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OTÁZKA PRO STAROSTU
Plánuje se v našem městě umístit také kontejner na papír?
Kontejnery na papír budou rozmístěny v rámci
doplnění a rozšíření stávajících sběrných míst.
Jedná se o 7 ks kontejnerů o objemu 1.100 l, které
budou dodány v průběhu měsíce května 2011.
V okolních obcích bude umístěno 5 ks kontejnerů, 2 ks budou v Kunštátě. V současné době
je možno papír odevzdávat ve sběrném dvoře –
Kaštanová 561.
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.
-redZ vernisáže výstavy fotografa Jiřího Kupky, která se konala 9. března v IC.

(více na str. 3)

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
BŘEZNOVÁ JEDNÁNÍ
Zastupitelstvo města (dále ZM) se na svém
jednání sešlo 24. března. Hlavním bodem
programu bylo schválení rozpočtu na rok
2011. Rozpočet byl schválen s příjmy a výdaji
v úrovni cca 96.3 mil. Kč, přičemž po určitých úpravách v uplynulých týdnech, ke kterým došlo v rámci jeho přípravy v Radě města
a po připomínkách finančního výboru, byla
znovu ještě před jeho schválením otevřena
otázka možného předčasného splacení úvěru
na spoluúčasti města na investiční akce a zasíťování pozemků v Zahradní ulici. Podobně
jako na únorovém mimořádném jednání ZM
tento návrh nezískal nadpoloviční podporu
zastupitelů.
Přestože schválení rozpočtu je pro chod města záležitostí prvořadou, pro mnohé občany
by zřejmě zajímavější částí programu byl jeden z prvních bodů jednání. Do ZM byli totiž
přizváni představitelé společnosti Self servis,
provozovatele kabelové televize, aby podali
informace k situaci, která nastala v souvislosti s digitalizací a novou nabídkou služeb
občanům v podobě TV vysílání, poskytová-

ní internetu a VoIP telefonie. Město Kunštát
svého času odsouhlasilo příspěvek Self servisu v celkové výši 750 tis. Kč (rozložený do tří
etap po 250 tis. Kč) nejen proto, aby uchránilo svoje předchozí investice do kabelové televize a zajistilo její další fungování v dalších
částech města, ale také z důvodu, že byl předpoklad zkvalitnění služeb a jejich většího rozšíření do více domácností. Tento předpoklad
se ukázal být správným jen zčásti. Ke zkvalitnění služeb nepochybně došlo, k nárůstu
počtu abonentů – uživatelů kabelové televize
- však nikoliv. V současnosti je v Kunštátě na
170 uživatelů kabelové televize pod novými
smlouvami, na 130 jich sleduje TV vysílání
dle starých smluv, čili v analogové nabídce,
cca 100 domácností však dosavadní smlouvu vypovědělo. Jak přiznal jeden ze zástupců
společnosti, Ing. Hlaváč, došlo při získávání
klientů k marketingovému pochybení, na
druhé straně zazněla vůle k dalšímu jednání
s městem. Dlužno dodat, že za stávajícího stavu, kdy připojení ke kabelové TV nevyužívá
většina obyvatel našeho města, postrádá smysl budovat městský infokanál, který by za jiné
situace byl jistě vítaným a cenným zdrojem

informací pro naše občany.
Kromě dalších obvyklých bodů jednání ZM
byli na této schůzi zvoleni předsedové osadních výborů, podána zpráva o postupu prací
při rekonstrukci kanalizace a ČOV, zpráva o
vývoji kauzy sporu se Svazkem vodovodů a
kanalizací Boskovice – a byly též schváleny
čtyři vyhlášky města: o místních poplatcích,
o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, o poplatku za provozování výherních hracích přístrojů a o poplatku za zhodnocení stavebního pozemku
možností jeho připojení na stavbu vodovodu
a kanalizace. V případě zmíněných vyhlášek
se jednalo především o uvedení těchto norem
do souladu s platnými zákony a předpisy.
Rada města Kunštát
Státní zámek Kunštát bude mimořádně
otevřen ve dnech 23. 4. – 25. 4. 2011
v době od 9.00 do 16.00 hodin,
a to v rámci akce OTVÍRÁME, která
proběhne na všech objektech zapojených
do projektu Architektonické dědictví
Boskovicka.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

MATRIKA

Oznámení

BLAHOPŘEJEME K NAROZENÍ DÍTĚTE

17,00 hodin bude obnovený katastrální ope- Šárka Hájková, Kunštát
rát vyložen k veřejnému nahlédnutí za pří- *13.1.2011
tomnosti zaměstnance katastrálního úřadu. Nikol Chytrá, Kunštát
V ostatní dny od 18.4. do 2.5.2011 bude mož- *23.2.2011
né nahlédnout do uvedeného operátu i na katastrálním úřadu v Boskovicích a to v úřední Pohodu, zdraví a radost přejeme všem jubidny pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hodin, lantům města Kunštátu a místních částí, kteří
v úterý a čtvrtek od 8,00 do 13,00 hodin a v své narozeniny (75 a více let) oslaví v měsíci
pátek od 8,00 do 12,00 hodin.
dubnu:
Více informací najdete na úřední desce.
Banyová Irena, Kunštát
-taj- Unčovská Ludmila, Kunštát
Růžičková Jiřina, Kunštát
Poláček Josef, Sychotín
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Houdek Stanislav, Sychotín
Tandlerová Marie, Kunštát
Školská rada
Už šest let existují při školách takzvané škol- roce 2008/2009 Hana Rotroeklová a je jí do- Pálešová Anna, Sychotín
ské rady. Školská rada je orgán školy umož- posud. V případě jakéhokoliv problému, kte- Štěrba Artur, Sychotín
ňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, rý má spojitost se školou, je možné se obracet Juránková Marie, Kunštát
zletilým žákům a studentům, pedagogickým přímo na jednotlivé členy, kteří se budou sna- Prudilová Zdenka, Újezd
pracovníkům školy, zřizovateli a dalším oso- žit v rámci svých možností maximálně pomo- Pokruta Josef, Kunštát
bám podílet se na správě školy. Školská rada v ci. Členy školské rady je možno kontaktovat Líkařová Marie, Kunštát
Brutovská Ludmila, Kunštát
Kunštátě má šest členů. Za zřizovatele (Měs- jak osobně, tak prostřednictvím e-mailu.
JUDr. Hradecký Ivo, Kunštát
to Kunštát) byli v loňském roce zvoleni Mgr. Emailové adresy členů školské rady:
Dvořáček Josef, Rudka
Anna Smejkalová a Ing. Petr Sojka. Od škol- Mgr. Ladislav Dostál - cklados@seznam.cz
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice oznamuje, že
v katastrálním území Touboř, byl katastrální
operát obnoven přepracováním do digitálního vyjádření a doplněn údaji o pozemcích dosud evidovaných ve zjednodušené evidenci.
Obnovený katastrální operát bude vyložen k
veřejnému nahlédnutí v kanceláři Osadního
výboru v kulturním domě v Touboři v pracovních dnech od 18.4 do 2.5.2011, přičemž
ve dnech 18.4.2011 a 27.4.2011 od 8,00 do

ního roku 2008/2009 zastupují řady pedagogického sboru ZŠ Mgr. Ladislav Dostál a Mgr.
Milan Skřička a zástupci rodičů jsou Hana
Rotroeklová a Romana Suchomelová. Předsedkyní školské rady byla zvolena ve školním

Hana Rotroeklová - HanaRotroeklova@seznam.cz
Mgr. Milan Skřička - skricka.zsk@seznam.cz
Mgr. Anna.Smejkalová - anna.smejkalova@seznam.cz
Ing. Petr Sojka - sojka@kunstat.cz
Romana Suchomelová - suchomelova@notarkan.cz

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 při-

hlášku. 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.
Kriteria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou zveřejněna v mateřské škole od
15. 4. 2011.

OZNAMUJEME ÚMRTÍ
Růžena Lněničková, Újezd
+14.03.2011, *1933
Michal Hykada, Kunštát
+15.03.2011, *1945
Vážení občané, sdělte nám prosím, pokud
si nepřejete, aby Vaše jméno bylo uvedeno
v KZ.
Na telefonním čísle 723 779 827 si můžete přehrát aktuální hlášení místního
rozhlasu.
-mat-

KNIHOVNA
NOC S ANDERSENEM

1. DUBNA 2011
2. třída ZŠ v městské knihovně

MY ČTEME! A CO VY?

Potulná pohádková země
Putovní výstava loutek spisovatelky a malířky Vítězslavy Klimtové doputovala i do naší
knihovny.
Vítězslava Klimtová je také grafička, ilustrátorka a především objevitelka pohádkové
země plné strašidýlek, skřítků, víl, rusalek.
Přijďte nahlédnout do světa fantazie, vytvořeného na základě ilustrací z autorčiných dětských knížek.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
5. dubna – 15. dubna 2011
každý den od 10 – 12 (pro MŠ a ZŠ)
a od 13 – 17 (pro veřejnost)
včetně středy a pátku.
www.knihovnakunstat.cz
-2-

SRPŠ při ZŠ Kuštát pořádá ve dnech
15. a 16. dubna SBĚR PAPÍRU.
Sběr proběhne v pátek 15. 4. od 14 do 16
hodin a v sobotu 16. 4. od 8 do 10 hodin
ve dvoře školy. Výtěžek sběru bude
věnován na nákup pomůcek pro děti
z naší školy.
Květen

TERRA KUNSTAT 11
1. 5. – 29. 5., zámek, Květná zahrada
výstava současné tvorby kunštátských
keramiků
Vernisáž: 1. května ve 14.00

CHOCHOLÍK
Klub rodičů v Kunštátě zve na následující
dubnové akce:
HOVORY S DULOU – ve spolupráci s lysickým mateřským centrem Jablíčko, v úterý
5. dubna 2011 od 17,30 do 19,30 v MC v Lysicích (1. patro fary). Interaktivní zážitkový seminář o tématech těhotenství, porodu a všeho
kolem. Přijďte si odpočinout a něco nového se
dozvědět. Vstupné 30,- Kč.
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ pro děti - ve
čtvrtek 14. dubna 2011 od 16 do 17,30 v prostorách bývalých jeslí, Lipka 43. Můžete si
vyrobit velikonoční dekoraci (např. lýkovou
panenku či ptáčka) i nabarvit velikonoční vajíčko. S sebou dvě vyfouklá vejce. Vše zvládnou malé dětské ručky. Vstupné: 20,- Kč.

KULTURA

ňuje sebevědomí, úctu a sebehodnocení; kterými způsoby nepovzbuzujeme. Seminář obsahující praktická cvičení i diskuse proběhne
v dopoledních hodinách, je možné s sebou
vzít děti. Více na plakátech a na Facebooku.
Případné dotazy a přihlášení na seminář na
chocholik.kunstat@gmail.com. Na setkání se
těší zkušená lektorka Ivana Švábová.
V květnu připravujeme také kurz korálkování
ve spolupráci se Všehodílnou Blanky Matuškové v Boskovicích.
Pravidelně probíhají páteční dopolední programy (9,30 – 12) a úterní herna (15,30 – 17).
Těšíme se na všechny! Najdete nás na Facebooku, kde informujeme o našich akcích.
Za Chocholík Martina Hosová

EFEKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ v Kunštátě! Na
5. května 2011 připravujeme seminář určený
právě rodičům, v němž se budeme věnovat
vybraným výchovným tématům, např. jaký
význam má povzbuzování u dětí; jak ovliv-

SPORT
Finále orelské florbalové ligy Elévů
Kunštát * V sobotu 5. března pořádala Orel
jednota Kunštát ve sportovní hale v Kunštátě
finálový turnaj Orelské florbalové ligy kategorie elévů, což jsou hráči s rokem narození
1999 a mladší. Kategorie byla rozdělena pro
sezónu 2009/2010 do dvou divizí - Východ a

Západ. Z každé divize postoupily do finálového turnaje tři nejlepší týmy.
Ze západní divize postoupilo z prvního místa družstvo Kunštátu, které během pěti turnajů ani jednou neokusilo hořkost porážky,
dále Brno – Židenice a Brno – Řečkovice. Z
východní divize to byla družstva Uherského
Brodu, Dolních Bojanovic a Domanína.
Na finálový turnaj byla družstva rozlosována
do dvou skupin, ve skupině se hrálo každý s

každým, první tým ze skupiny postoupil přímo do semifinále, druhý tým ze skupiny A se
střetnul ve čtvrtfinále s třetím ze skupiny B
a obráceně.
Již zápasy ve skupině byly velmi vyrovnané,
suverénním způsobem si počínal pouze domácí Kunštát,
který vyhrál
oba dva zápasy
ve skupině A,
ve skupině B
o pořadí rozhodovalo při
stejném počtu
bodů a vyrovnaném
vzájemném zápasu až skóre.
Vyřazovací
část
přinesla i několik
překvapivých
výsledků,
nejprve tým Dolních Bojanovic po heroickém výkonu porazil Uherský Brod 3 – 2, ve
druhém čtvrtfinále si poměrně hladce poradily Židenice s Řečkovicemi 6 – 1. V semifinále na sebe narazily Dolní Bojanovice
s Domanínem a nepodařilo se jim navázat
na výborný výkon z čtvrtfinále a podlehly poměrně hladce 7 – 1. V druhém semifinále si domácí Kunštát podobně poradil s
týmem Židenic a zvítězil v poměru 5 – 1.
-3-

Výstava fotografií
Ludvíka Kundery
Ve středu 9. března 2011 naše město navštívila delegace ze spřátelených Litoměřic při
příležitosti výstavy fotografií Ludvík Kundera s přáteli, instalované v místním infocentru. Autor fotografického cyklu Jiří Kupka byl
bohužel stižen intenzívní chřipkou a nemohl
se vernisáže zúčastnit. Přes řádění bacilů a
poměrně časnou hodinu otevření se dostavilo nebývalé množství lidu z Boskovic, Brna,
Prahy či zmíněných Litoměřic. Výstavu zahájil spolu se starostou Wetterem litoměřický
historik Oldřich Doskočil. Byla přítomna i
manželka pana Ludvíka, Jiřina Kunderová.
Spolupráce s litoměřickými bude pokračovat i
nadále. Koncem března navštíví Kunštát a pořídí tu nové fotky už doufejme zdravý J. Kupka společně s lékařem Jaroslava Seiferta básníkem Aloisem Volkmanem. Chystá se sem
rovněž litoměřický soubor Mladivadlo s divadelní hrou o K. H. Máchovi, v níž vystupuje i
mladý student litoměřického gymnázia Ludvík Kundera.
V.O.
Ochotnický soubor LMD
zve na derniéru svého divadelního
představení

BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT
9. 4. v 18.00, kulturní dům

Město Kunštát a Kruh přátel umění
zve na koncert

ZUŠ LETOVICE a družebního
souboru smyčcového orchestru
z Heidelbergu
28. 4. v 17.00, kulturní dům

INZERCE
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 e-mailové adrese info@topnet.cz
Prodám dětskou autosedačku Chicco 0-13
kg, hnědozelený potah. Cena 490 Kč. Dětské
jednorázové pleny 2-5 kg, originál. balení 30
ks/80 Kč. Mám 3 balíky. Dvě plastové nádrže
na vodu 1000 litrů, v kovovém rámu na paletě,
s uzavíratelným ventilem, možno i jednotlivě.
Cena 1500 Kč/ kus. Tel.: 775 380 071

Souboj o třetí místo nakonec musely rozhodnout samostatné nájezdy, ve kterých bylo šťastnější družstvo z Dolních Bojanovic. V dramatickém a vyrovnaném finálovém zápasu o
vítězství rozhodl až vydařený závěr domácího
týmu, který nakonec zvítězil v poměru 8 – 3.
Domácí hráči po zásluze získali nejen zlaté
medaile, ale i velký putovní pohár, který jim
předala předsedkyně Orel jednoty Kunštát
JUDr. Marie Cacková a starosta města Kunštátu MVDr. Zdeněk Wetter.
Přehled výsledků :
Kunštát - Uherský Brod
Židenice - Domanín
Kunštát - Řečkovice
Domanín - Dolní Bojanovice

8:3
4:1
6:4
8:3

Uherský Brod - Řečkovice
6:3
Židenice - Dolní Bojanovice
4:5
Play off:
čtvrtfinále
Uherský Brod - Dolní Bojanovice
2:3
Židenice - Řečkovice
6:1
semifinále
Domanín - Dolní Bojanovice
7:1
Kunštát - Židenice
5:1
zápasy o umístění
o 5. místo
Řečkovice - Uherský Brod
4:5
o 3. místo
Dolní Bojanovice - Židenice
4 : 3 SN
finále
Kunštát - Domanín
8:3
J. Vykoukal

Stolní tenis
5. února 2011 uspořádal Klub stolního tenisu
Kunštát již 8. ročník turnaje o „Pohár města
Kunštátu“. Turnaje se zúčastnilo 40 hráčů a
měl velmi dobrou sportovní úroveň.Vítězem
se stal Jiří Kos z Valašského Meziříčí, na druhém místě byl Petr Krása ml. a třetí skončil
Petr Vodák z Rájce Jestřebí. Děkujeme městu
za pronájem haly a všem sponzorům za jejich
dary pro vyhodnocení nejlepších. Těšíme se
na setkání se všemi na dalším ročníku.
Klub stolního tenisu Kunštát byl založen v
roce 2004. V roce 2005 přihlásil družstvo do
soutěže a během 6 let postupně vznikly čtyři
družstva, která reprezentují Kunštát v této
hře. Právě skončená sezóna byla nejlepší a
družstvo A zaznamenalo historický úspěch

a probojovalo se do nejvyšší okresní soutěže
Regionálního přeboru. Tím jsme stanuli po
boku největších pinkpongových veličin okresu jako jsou Zbraslavec, Voděrady, Šošůvka
nebo Křetín. Svoji soutěž vyhrálo i družstvo
C a postoupilo do vyšší třídy. I zbývající družstva B a D hrála ve svých třídách důstojnou
roli. V uplynulé sezóně se zvýšil zájem mladých o pinec a úroveň práce s mládeží, což je
příslibem do budoucna. Chtěl bych prostřednictvím Kunštátského zpravodaje poděkovat
všem, kteří se podílí na úspěších, práci s mládeží a celkovém rozvoji tohoto sportu v našem městě a popřát hodně úspěchů do další
sezóny.
za Klub stolního tenisu B. Podsedník

Šachy
ŠK Kunštát – Garde Lipovec F
Rovečné B – Kunštát

4:1
1,5 : 3,5

Dne 19. března 2011 se konal 6. ročník Memoriálu Antonína Blažka v Kulturním domě
v Kunštátě s výsledky:
ASV Kunštát Vás zve na obnovení tradice

„PÁLENÍ ČERODĚJNIC
na kopcích“

INZERCE
Nabízím výuku, doučování angličtiny (ZŠ, SŠ).Kontakt: London.1@seznam.cz,
tel. 723 091 682
Kompletní kadeřnické služby do
domu – levně, kvalitně. Kunštát a okolí. Tel.:
773 477 211
Společnost ING hledá kandidáty na
pozici obchodního zástupce. Nabízíme: vysoké finanční ohodnocení, zajímavou práci
s lidmi, dále kompletní zaškolení a možnost
profesního růstu. Požadujeme: SŠ vzdělání,
dobré komunikační schopnosti a samostatnost, zkušenost s obchodem vítána. V případě zájmu nás kontaktujte: Tatiana Oklešťková,
tel.: 608 826 197, e-mail: tatiana.oklestkova@
poradce.ing.cz
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
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
Prodám dům Kunštát - Újezd. Tel. 728 928 223.

1. Zdeněk Libiš st., 2. Jan Mikulčický, 3. Roman
Blažek, 4. Miloslav Čermák, 5. Robert Peša, 6.
Jiří Neudert, 7. Radek Štěrba, 8. Zdeněk Libiš
ml., 9. Vratko Kuruc, 10. Pavel Chloupek, 11.
Pavel Oliva, 12. Adolf Dostál, 13. Josef Záboj,
14. Petr Holík
Z. Libiš
Akce se koná dne 30. dubna 2011
od 16.00 hod na Milenkách (pod skálou).
Občerstvení zajištěno, s sebou dobrou náladu,
půllitr, teplé oblečení a něco pod zadek.
Více na www.asvkunstat.wz.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
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
JUDR. KAMILA VRÁNOVÁ, ADVOKÁT,
oznamuje, že od 1. března 2011 každé úterý
od 13:00 do 16:00 hod v zasedací místnosti
Městského úřadu Kunštát poskytuje veškeré
právní služby a poradenství pro občany i podnikatele. Tel. 608 211 469,
email: kamilavranova@seznam.cz
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LITERÁRNÍ RUBRIKA

SLOUPEK

Knihy knihovny kunštátské
Mezi nové přírůstky naší knihovny patří
korespondence básníka Františka Hrubína
s přáteli Jaroslavem Seifertem, Josefem Strnadlem a Emanuelem Fryntou. Pozůstalost
Hrubínova uchovává tisíce dopisů, mezi
nimi 98 kusů od Ludvíka Kundery z let 1946
– 1971. Ty však nová
kniha neobsahuje.
Sto stran komentáře nám umožňuje
pochopit
dobový
kontext a proniknout do událostí, číst
mezi řádky. Tak se
například dovídáme,
že nejzajímavějšími
knihami roku 1948
byly v předvánoční anketě Lidových
novin zvoleny 1. Klement Gottwald: Deset let, Se Sovětským
svazem na věčné
časy, Kupředu zpátky ni krok. 2. Julius
Fučík: Reportáž psaná na oprátce, Milujeme svůj národ, V zemi kde zítra znamená
již včera. 3. Dějiny všesvazové komunistické
strany (bolševiků). Hrubín navrhoval na ocenění knihy 1. M. Gorkij: Moje univerzity; 2.
F. Halas: A co básník; 3. K. Lhoták: Balón –
křídla – vrtule. Je zajímavé, že právě v období komunistického tlaku 50. a 60. let vznikla
díla, která co do kvality překonávají současné
svobodné dvacetiletí. To ovšem nebyla zásluha komunistické strany. Zdá se, že právě pod
tlakem často vyrůstají věci hodnotnější: To
jsou paradoxy!

(IV. část)

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

František Hrubín (1910 – 1971) se během své
tvůrčí dráhy stal básníkem, prozaikem, dramatikem, překladatelem, filmovým scénáristou. Upozornil na sebe už svojí první sbírkou
Zpíváno z dálky (1933), získal mnohá ocenění
od ceny vydavatelství Melantrich přes cenu Dějiny městečka Kunštátu, prvý a zatím jediKlementa Gottwalda ný soustavný spisek tohoto druhu. Autorem
až po titul Národní je budoucí kněz Jan Tenora (1863-1936) a je to
umělec. Nikdy jsme dílo dodnes výjimečné; opírající se o důkladmyslím neměli vý- né bádání a jdoucí „ad fontes“ čili k původraznějšího autora ním listinným pramenům.
literatury pro děti, i Navíc si zaslouží chvály i jazyk tohoto spisu,
když v tomto obo- jazyk půvabně starobylý, ale přesný, některá
ru bylo u nás na co místa se čtou jako z románu, například hisnavazovat. Nejzná- torka o tom, jak Kunštát „hostil“ po bitvě u
mějším dílem Hru- Slavkova oddíl poražených Francouzů. Je rabínovým je nejspíš dostí ocitovat kousek z Tenorovy předmluvy
Romance pro kříd- úryvek, jenž platí i pro tento pamětní zápis
lovku zfilmovaná v z roku 2005:
polovině šedesátých „Není mi nikterak tajno, že snad některé stati
let Otakarem Vá- mohly býti důkladnější a úplnější, kdybych
vrou s Jaromírem nemusil tak nakvap spisek tento sepisovati, a
Hanzlíkem v hlavní kdyby mi možno bylo i z jiných ještě pramenů
čerpati; útěchou však mi jest a omluvou mi
roli.
K zásluhám Ivy buď, že aspoň z pramenů, které mi po ruce
Málkové, která sou- byly, jsem se jak moha snažil, abych věrně a
bor korespondence správně události, o nichž jsem jednal, vylíčil,
připravila, připočtěme i fakt, že po letech spoléhaje jen na zprávy věrohodné a zaručeupozorňuje na neprávem pozapomenutého né.(…) Svědomitě jsem si i zpráv nejmenších
virtuózního překladatele Emanuela Fryntu. všímal.“
Frynta, který bohužel zemřel těsně po padeHrnčířská
sátce, patřil k „extratřídě“ našich básníků a
překladatelů. Vždyť i Josef Hiršal ve svých
Když si poněkud popílím,
pamětech říká, že Fryntovy překlady Morchci si drobet zazpívat
gensterna jsou stejně dobré jako ty jeho. A to
o
tom
hrnčířském řemesle
už je co říct!
chci maličko chválu vzdát.
(:Všechny pány hrnčíře,
MÁLKOVÁ Iva: Adresát František Hrubín,
mistry, též tovaryše,
Host 2010
-v.o.podle hrnčířského zvyku
chci všechny pozdravovat:)

HISTORICKÁ RUBRIKA

Fotograf Robert Brinda II.
Poválečné osudy německých či přinejmenším
za Němce považovaných obyvatel českých
zemí se v posledních dvaceti letech staly silným historickým tématem. Od r. 1945 během jednoho pětiletí opustily Čechy, Moravu a Slezsko více než tři miliony osob, ať
už z přímého donucení, pod tlakem situace
nebo dobrovolně, a další statisíce obyvatel se
daly do pohybu, aby začaly znovu osídlovat
vyprázdňující se pohraniční krajinu. Kunštátský rodák, fotograf Robert Brinda, jehož
osudy jsme v minulém čísle přestali sledovat
přibližně ve třicátých letech dvacátého století, přitom představuje přímo učebnicový
příklad toho, jak nejednoznačné mohlo být
uplatňování dobově tolik preferovaných ná-

Pamětní zápis

rodnostních kritérií a k jak paradoxním důsledkům mohlo vést.
Bohužel nevíme s jistotou, jakou národnost si
Brindovi zvolili při posledním meziválečném
sčítání lidu v r. 1930. Podle soudobých úředních instrukcí však mělo definování národnosti vycházet primárně z jazyka používaného v domácnosti – pokud se tedy u Brindů
vzhledem k rakouskému původu paní Isabely
hovořilo německy, byla volba německé národnosti nasnadě. Pak už šlo vše samospádem: Druhou republiku vystřídala okupace a
spolu s ní i automatické přidělení říšské státní
příslušnosti osobám německé národnosti žijícím na území Protektorátu.
Válka přišla jen o několik měsíců později a
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Počátek tohoto řemesla
byl jest zemský tvor v ráji,
kteréhožto páni mistři
na svých štítech nosejí.
(:Sám Bůh první hrnčíř byl,
Adama z hlíny stvořil
a to hrnčířské řemeslo
velmi krásně ozdobil:)
Umělé jest to řemeslo,
každý uznati musí,
neb se o něj žádný fušař
nikdy pokusit nesmí.
(:Jak náš výrobek zkazí,
žádný jej víc nespraví,
radujte se, páni bratři,
uděláme zas jiný :)

úřední rozhodnutí o státní příslušnosti, je- A tím se dostáváme k jádru výše naznačenémuž bylo nepochybně obtížné individuálně ho paradoxu: zatímco syn bojuje v řadách
Svobodovy
vzdorovat,
armády, za
přivedlo
což je náoba syny
sledně deRoberta
korován čs.
Brindy do
vojenským
řad němecvyznaké branné
menáním,
moci. Starjeho rodiče,
ší Robert
tvořící nápracoval
rodnostně
po r. 1939
smíšený pár,
nejprve
jsou ve stejjako dělné době pro
ník
na
své údajné
stavbě tzv.
němectví
Hitlerovy
vystaveni
dálnice, do
tlaku
ze
armády byl
strany čespovolán až
kého obyv r. 1944,
vatelstva,
sloužil ve
který je nutí
SkandináFelixův dopis z východní fronty
odejít ještě
vii a údajně
před koncem
byl zraněn
ve chvíli, kdy se pokoušel utéct k Američa- války z Kunštátu do Brna, a po r. 1945 se raděnům. Mladší Felix stihl získat základní vo- ji dobrovolně přihlašují k odsunu německého
jenský výcvik ještě v československé armádě obyvatelstva do Rakouska.
(viz foto), již v r. 1941 bychom jej však mohli Zbývá snad jen dodat neradostnou skutečnost,
spatřit v řadách jednotek generála Pauluse že navzdory své složitosti není příběh rodiny
směřujících na Stalingrad. Východní fronta
se stala Felixovi osudnou – strávil zde několik let prakticky až do konce války, dostal se
však do 1. čs. armádního sboru gen. Svobody
a spolu s ním doputoval až do blízkosti Dukelského průsmyku, kde zemřel. Po skončení
války byl in memoriam vyznamenán Československým válečným křížem 1939.

Československý válečný kříž Felixe Brindy
Brindů vlastně až tolik výjimečný. Dvacáté
století bylo na podobné osudy bohaté. Historická rubrika však nechce nijak moralizovat,
a proto se raději úzkostlivě vyhne jakémukoli
etickému vyznění úvodního brindovského
dvoučlánku. Čtenáře snad můžeme alespoň
navnadit ubezpečením, že od příštího čísla
se již budeme věnovat méně palčivým tématům. Robert Brinda nás však prostřednictvím
svých fotografií bude provázet i nadále. -jd-

Portrét Felixe Brindy v čs. uniformě

SLOUPEK
Též pro pány pijalisty
jsme velice potřební,
neboť oni naše džbánky
vždy velmi rádi vidí.
(:Jak si do něj nalít dá,
pije až dno uhlídá,
od večera až do rána
se džbánkem se obírá :)
Obzvláště my od kamnového
jsme velice potřební,
mládenec i také panna,
oba kamna milují.
(: Když je mládenci zima
na špacír zapomíná,
nechá pannu na ulici,
u kamen se ohřívá :)
Pročež páni hrnčířové
z toho se nic nermuťte,
že ve vašich všedních šatech
zamazaní chodíte.
(: Ve všední den při hlíně
a ve svátek při víně,
radujte se, páni bratři,
každá panna vás přijme :)
Ptala se dnes Katrlinka
Andulinky dychtivě
co to včera tancovali
za chasníci v dvoraně.
(: To byli švarní hrnčíři,
chasa jak oficíři,
s těmi bych si vinšovala
zítra jíti k oltáři :)
Píseň vyšla v Kunštátě na jednolistovém letáčku v 80. letech 19. století. Dána do tisku mistry Burianem a Pětou ze Sychotína.
Z komentáře V. Pražáka: „Tento kunštátský
zápis této hrnčířské písně je pozoruhodný
tím, že je nejstarším, jaký vůbec známe, neboť ani předtím ani později nikde v Čechách
nebyla zaznamenána. (…). Je proto velmi cenným dokumentem hrnčířské písně staršího
typu a jednou z nejstarších písní toho druhu
u nás zapsaných. Byla to také hrnčířská píseň
tou dobou nejznámější a nejrozšířenější; zpívala se nejen v Čechách, ale i na různých místech Moravy a pronikala odtud i na Slovensko.
Patrně to byla píseň v hrnčířských střediscích
velmi oblíbená, dostalo-li se jí takového rozšíření. Nemalý význam kunštátského tisku tkví
také v tom, že uchoval její text v nejstarším
nejúplnějším znění…“

Za písemné podklady a zapůjčené předměty
a fotografie děkujeme Emilii Vlasákové (Rozseč n.K.) a Ing. Robertu Brindovi (Olomouc).
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