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OTÁZKA PRO STAROSTU
Plánujete nějaké úpravy na náměstí ČSČK,
případně alespoň zlepšení údržby tohoto
frekventovaného místa?
Očištění pomníku a dlážděné plochy bude zajištěno pracovní četou města v rámci daného
pracovního programu. Plánujeme park osadit
dvěma lavičkami z depozitu města, které nejdříve projdou rekonstrukcí. Špatné parkování
aut na místech zákazu stání a místech, která nejsou určena k parkování, je následkem nekázně řidičů a částečně i relativním nedostatkem
parkovacích míst v hodinách návštěvní špičky
místních obslužných míst. Rozšíření parkoviště prozatím z finančních i jiných důvodů
nepřipadá v úvahu, nezbývá, než pověřit MP k
frekventovanější kontrole náměstí ČSČK a vyšší důslednosti při zajišťování pořádku. Prostor
ohraničující kontejnery na odpad je ostudný již
delší čas a projde celkovou rekonstrukcí, která
bude realizována také pracovní četou.

SDH Sychotín - družstvo žen - zvítězilo v prestižní soutěži v časovém rekordu.

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
Kanalizace a ČOV Kunštát – Sychotín – stav
ke dni 21. 4. 2011 s výhledem do konce měsíce
dubna a další období.
Na ČOV úspěšně probíhá zkušební provoz a
provádí se dokončovací práce – terénní úpravy, komunikace a chodníky, oplocení a další
drobné práce – s předpokladem dokončení
nejpozději do smluvního termínu.
Na stokové síti v Kunštátě probíhají práce na
posledních stokách a to:
- D5-1 V Lávkách – tato stoka bude včetně
přípojek dokončena do konce měsíce dubna.
Poté bude dokončen výtlak z ČS do šachty u
ul. Palackého.
- D1-1 Vejpustek – tato stoka bude dokončena
v prvém týdnu května včetně přípojek. Četa
provádějící tuto stoku plynule přejde na ulici
Hrnčířskou na realizaci poslední běžné stoky
D2-1.
- D8, OK, OS a související objekty uzlu situovanému mezi rybníkem, kolem pekárny po
Bochořákovo náměstí – zde probíhají od začátku měsíce dubna, tedy ihned po skončení
doby zimní údržby na silnici I/19, průzkumné a přípravné práce, které umožní postupnou realizaci přeložek silových kabelů NN,

několika vodovodů včetně hlavního zásobo- tohoto měsíce kompletně dokončena včetvacího řadu ze Zbraslavce a dalších sítí tak, ně přípojek a zkoušek. V nejbližších dnech
aby mohla být zahájena realizace odlehčova- bude zahájeno provádění oprav komunikací
cí komory a stoky průměru 1200 mm, které v rozsahu dle finančních možností zadavatele
bude uloženo v tělese státní silnice ve výše – Města Kunštát. Dále budou prováděny drobuvedeném úseku.
né dokončovací práce – terénní úpravy a jiné.
Práce na této části projektu je ze všech částí
Ing. R. Hájek, K. Konopáč
nejsložitější, je celá realizována za řízeného
a omezeného silničního provozu a při zachoMISTŘÍŇANKA
vání omezeného provozu pekárny a chodců.
koncert dechové hudby
Vyzýváme kunštátskou veřejnost, zejména
spolu
s lidovým vypravěčem
rodiče dětí navštěvujících ZŠ, k trpělivosti a
dále ke zvýšené opatrnosti při pohybu v tomto prostoru, k bezvýhradnému respektování
pokynů příslušných činitelů a pracovníků
provádějící firmy.
Na ulicích, ve kterých již byly dokončeny
stoky a příslušné přípojky v předchozích
měsících, bude v nejbližších dnech postupně, dle dohodnutého harmonogramu, zahájeno provádění oprav komunikací v rozsahu
dle finančních možností zadavatele – Města
v pátek 20. května 2011 v 19.00
Kunštát.
KD Kunštát.
Na stokové síti v Sychotíně se provádějí poPředprodej vstupenek od 5. května v IC.
slední metry potrubí na poslední stoce A1-2.
Vstupné 150,- Kč
Celá stoková síť v Sychotíně bude do konce

MĚSTSKÝ ÚŘAD

MATRIKA

Historie Panské (Květné) zahrady

BLAHOPŘEJEME K NAROZENÍ DÍTĚTE

Urbanistické a architektonické řešení
revitalizace Panské zahrady.
Je podřízeno platnému územnímu plánu a
kulturně historické hodnotě původní zahrady. Základní urbanistické hodnoty této zahrady jsou dány návazností na zahrady kolem
zámku a na původní hospodářské a rekreační
využití zahrady obyvateli zámku a jejich hosty. Dnes je Panská (Květná) zahrada součástí
ploch veřejné zeleně města.
Urbanistické řešení vychází z toho, že dnes
jsou zahrady dány k užívání veřejnosti – obyvatelům města a návštěvníkům jako prostor
pro oddych a poučení. Mají reprezentovat
město a jeho podíl na záchraně a rozvíjení
kulturního dědictví v místě, které je spojeno s rodem a osobou jednoho z nejvýznamnějších českých králů a evropských politiků
své doby. Panská zahrada se do tohoto celku
může začlenit i při zachování většiny současných majetkoprávních vztahů až bude zřízen
nový průchod mezi Panskou zahradou a Habrůvkou.
Pro tento průchod bude sloužit parcela oddělená z p.č. 1162. Zahrada je přístupná z
ulice Zámecké menší bránou v severní části
ohradní zdi a velkou bránou ve východní části ohradní zdi. Původní velká brána a branka
v západní části ohradní zdi jsou na cizích pozemcích.
Architektonické řešení vychází ze stop původního pravidelného členění ploch kolem
hlavní kompoziční osy vedené od středu
vstupní brány ve východní části ohradní zdi
přes schodiště a původní průchod přes terasy
k Habrůvce. Tato osa je kolmá na zdi teras a
osu vodní nádrže vedenou středem ostrova na
střed hráze. Existence této osy je potvrzena
zachováním směru původního schodiště na
terasu, vložením drobných architektonických
prvků do křižovatky před vstupní bránou,
do středu ostrova a do středu pěšin na terase.
Souběžně s touto osou bude po hrázi nádrže,
kolem palírny a kolmo na opěrnou zeď terasy
vedena osa nejdůležitější provozní cesty. Na
její směr naváže i úsek pěšiny na terase. Směr
těchto os odpovídá i orientaci podélné osy

skleníku (oranžérie). Cesty na obvodu spodní Kateřina Šafářová, Kunštát
části zahrady jsou orientované shodně. Plo- *19.3.2011
cha terasy bude pěšinami rozdělena na něko- Zuzana Prudilová, Újezd
lik symetricky uspořádaných menších ploch *21.3.2011
ohraničených nízkými plůtky ze zimostrázů.
Plochy kolem středu budou mít dekorativní Město Kunštát srdečně blahopřeje k narozenifunkci, boční plochy bude možno využívat k nám paní Evě Růžičkové z Kunštátu, kterekreaci.
rá je nejstarší občankou města. S dovolením
Zahrada bude obnovena v takové podobě, prozradíme, že se narodila v květnu roku 1914.
kdy byla funkční okrasná vodní nádrž. V navržené kompozici budou uplatněny prvky re- Pohodu, zdraví a radost přejeme všem jubivokující starší etapy vývoje zahrady, kdy byla lantům města Kunštátu a místních částí, kteří
využívána jako prostor pro společenské vyu- své narozeniny (75 a více let) oslaví v měsíci
žití a reprezentaci a kdy i uspořádání užitko- květnu:
vých ploch bylo podřízeno pravidelné kom- Šaršonová Marie, Kunštát
pozici zahrady. Stopa romantické krajinářské MVDr. Vichta Jan, Kunštát
kompozice bude naznačena ve východní části Straka Jaroslav, Hluboké
zahrady pod hrází nádrže. Do obnovené Kovářová Blažena Kunštát
kompozice zahrady bude začleněn nový vo- Růžičková Květoslava, Kunštát
dohospodářský objekt na hrázi a smyčka na Chvílová Miroslava, Kunštát
cestě k palírně.
Vítková Helena, Kunštát
Řeháková Dana, Kunštát
Průběh prací
Kolbábková Marie, Hluboké
Regenerace Panské zahrady je rozdělena do Macháček Adolf, Kunštát
dvou samostatných projektů které se ovšem Šafář František, Hluboké
během realizace vzájemně termínově prolí- Kvíčala Stanislav, Újezd
nají. Jedná se o projekt „revitalizace Panské Šafářová Marie, Hluboké
zahrady I.“ (vlastní zahrada) a „revitalizace Kolářová Květoslava, Kunštát
Panské zahrady II.“ (rybník). S pracemi bylo
započato na podzim v roce 2010 odkacováOZNAMUJEME ÚMRTÍ
ním a odstraňováním nežádoucích dřevin a
porostů. Po uvolnění a vyčištění objektu ryb- Ferdinand Leiter, Újezd
níku byly neprodleně zahájeny práce na jeho +1.4.2011, *1937
rekonstrukci. Tyto by měly být ukončeny v Marie Entlerová, Újezd
letošním roce v červnu. Souběžně probíhají i +15.04.2011, *1916
práce na revitalizaci zahrady. V těchto dnech
byla zahájena výstavba cestní sítě na terase. Vážení občané, sdělte nám prosím, pokud
Na ni by měly navázat zahradnické práce (ob- si nepřejete, aby Vaše jméno bylo uvedeno
dělání, osetí a osázení upravených ploch). V v KZ.
-matpodobném sledu budou následovat práce i v
ostatních částech zahrady.
Celá realizace by měla být ukončena na konci
letošního roku (2011). Pro zájemce informuZákladní škola a Mateřská škola Kunštát
jeme, že realizační výkres je k nahlédnutí v
zvou všechny na
informačním centru.
L. Hrdlička
Použitý materiál – Souhrnná technická
soutěžní výstavku dětských
zpráva, autor ing. D. Mikolášek - projektant
keramických prací.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřská škola oznamuje, že zápis dětí na
nový školní rok 2011/2012 se uskuteční v
pondělí 16. května 2011 od 8.00 do 15.00 hod
ve třídě Kytiček. K zápisu s sebou přineste,
prosím, občanský průkaz k prokázání místa
trvalého bydliště, kopii rodného listu, která
zůstane v mateřské škole, vyplněnou a lékařem potvrzenou přihlášku. Tiskopisy přihlášek je třeba si předem vyzvednout v mateřské

škole a to od 2. května v jakémkoliv oddělení.
Škola zájemcům vydá do 30 dní ode dne zápisu rozhodnutí o přijetí či nepřijetí na základě
stanovených kriterií.
PODĚKOVÁNÍ
Mateřská škola děkuje všem „Čertíkům“ a
jejich vedoucím za přípravu a organizaci
dubnového zábavného odpoledne pro děti a
rodiče.
-2-

Uskuteční se v městském informačním
centru od 3. května do 27. května 2011.
Ceny budou výhercům slavnostně předány v neděli 12. června v rámci akce
„Svátky řemesel“.

Žáci oslavili Den Země
Již rok na nově vznikající školní zahradě roste
borovice, kterou si tenkrát ještě vybral kunštátský občan Ludvík Kundera a kterou mu
děti na počest jeho devadesátin nedaleko školy zasadily.
I letos si žáci se svými učiteli 20. dubna připomněli Den Země, který se poprvé slavil už
v roce 1969 v San Francisku a od roku 1990
pod hlavičkou OSN na celém světě, jako připomínka ochrany životního prostředí naší
planety.
Žáci naší školy letos při této příležitosti zasadili javor a vzdali tak hold opět kunštátskému rodákovi Jaroslavu Řehůřkovi žijícímu ve
Francii. Slavnostního dopoledne se zúčastnili

vedle žáků a učitelů I. stupně a vedení školy
také starosta města dr. Zdeněk Wetter. Činnost žáků školy a spolupráci pochválila ve své
řeči Zdena Popelková a o panu Řehůřkovi,
jeho dětství, ale i čtvrt miliónové podpoře
kunštátským seniorům, dětem popovídala
Libuše Pfanty. Žáci svými básničkami a písničkami o jaru symbolicky a na dálku poděkovali panu Řehůřkovi za jeho padesátitisícovou finanční výpomoc škole při různých
akcích. Závěrem, nově zasazený javor bude
nejen ozdobou nové školní zahrady, ale i
připomínkou a poděkováním kunštátskému
rodákovi.
–ld-

KULTURA
Město Kunštát, Kruh přátel umění a zámek
Kunštát Vás zve na květnové kulturní akce:

CHOCHOLÍK
Klub rodičů v Kunštátě zve na následující
květnové akce:
EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ v Kunštátě! Na
10. května 2011 připravujeme seminář určený
právě rodičům, v němž se budeme věnovat
vybraným výchovným tématům, např. jaký
význam má povzbuzování u dětí; jak ovlivňuje sebevědomí, úctu a sebehodnocení; kterými způsoby nepovzbuzujeme. Seminář obsahující praktická cvičení i diskuse proběhne
v dopoledních hodinách, je možné s sebou
vzít děti. Cena: 40,- Kč. Odpoledne podle zájmu možnost individuální konzultace. Více
na plakátech a na našich stránkách na Facebooku i na internetových stránkách www.
efektivnirodicovstvi.cz. Případné dotazy a
přihlášení do 7.5. na tel. 775608865 nebo na
chocholik.kunstat@gmail.com. Na setkání se
těší zkušená lektorka Ivana Švábková.

ky Matuškové v Boskovicích. Každý si vyrobí
vlastní šperky podle fantazie a výběru. V ceně
kurzu jsou náušnice a náhrdelník sladěny do
soupravy. Kurz je vhodný pro začátečníky i
slečny asi od 10 let. Pokud si někdo bude chtít
vyrobit více šperků, může si materiál přikoupit. Cena 140,-Kč zahrnuje lektorné, materiál,
drobné občerstvení. Na kurz je nutné přihlášení do 16.5.2011 na tel. 775608865 nebo na
chocholik.kunstat@gmail.com.
Pravidelně probíhají páteční dopolední programy (9,30 – 12) a úterní herna (15,30 – 17).
Všechny aktivity probíhají v prostorách bývalých jeslí, ul. Lipka 43, Kunštát. Těšíme se
na všechny! Najdete nás na Facebooku, kde
informujeme o našich akcích.
Za Chocholík Ivona Kubíková

Ve čtvrtek 19.5. 2011 od 17 do 20 hod. vás zveme na další tvůrčí dílnu, tentokrát na kurz korálkování ve spolupráci se Všehodílnou Blan-

Mezinárodní festival
velkých dechových
orchestrů
pod záštitou ZUŠ Letovice.
V sobotu 14. května 2011 v 10.30
na náměstí Krále Jiřího
vystoupí orchestry z Polska a Slovinska.
Vstup volný

IX. POHÁDKOVÁ CESTA
pro děti k jejich svátku
v sobotu 28. května od 13.00.
Podrobné informace budou zveřejněny
na plakátech a webových stránkách města.

SPORT
SDH Sychotín
Sezóna 2011 odstartovala
Po zimní přestávce se do nové sezóny vrhli
hasiči ze Sychotína. Kromě pořádání společenských akcí a práce s mládeží je jejich výstavní aktivitou účast na hasičských soutěžích. V letošní sezóně se budou snažit navázat
na výsledky z předešlých let, kdy posbírali nespočet ocenění nejen na okresní úrovní, kde
se zúčastňovali seriálu VC Blanenska. Pro
letošní mají ambice nastaveny kromě účasti v
okresní VC také v seriálu extraligy ČR.
Vstup do sezóny se velmi vydařil ženám. Již
několik let jsou sychotínští tradičním účastníkem prestižní soutěže s recesistním názvem
„O pohár VŘSR“ v Širokém Dole. Tato soutěž
se měla konat již na podzim loňského roku,
ale vzhledem k pracovnímu vytížení firmy

1. 5. – 29. 5., zámek, Květná zahrada
výstava současné tvorby kunštátských
keramiků

Flídr, která je hostitelem soutěže, byl termín
přesunut na polovinu dubna. Změna termínu
neovlivnila nijak počet zúčastněných družstev. V mužské kategorii to bylo 111 týmů a v
ženské 37 týmů. Sychotínským můžům se letos nedařilo a díky neplatnému pokusu neobhájili loňské 13. místo. Zato ženy po letošním
ročníku budou patřit k nejúspěšnějším družstvům této soutěže. Po vítězství z roku 2008
a druhém místě z roku 2009 se jim podařilo
opět zvítězit v novém rekordu dráhy, který má
hodnotu 17,06 s. Doufejme, že stejně kvalitní
výsledky budou sychotínští předvádět během
celé nadcházející sezóny.
Před ostrým startem v bodovaných soutěžích
oba týmy čeká ještě přestižní exhibiční soutěž na brněnském výstavišti v rámci veletrhu
-3-

INZERCE
CESTOVNÍ AGENTURA TANDLER
- Zahájen prodej letních zájezdů – velká nabídka poznávacích a pobytových zájezdů a
aktivní dovolené; slevy na děti.
- Velký výběr zájezdů do nejoblíbenějších destinací: Chorvatska, Řecka, Bulharska a Turecka.
- Prodej zájezdů všech cestovních kanceláří!
- Zpracujeme pro Vás nezávaznou nabídku a
zašleme ji na Váš e-mail. Těšíme se na Vás!
Kontakt: Infocentrum a CA Tandler, nám.
Krále Jiřího 105, Kunštát. e-mail: catandler@
seznam.cz, www.ca-tandler.cz

Pyros 14. května. Boje o ligové body vypuknou o 14 dnů později na zahajovací soutěži
VC Blanenska v Horním Poříčí. První červnový víkend pak začnou boje také o extraligové body a to soutěžemi v Letohradu (UO) a
Žernovníku (BK).

Rádi bychom také tímto pozvali všechny příznivce požárního sportu na soutěž v Sychotíně, která se bude konat 11. června a bude
započítávána do seriálu VC Blanenska.
Za SDH Sychotín Ing. Aleš Havelka

Šachy
ŠK Kunštát - Babylon Němčice
3:2
Třináctá sezona kunštátských šachistů byla
úspěšná. Obhájili jsme prvenství v Základní
soutěži družstev Blanenska. Po úvodní remíze následovala šňůra 7 výher. Bodově přispěli
jednotliví hráči takto: 7 bodů: Jan Mikulčický,
Roman Blažek, 5,5 bodů: Zdeněk Libiš st., Josef Záboj, Zdeněk Libiš ml., 3,5 bodu: Radek

Štěrba, 2 body: Pavel Chloupek, 1 bod: Pavel
Oliva. Postoupili jsme tím do Okresního přeboru družstev.
Pravidelné šachové pátky probíhají večer v restauraci Kulturního domu. Pro mladé adepty
šachového umění je vyhrazen čtvrtek od 15
hodin ve školní družině ZŠ Kunštát. Rádi přivítáme další zájemce.
Z. Libiš

SRPŠ při ZŠ Kunštát zve všechny děti a rodiče na jízdu zručnosti na kole či koloběžce, která
se koná v sobotu 21. 5. 2011 v 15 hodin na výletišti v Újezdě. Zajímavý program, občerstvení
a hodnotné ceny pro vítěze zajištěny.

INZERCE
Stavební parcely Kunštát - Zahradní
Město Kunštát nabízí k prodeji stavební
pozemky určené pro výstavbu rodinných
domů v Kunštátu v lokalitě mezi ulicemi
Zahradní a Sokolská. Na každý z rozměřených pozemků je vytažena přípojka pitné
vody, přípojka splaškové a dešťové kanalizace, na hranicích pozemků jsou umístěny
připojovací skříně rozvodů nízkého napětí
a kabelové televize. Dokončeny jsou rovněž
rozvody zemního plynu, u obslužných ko-

munikací jsou dokončeny podkladní vrstvy,
asfaltové vrstvy a obrubníky budou položeny
po rozestavění alespoň několika domů.
Zastupitelstvo města Kunštát odsouhlasilo na
prodej pozemků dočasnou slevu ve výši 20%.
Cena stavebních pozemků s touto slevou je
uvedena v přiložené tabulce. Další informace
týkající se prodeje pozemků je možné získat
na telefonním čísle 515 534 313 nebo na webových stránkách města.

Prodejní cena s dočasnou slevou 20% dle rozhodnutí zastupitelstva města do 30.6.2011
číslo

cenová zona

výměra m2

Kč/m2

cena

p.č.

poznámka

1

A

857

800

685 600

413/35

v jednání

2

A

938

800

750 400

413/34

3

A

895

800

716 000

413/33

4

B

812

640

519 680

413/38

v jednání

5

B

532

640

340 480

413/36

6

B

464

640

296 960

413/37

rezervováno

7

B

575

640

368 000

489/3

rezervováno

8

B

627

640

401 280

489/1

9

C

101

400

40 400

495/9

10

C

1038

400

415 200

495/7

11

B

687

640

439 680

496/4,497

12

B

464

640

296 960

498

13

B

402

640

257 280

496/3

14

B

500

640

320 000

499/1

15

B

957

640

612 480

496/2

16

B

591

640

378 240

519

odsouhlasen prodej

17

B

634

640

405 760

516/1

rezervováno

18

B

662

640

423 680

496/1

Původní ceny stavebních pozemků před
slevou:			
cenová zona A (Kč/m2)		
1000
cenová zona B (Kč/m2)		
800
cenová zona C (Kč/m2)		
500

Výměry pozemků upřesněny podle geometrického plánu č.881-2290/2009 z 27.10.2009
a evidence katastru nemovitostí (u poz.p.
č.496/1, 496/2, 497 a 516/2)
-boc-4-

INZERCE
AUTOŠKOLA Matula, se sídlem v Brně,
otevřela pobočku v Kunštátě - pro výcvik
uchazečů o řidičské oprávnění sk. : A1,A,B,BE,C,CE také zajišťuje výcvik na sk. D a provádí kondiční jízdy, dále provádí profesní školení a školení řidičů referentských vozidel, vše
za příznivé ceny. Např.: sk.“B“-osobní auto již
od 7.480.- včetně zkoušek. Platba může být
provedena splátkami s první zálohou při zahájení. Začátek jízd dle domluvy např. v místě
bydliště, u Vaší školy nebo Vašeho pracoviště.
Informace a přihlášky na adresách: Kunštát,
U Hřiště 290; Brno, Drobného 30, e-mail:
jaroslav.matula@volny.cz nebo tel: 603 297
090. www.autoskolamatula.wz.cz
Fotoatelier Radka nabízí své služby
na ulici Brněnská 222 v Kunštátě. Otevírací doba úterý až pátek od 13 do 17.30 hodin. Zhotovím foto na doklady, foto dětiček,
svatební foto a další dle přání zákazníka.
Tel.: 775 024 134
Jiří Kalas – voda, plyn, topení. Drnovice
358, tel.: 723 975 182
Kosmetické služby, prof. make up, manikúru i pedikúru Vám nabízí na penzionu
Petra Loukotová – Studio Viktorka. Objednávky na tel.: 605 979 121
OPRAVY a PRODEJ rodinných šicích strojů
a obnitkovaček. Milan Lepka, Nýrov 76, tel.
723 307 810
Navštivte „KOSMETICKÉ STUDIO BLANKA“ v Kunštátě, na Palackého 523. Objednat
se můžete telefonicky.: 733 313 699, nebo emailem: studio@kosmetikaBlanka.cz. Více informací najdete na www.kosmetikaBlanka.cz
Pneuservis, Autoservis Justcar.
Prodej a montáž pneumatik. Autoservisní práce. Kontakt: Rudka 48 tel.: 608 626
071, 775 185 998, email: justcar@email.cz,
www.justcar.wgz.cz
Regionální a kvalitní INTERNETOVÉ PŘIPOJENÍ, zřízení zdarma a výhodné měsíční
poplatky od 250,- Kč včetně DPH. Bezplatný
i rychlý servis včetně víkendů a svátků. Bližší informace na bezplatné telefonní lince 800
888 300 nebo na www.topnet.cz, popř. na emailové adrese info@topnet.cz
AERO 30/50 – koupím na autoveterána veškeré n.d. – zejména motor a jeho díly (klikovku, setrvák, spojku), dále dynamo, vodní
pumpu, světlomety aj. Tel.: 603 219 416
NAVŠTIVTE OČNÍ OPTIKU (ve dvoře zdrav.
střediska) otevřeno každou středu od 9.30 do 16.00.

LITERÁRNÍ RUBRIKA

KNIHOVNA

Knihy knihovny kunštátské

Noc s Andersenem

Radek Malý – Listonoš vítr
Milí čtenáři, dnešním doporučeným titulem
je rovněž - jako posledně – nový přírůstek
naší knihovny. Jeho
autor navíc navazuje na tvorbu pro děti,
kterou tak citlivě a
mistrně psal námi
posledně zmiňovaný František Hrubín.
O Radku Malém
říkával jeho učitel
na Univerzitě Palackého v Olomouci
Ludvík
Kundera,
že je to jeho nejnadanější žák. Radek
tuto devízu stále
potvrzuje. Každá
jeho nová knížka je
pozorně sledovanou
událostí. Za své básně získal cenu Magnesia Litera. Jeho knížka
„Kam až smí smích“ se stala nejkrásnější dětskou knihou Podzimního knižního veletrhu
v Havlíčkově Brodě v roce 2009. Rovněž jeho
práce překladatelská je vnímána jako špičková, navazuje – zvlášť na poli německého expresionismu – na práci Ludvíka Kundery. Ale
vraťme se k „Listonoši větru.“
Tentokrát Radek Malý spojil své síly s malířem Pavlem Čechem. Ten je jedním z nejproslulejších autorů českého komiksu. Jeho
komiksová alba byla přeložena do čtyř světových jazyků, vychází v Anglii a ve Francii.
Za „Tajemství ostrova za prkennou ohradou“
získal cenu Muriel, určenou nejlepšímu českému komiksu.

Výsledek spolupráce obou autorů posuďte
sami. Mě se líbila už bez ilustrací, když jsem
ji loni – přesně před rokem dostal ještě v rukopisu od Radka
Malého v Kunštátě. Pálili jsme
tu čarodějnice i s
celou třídou jeho
žáků z olomoucké
univerzity. Radek
tam dnes učí českou literaturu po
Ludvíku Kunderovi. Zapomněl jsem
ještě říct, že Radek
je rovněž spoluautorem současného
Slabikáře a řady
učebnic českého
jazyka a literatury
pro první stupeň
základních škol.
Listonoš vítr ze své brašny
už listy stihl vysypat
do každé louže, každé kašny.
Tak čtěte si…pak běžte spát:
Pojedem spolu celou zimu
na oslíkovi ty a já,
budeme zpívat o podzimu
a dojedem až do jara:
Já vím, báseň je to (stejně jako celá knížka)
podzimní, ale jejím posledním slovem je konec
konců JARO! No ne? Ať tedy kvete jaro, aby
měl na podzim LISTONOŠ VÍTR co roznášet.
MALÝ Radek: Listonoš vítr, Albatros 2011
-v.o.-

HISTORICKÁ RUBRIKA
Kunštátské heraldické zastavení
„Heraldika jest věda a umění erbův.“ Touto větou začíná klasické pojednání Augusta Sedláčka Českomoravská heraldika z roku 1902.
Svou jednoduchostí je to definice velmi půvabná. Ale jak může být některý obor lidské
činnosti zároveň vědou i uměním? U heraldiky se to, zdá se, podařilo. Moderní klasifikace věd jí přiřkla místo v rámci zastřešujícího
oboru s kostrbatým názvem pomocné vědy
historické. Ačkoli historikové někdy svádí
s „pomvědáři“ kratochvilné spory o vědecké
podstatě pomocně vědných disciplín, dříve či
později musejí většinou sami uznat, že se bez
jejich specifické odbornosti jen stěží obejdou.
A umělecký rozměr? O něm snad nejlépe a
přitom bez zbytečných slov svědčí reproduk-

ce erbu Jana Heralta z Kunštátu z r. 1490.
Původní motivací k výtvarnému ztvárňování
štítů byla nejspíše praktická potřeba středověkých válečníků spolehlivě se navzájem rozlišit. Nevyužitá plocha štítu k tomu skýtala
vhodný prostor. Záhy se však přidaly další
funkce, podoba znamení se začala dědit a z
pomalovaných štítů se tak staly erby. Svědčily o šlechtickém statusu majitele, na pečetích sloužily k neomylné identifikaci podepsaného a co je vůbec nejvýznamnější, staly
se významným reprezentačním symbolem.
Erby podtrhují starobylost rodu, ztvárňují
rodové mýty, dovedou signalizovat aktuální
stupeň šlechtictví, příbuzenské vazby či naznačovat rozsah majetku. Stávají se vlastně
-5-

První dubnový večer přinesl neobvyklé zážitky čtrnácti dětem ze 2. třídy, které se přihlásily na program Noc s Andersenem. Akci
pro děti už pošesté zorganizovaly Radka Banyaová z Městské knihovny Kunštát a Ilona
Kuchyňová, učitelka základní školy.

Pro děti byl připraven bohatý program, setkání s pohádkovými postavami, kreslení, zpívání, hry, soutěže, ale hlavně čtení
z pohádkových i dobrodružných příběhů,
tentokrát od spisovatele Václava Čtvrtka,
jehož sté výročí narození si letos připomínáme. Do knihovny zavítali také různí
hosté, například Hanka Pelikánová, která
naučila děti malovat postavičky z pohádek,
Radka Dostálová s pohádkovými písničkami či babička Boženka (Pelikánová), jejíž
četba z knihy Podivuhodné vyprávění bývalého piráta Kolíska se dětem moc líbila.
Večer rychle plynul a teprve před půlnocí
se malí nocležníci zavrtávali do spacáků.
Věříme, že právě taková setkání pomáhají
dětem vytvořit si vztah ke knize a ke čtení.
Snad se také z těchto dětí stanou pravidelní čtenáři a návštěvníci městské knihovny.

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-

komunikačním nástrojem. Je však třeba také
podotknout, že jako nositelé informace se
i by mohou mýlit či vědomě lhát. Ostatně tzv.
erbovní falza tvoří u současných heraldiků
velmi oblíbené téma.

Erb Jana Heralta z Kunštátu (1490)
Také asi nebude překvapením, že heraldika
jakožto svého druhu umění procházela proměnami v závislosti na dobovém vkusu. Erb
pánů z Kunštátu může sloužit jako dobrý příklad. Nejstarší dochovaná heraldická památka na pány z Kunštátu se nachází na pečeti z
poloviny 13. století. Má tvar gotického štítu
a erbovním znamením zde jsou tři břevna
zabírající celou jeho plochu. Ta se teprve v
následujícím století posunují do horní části
a přidávají se i další heraldické prvky. Plně
rozvinutý erb Jana Heralta z Kunštátu už
tvoří stříbrný turnajový štít s třemi černými
pruhy (jeho vykousnutí je vzpomínkou na to,

Pečeť Kuny z Kunštátu (1286)

že štíty sloužily při turnajích také jako držák
dřevce), tzv. kolčí přilba, přikryvadla a složená orlí křídla v barvě štítu. Dědičné erby však
mají jednu nevýhodu – mohou umřít spolu s
posledním příslušníkem rodu, k jehož lesku
přispívají. Z pohledu věčnosti se
však jako dobrá strategie ukázalo záměrné přenášení šlechtických heraldických prvků do
komunálních znaků poddanských měst a městeček. Obce
neumírají a přenesená erbovní
znamení se tak stávají trvalejší
kamene. Zatímco po pánech z
Kunštátu se již dávno slehla zem,
jejich heraldický otisk žije dále v
kunštátském městském znaku
(a jak známo také vizovickém,
dambořickém či týnišťskoorlickém). Pravda, je ochuzen o
přilbu a přikryvadla (co by také
dělala obec na turnaji?) a z orlích křídel zbylo jen sedm per,
to však můžeme svést na pravidla heraldiky. Nejstarší dochovaná podoba obecního znaku
se nachází na pečeti z r. 1564,
ovšem literatura předpokládá
jeho existenci již před r. 1520.
Barevné vyobrazení známe až
prostřednictvím kresby z r. 1727.
Kunštátský znak si do dnešních
dnů udržel své prapůvodní hlavní rysy, časem se proměňoval pouze tvar štítu
a barva orlích per. Co dalšího má srovnatelnou trvanlivost?

SLOUPEK
Pamětní zápis

(V. část)

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

Mezi nejstarší výrobky kunštátské hrnčířské
oblasti patří: kuchyňské nádoby, různé typy
hrnců a kastrolů, másláky, zadělávačky, plucárky, pekáče, dále pak různé ozdobné formy
na pečivo, bábovky, beránci, džbány na pivo
a na mléko. Převládaly výrobky vytáčené na
hrčířském kruhu z volné ruky. Později se určité výrobky odlévaly, formovaly a „táhly“. S
novými kameninovými výrobky začal na
Kunštátsku nebývalý rozkvět hrnčířské výroby, hrnčířství bylo v té době jedním z nejlépe
placených povolání. Tehdy vznikly nové dílny
nejen v Kunštátě a Sychotíně, ale i ve Zbraslavci, v Újezdě a Drnovicích. Vrcholu dosáhla
hrnčířská výroba v letech 1875-1895. O kunštátském hrnčířství psal v roce 1900 vídeňský
týdeník Solidarita v kuriózní poznámce: „…
Zaměstnavatelé si stáli velice dobře a jeden
druhému přeplácel dělníky. A jaký kus se vyrobil, takový byl dobrý, jen se křičelo: dělejte
hodně, ať můžeme vyhovět obchodníkům.“
V 17 kunštátských hrnčířských podnicích se
vyrábělo zboží ročně za 160 tisíc korun. Tato
konjunktura však koncem 90. let končí, začíná se projevovat konkurence porcelánu a kovového zboží. Namísto denního platu se zavádí práce od kusu a mzdy se snižují. V zimním
období se začíná hromadit neprodané nádobí,
které se dostává na trh teprve na jaře. V té
době se výdělek hrnčířského dělníka-kruhaře
snížil o třetinu až polovinu, a to za největšího vypětí sil, při němž – jak se doslova píše
– „dělník musí do kruhu, na kterém hrnce točí,
kopnout až 10 000krát“. Nadto hrozila stále
výpověď, neboť smlouvy na delší dobu se s
hrnčířskými dělníky neuzavíraly. I začínají
se hrnčíři organizovat a brání se stávkami.
Po prázdninách roku 1905 byla slavnostně otevřena nová budova měšťanské školy
chlapecké. Mohutné slavnosti se zúčastnily,
jak se praví ve školní kronice, školní dítky,
učitelstvo, duchovenstvo, c.k. úřednictvo,
úřednictvo vrchnostenské, obecní výbor,
obě místní školní rady, veškeré zdejší spolky,
Barevná kresba městského znaku (1727)
spolek hasičský z Braslavce a přečetné zástuJiž byla řeč o tom, že erby mohou také lhát – i py lidu domácího a okolního. O rok později
my jsme si dovolili malou heraldickou lež a čteme v kronice zápis jiného druhu: „Místní
v záhlaví Zpravodaje jsme z čistě estetických školní rada podala odůvodněnou žádost, aby
důvodů zaměnili městský znak za panský erb, omezený počet děvčat mohl býti přijat jako
jak si pozorný čtenář jistě již všiml. Inu, ne- mimořádné posluchačky; žádosti nebylo vyzbývá než doufat, že nám za to jeho původní hověno, což vyvolalo v Kunštátě samém trpké
majitelé na věčnosti nevyčiní.
-jd- zklamání.“
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