také hlíny bohaté na obsah
kovů a že byly tyto zdroje ve vzdálené i blízké
minulosti intenzivně využívány, panuje nejspíše obecné povědomí. V novější době je toto
obecné povědomí potvrzováno archeologickými průzkumy, které probíhaly ve třicátých
a později devadesátých letech. Hutní činnost
potvrzuje například naleziště v okolí kopce
Milenka s pozůstatky dřevěného uhlí, železářských strusek a tzv. dyzen, což byly krátké
keramické trubičky, kterými se do tavicí pece
přiváděl vzduch. Prostřednictvím analogie
s podobnými nalezišti v Moravském krasu
datovali archeologové železářské hutě u Milenky do 11. století, pozdější nálezy u Rudky

pokračování otázky pro starostu
a majetkových vztahů. Zabírání orné půdy je
bohužel běžným jevem v celé naší republice a
vzhledem k nastavené vládní politice ve vztahu k zemědělství u nás i přehlíženým. Vzhled
těchto elektráren na nás působí negativně už
jenom svým narušením v daném ekosystému
a je otázkou, zda si na ten pohled zvykneme,
jak jsme si zvykli na jiné technické zásahy do
přírody.
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rud s vysokým obsahem kovu (např. krevel
z lokality Jezírko u Suché Louky obsahuje
více než 60 % oxidů železa), dostatek dřeva

čemž se pátralo po zbytcích železné strusky,
SLOUPEK
případně jiných feromagnetických úlomcích.
Je známou skutečností, že na Petrůvce funPamětní zápis
(X. část)
govalo až do poloviny
Ludvík Kundera
minulého století něSepsaný v měsíci srpnu 2005 u příležitosti
kolik mlýnů: Tenorův
obšírné úpravy kunštátského chrámu sv. Stamlýn v Sychotíně, Pornislava:
čův mlýn a Hamerský
Kdysi lidé tolik necestovali, drželi se více svých
mlýn pod dnes již
domovů. Cesta z Kunštátu do Olešnice byla
zaniklou osadou Víspro leckoho zážitkem na celý život. A proto se
ky. Ojedinělé zbytky
znaly důvěrně jen ty obce, které ležely nejblístrusky byly nalezeny
že, kam se jednou za rok jezdívalo na pouť, k
pouze u prvního z
vzdáleným příbuzným nebo za potřebným, ale
nich, následná anařídkým řemeslem, např. za koželuhem nebo
lýza prokázala, že se
barvířem. Středem domova, „naší“ krajiny
jedná skutečně o odbyla rodná obec, a čím dále od ní, tím matnější
padový produkt výrobyl obraz o vesnicích i lidech. Za prstencoviby a zpracování železa.
tým obzorem domova ležela již jen velká města,
Nález je to však příliš
Interiér Tenorova mlýnu (současný stav)
neznámé kraje a cizí země. Mnohý o nich snil
malý na to, aby bylo
a překročit kruh, rozhosťující se kolem jistoty
možné vyslovit konečdomova,
znamenalo jít do světa: do Čech, na
a také jílovité půdy pro stavbu pecí. Doly na
ný úsudek (podle písemných pramenů funHanou,
do
Rakous. – A zvláštní věc: krajinu
železnou rudu pro pernštejnské železárny se
goval hamr více než 300 let!) a už vůbec pak
domova
netvoří
jen známé tvary vsí, kopců,
na Kunštátsku otevíraly ještě v polovině 19.
nelze bez dalšího potvrzení Tenorův mlýn s
chlumů
a
polí,
nýbrž
tvoří ji též jména, která k
století. Těžilo se na Spálivé, v Panském lese a
někdejším hamrem jednoduše ztotožnit. Jeho
těmto
tvarům
patří.
Jsme
doma tam, kde nám
u zmíněného Jezírka u Suché Louky. Některé
lokalizace tedy zůstává nadále nejistá.
jsou
nářeční
obměny
jmen
bližší a přirozenější
doly byly po krátké době zavřeny, v poslednež
znění
spisovná,
kde
nářečí
vnímáme jako
ní řečené lokalitě se však krevel odebíral pro
Zdroj: Stránský, K. – Hoch, V. – Kavička, F.
součást
kraje,
jako
prvek
jeho
života a dějin.
barvírenské účely ještě v padesátých letech
– Buchal, A. – Souchopová, V.: K lokalizaci žeŘeknu-li
Hliboký,
vím
že
je
to
právě
jen u nás a
minulého století.
lezných hutí na Kunštátském panství. Archenikde
jinde.
(Rudolf
Šrámek).
Kvůli co nejefektivnějšímu zpracování „železologia technica 13, 2000, s. 57–63.
-jdVelkou zásluhu na rozmachu loutkového divané houby“ se v českých zemích od 14. století
dla v Kunštátě měl pan Šimek, majitel kolotozačaly budovat tzv. hamry.
čů,
houpaček, střelnice a loutkového divadla.
Jednalo se o zařízení, jež v
Přijíždíval
do Kunštátu dlouho před poutí a
sobě zahrnovalo zpravidla
zůstával
dlouho
po pouti. Večer pořádal louttzv. redukční pec na odková
divadelní
představení,
která byla četně
stranění nejvýraznějších
navštěvována.
Pan
Šimek
sám
vodil všechny
nečistot a další výhňové
loutky
a
hrál
zpaměti
všechny
hry. Vystupopece pro dosažení čistého
valo-li
na
jevišti
více
loutek,
pohybovaly
se
kujného materiálu. Důlejen
ty,
které
mluvily,
ostatní
zůstávaly
strnužitou součástí bylo těžké
lé v nejnemožnějších pozicích. Loutky byly z
kladivo umístěné na podoby
Matěje Kopeckého a na repertoáru byly
hyblivém trámu a napojené
také
jeho
hry: Doktor Faust, Loupežníci na
na vodní náhon, jehož poChlumu,
Don
Šajn, Oldřich a Božena neboli
mocí se kladivo nadzvedáPosvícení
v
Hudlicích
atd. Pan Šimek si texty
valo (v užším slova smyslu
také
sám
upravoval.
Všechny
osoby mužskése pojem hamr užívá jen
ho
rodu
oslovoval
podle
starobylého
tvaru „to
pro tento jednoduchý, byť
Železářská huť, Cosmographia (1590)
kníže“.
Byla
to
nezapomenutelná
rčení:
„Příteli
robustní stroj). Na kunštátneznámé,
buďte
tak
laskavé
a
pomožte
mně z
ském panství máme písemtohoto
lésa,
neboť
nemohu
vytrefit.“
„Buďně doložený hamr z r. 1350, otázkou však je,
Listopadový
benefiční
koncert
te
mně
vítané
v
majestátnosti
komnátu
této.“
kde se nacházel. Hamry se logicky stavěly při
„Proč
bych
já
ho
nenáviděla,
když
já
ho
tak
mivodních tocích – a jelikož ve 14. století ještě
Dne
5.
listopadu
v
17:00
se
rozezvučí
kunleráda
návidím.“…Po
ukončení
každého
přednepatřily ke Kunštátu Olešnice ani Vír (tedy
ani řeky Hodonínka nebo Svratka), můžeme štátský kostel hudbou. Kromě farní scholy stavení děkoval Kašpárek za návštěvu, zval
kunštátský hamr hledat jedině v okolí Petrův- na koncertě vystoupí místní známí i méně na další hry a loučil se slovy, jejichž obsah byl
ky, a to v úseku mezi Makovem a Zbraslav- známí umělci Ivo Bartoš, Radek Líkař, Libor nepochopitelný, která však v divácích utkvěla
cem. Odpověď se snažil nalézt archeologický Mikulčický, Jan Kovář a neméně zajímaví natrvalo: „Prosím, diváci, jestli se stala chyba v
průzkum, podniknutý v devadesátých letech. hosté Martin Krajíček, vokální kvarteto FÓR prozřetelnosti, ať mi odpustí.“ (…) Pan Šimek
Výsledek však nebyl zcela jednoznačný. Hlav- a pěvecké sbory Leoš z Boskovic a Cantamus později prodal základní loutky kunštátskému
ní metodou průzkumu se stalo prohledávání z Letovic. Koncert je benefiční a jeho výtěžek loutkovému divadlu, jehož záslužným princikoryta Petrůvky a její náplavové oblasti, při- poputuje na opravu střechy místního kostela. pálem byl dlouhá léta učitel Krasický.
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.
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 .

