KUNŠTÁTSKÝ zPRAVODAJ
ZPRAVODAJ
informační zpravodaj města Kunštát

ROČNÍK XVI.			

www.kunstat.eu 		

LISTOPAD 2011

OTÁZKA PRO STAROSTU
Zabývá se RM a ZM možností vybudování
autobusového nádraží, o kterém se tu léta
diskutuje?
Stávající řešení autobusových stanovišť je nešťastné, nepřehledné a velmi nebezpečné. Jednou z mnoha nápravných vizí byla i plánovaná
úprava křižovatek pod kostelem a u rybníka s
možností vytvoření jednotných autobusových
stání ve tvaru zálivů na silnici mezi nimi. Řešení, které bylo z dostupných nejpřijatelnější.
V současném období se však naskýtá možnost
zpětného získání části Bochořákova náměstí opět do vlastnictví města, a tím i možnost
vytvoření jakéhosi terminálu na tomto prostranství. Na základě této informace byly
objednány u projektantů různé návrhy studií,
respektive byli projektanti požádáni o nápad,
jak do prostoru náměstíčka mezi kostelem
a pekárnou dostat autobusová stanoviště
při alespoň částečném zachování vzhledu a
funkčnosti současného parčíku, který již dosáhl významné oblíbenosti u spousty našich
občanů a je využíván i při akcích města. Nyní
jsou tyto studie hodnoceny z hlediska možnosti realizace tohoto záměru u příslušných
orgánů.Nenajde-li se technický, či jiný důvod
zamezující vzniku tohoto záměru, pokud ho
po seznámení schválí zastupitelstvo a občané
města jej přivítají, necháme zhotovit projektovou studii a můžeme realizovat kroky následující, které povedou k uskutečnění jednotného, praktického a bezpečného autobusového
stanoviště ve středu města. Současně s touto
stavbou by určitě bylo vhodné vyřešit tolik potřebné veřejné záchody třeba i s malou trafikou
a minibufetem (paní Halvová i paní Dlapová
jistě odpustí). A parčík? Ten by se zčásti posunul, poupravil a sloužil dál tak, jako doposud.
Další dobrou zprávou je, že v součinnosti s
tímto projektem má ŘSD zájem upravit křižovatku pod kostelem, a tak bychom se konečně
dočkali tolik očekávaného chodníku se zábradlím kolem rohu u domu Sedlákových.
Mohu tedy odpovědět na otázku: ano, rada i
zastupitelstvo se zabývají myšlenkou vzniku
autobusového nádraží a kterýkoliv občan našeho města se může se současnými studiemi
přijít ke mně seznámit.

Naše škola přivítala žáky ze slovenské družební školy.

Foto: L. Dostál

O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
Kanalizace a ČOV Kunštát – Sychotín
Fyzicky byly práce zahájeny v dubnu 2010 a
ukončeny včetně odstranění všech zjevných
vad a nedodělků do 14.10.2011, a tím byl dodržen smluvní termín dokončení prací na předmětné stavbě.
Již dříve byl splněn milník číslo 1 – uvedení
ČOV do zkušebního provozu k datu 31.1.2011.
Celková hodnota stavebních prací byla přes 97
milionů korun (bez DPH).
Základní technické parametry stavby dle geodetického zaměření:
Kunštát – stoky 3409 bm, odbočky 756 bm
Sychotín – stoky 1474 bm, odbočky 298 bm
Celkem 5937 bm.
V Kunštátě bylo provedeno 160 domovních
odboček, v Sychotíně 47 domovních odboček.
Celkem tedy 207.
Na stokové síti v Kunštátě je osazena čerpací
stanice (pouze jediná na celém projektu). Dále
byla zřízena jedna větší odlehčovací komora
(u rybníka) a rekonstuována odlehčovací komora v Sychotíně.
Na ČOV v Sychotíně byla provedena celková rekonstrukce stávajících objektů. Byly
vybudovány nové objekty dosazovací nádrž
a uskladňovací nádrž a osazena kompletně
nová technologie ČOV. Tím byly na stokách a

ČOV splněny všechny parametry stanovené v
zadávací projektové dokumentaci.
V průběhu výstavby proběhly postupně následující předání a převzetí mezi zhotovitelem a
objednatelem.
- 31.1. 2011 předána ucelená část ČOV, umožňující zahájení zkušebního provozu, který byl tímto
dnem zahájen a bude probíhat do 31.6. 2012
- 29. 7. 2011 kompletní předání ČOV
- 12. 8. 2011 kompletní předání stokové sítě Sychotín
- 14.10. 2011 kompletní předání stokové sítě
Kunštát
Současně proběhla řada jednání s povolujícími orgány, která vyústila a vyústí ve vydání
příslušných povolení pro provozování kanalizace a ČOV.
Nad rámec stavby bylo z prostředků města
provedeno v některých ulicích celoplošné obnovení asfaltové vozovky.
Za úspěšnou realizaci díla a splnění termínu
výstavby patří poděkování všem zúčastněným,
kteří se podíleli na předprojektové a projektové dokumentaci, úspěšném vypracování žádosti o spolufinancování z EU, zhotoviteli za
kvalitní provedení díla a technickému dozoru
investora za příkladnou spolupráci.
Karel Konopáč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KUNŠTÁT

RADA MĚSTA

Kunštátskou školu navštívili žáci ze Slovenska

Rada města se na svých zasedáních dále zabývala:
- návrhem Ředitelství silnic a dálnic na řešení
silnice I/19 v úseku nám. Krále Jiřího po ulici
Tenorovu a doporučila souběžně s touto akcí
řešit i vhodnost výstavby autobusových zastávek na části nám. Klementa Bochořáka
- postupem prací na Revitalizaci Panské zahrady
- majetkovým vypořádáním v rámci vystoupení města ze Svazku vodovodů a kanalizací a
provozováním vodohospodářské infrastruktury městem
- výběrovým řízením na zhotovitele rekonstrukce požárního vozidla SDH Kunštát Tatra 815 CAS 32
- novým územním plánem města a místních
částí
- rekonstrukcí topení v Penzionu pro důchodce, na kterou byla získána dotace z ministerstva průmyslu a obchodu
- zasíťováním stavebních pozemků v Kunštátě
a v Rudce
-taj-

Před rokem si žáci pátého ročníku poprvé na hosty připravila pěkný program s diskotékou
dálku vyměnili pár dopisů a výtvarných vý- Michaela Bartošová se svými děvčaty z Bami.
robků. Tím začala mezinárodní spolupráce Vystoupil v hale i na Slovensku stále oblíbený
mezi naší školou a slovenskou školou Melči- „Davidko“ z naší školy. Následující den jsme
ce-Lieskové u Trenčína, kam se v květnu čty- společně, Češi i Slováci, navštívili zámek a
nově budovanou Smyslovou zahradu v Rudce,
řicítka našich školáků také podívala.
včetně
jeskyní. Poděkování tady patří průPředposlední říjnový víkend na oplátku naše
vodcům
naší regionální historií, Janu Celtovi
škola přivítala ve dvou dnech žáky ze Slovena
Zdeně
Popelkové.
ska. Připravila pro ně bohatý program: jednak si prohlédli naši školu a její blízké okolí, Finančně se na celém úspěšném setkání vedle
pak sportovní areál a halu, kde hoši sehráli Základní školy podílel opět Jaroslav Řehůřek
florbalové utkání, dívky vybíjenou. S pomo- z Francie, stejně jako při naší jarní návštěvě
cí paní Evy Horákové se na faře seznámili s na Slovensku. Přínosem této česko-slovenské
kunštátskou tradicí – s hrnčířstvím a kera- spolupráce je prohloubení kamarádství dětí
mikou. Slovenské děti si vytvořily vlastní ze dvou sousedních států, oživení jazykových
výrobky, české děti je po vysušení dokončí a znalostí, poznávání nových krajů a jejich trapři další návštěvě svým novým kamarádům dic, výměna zkušeností mezi pedagogy z obou
přivezou. Při západu podzimního sluníčka států a v neposlední řadě i společné zapojení
všichni společně, včetně učitelů z obou škol, do mezinárodního projektu Comenius, spolu
se sešli na nové školní zahradě u přátelského s několika dalšími evropskými zeměmi.
L. Dostál
ohně a opékání špekáčků. Večer pak pro naše

OZNÁMENÍ

SDH KUNŠTÁT
Dýně opět ožily
1. října uspořádali Čertíci - Mladí hasiči
Kunštát již 4. dýňový den. Na výletišti za hasičskou zbrojnicí se za krásného počasí sešli
příznivci dýňového tvoření.
Mohli jsme si zakoupit dýně
nejrůznějších velikostí a
vyrobit si dýňové strašidlo
nebo jinou dekoraci pro
svůj domov. Oslavili jsme
Den zvířat soutěží v kreslení
křídou, za niž byly děti odměněny dárky a skákacím
hradem. Rodiče se občerstvili připravenými nápoji a
jídlem.
Děkujeme našim věrným
dodavatelům dýní z jižní

Moravy a všem účastníkům dýňové slavnosti,
kteří svojí útratou přispěli na činnost malých
Čertíků.
kolektiv Čertíků

S E L F servis, spol. s r.o.,
Pálavské náměstí 11, 628 00 Brno
tel.: +420 533 383 373, gsm: +420 603 196
205, siska@selfservis.cz, www.selfservis.cz

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dne 6. října 2011 oslavil 90. výročí svých narozenin náš spoluobčan Josef Pařízek ze
Sychotína.

CHOCHOLÍK
Zprávy z Chocholíku
Naše pravidelné aktivity se rozeběhly, jsme
rádi, že mezi nás zavítalo mnoho nových rodičů s dětmi. Stále se můžete přihlásit do tvořivého kroužku Barvínci (úterý 15,15 – 16,15),
máme ještě 2 místa volná. Zveme i maminky
s nejmenšími dětmi do 1 roku do Pimprlátek
(úterý 9,30 – 11). Ve čtvrtek (9,30 – 11) můžete
navštívit Rarášky, děti od 1 do 4 let a odpoledne hernu pro děti (15,30 – 17).
Na pátek 11. 11. 2011 jsme pro vás připravili
SVATOMARTINSKOU TVOŘIVOU DÍLNU.
Od 15,30 do 17 hod . si můžete v prostorách

Kabelová televize MORAVIANET pořádá ve
čtvrtek 10.11.2011 v době od 14:00 do 19:00
hod. v zasedací místnosti Městského úřadu
informační setkání s občany.
Seznámíte se s nabídkou kabelové televize a
připojení k internetu. Zájemci mohou uzavřít
smlouvu a získat zdarma set-top-box, nebo
CA modul.

klubu Lipka 43 vyrobit lampiónek, loutku
koně a upéct perníček, také ve tvaru koně. Po
tvořivé dílně se můžete zúčastnit LAMPIÓNOVÉHO PRŮVODU. Po páté hodině se sejdeme u kašny na náměstí a vyrazíme hledat
martinský poklad.
Ve spolupráci s městem Kunštát pro vás připravujeme KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ za bezkonkurenční cenu. Sledujte
naše plakáty a už brzy i vývěsku!
Těšíme se na všechny!
Za Chocholík Ivona Kubíková
-2-

Přejeme mu všechno nejlepší, hodně štěstí,
zdraví a také spokojenosti do dalších let.
-mat-

Cestovní agentura Tandler a IC Kunštát Vás zve na:

Město Kunštát a Kruh přátel umění
zve na divadelní představení:

Kulturní dům – velký sál – 12.11.2011 od 17 hod.

DIVADLO PAVLA TRÁVNÍČKA
uvádí hru

Manželské iluze
(autor Eric Asous)
Hrají:

• Extrémní lyžování, zimní lezení, snow-kiting, skialpinismus a další zimní šílenosti.
• Šokující výkony a fantastické záběry!
• Čtyři hodiny špičkových filmů.
• Sníh, led, adrenalin.
Doprovodná výstava fotografií Nepál – příroda, lidé, památky.
Vstupné 90,-Kč/ důchodci a studenti 60,-Kč/ děti do 140cm zdarma!
Každá vstupenka = 15% sleva na nákup zboží v Hudy sportu!
Slosování vstupenek o hodnotné ceny.
Pro velký zájem doporučujeme využít předprodeje vstupenek v IC Kunštát.
Více informací a ukázky filmů na www.monmare.cz a www.ca-tandler.cz

Pavel Trávníček
Marta Richterová
David Suchařípa

HUDBA
PRO STŘECHU
Benefiční koncert na opravu střechy
kunštátského kostela

Účinkují:
farní schola
Radek Líkař
Varhany

Libor Mikulčický
sólový zpěv

Jan Kovář
klavír

Sobota

5. Listopadu

Začátek v

17:00

Kostel Sv. Stanislava

v Kunštátě

Marta Líkařová
Housle

Terka Pulcová
Housle

Hosté:
Ivo Bartoš

Varhany

Martin Krajíček
Mandolína

FÓR

vokální kvarteto

Cantamus
pěvecký sbor

Veškerý výtěžek z této akce bude věnován na opravu střechy místního kostela

-3-

Kulturní dům Kunštát
pátek 11. listopadu 2011 v 19.00
Vstupné 200,- Kč,
důchodci a členové KPU 150,Předprodej v Informačním centru

INZERCE
» hotel rudka Vás srdečně zve na Halloweenskou párty v maskách, akce se bude
konat 4. 11. 2011 o 20.00 hod v Hotelu Rudka.
Vstupné v masce zdarma, bez masky 20,- Kč/
osoba. Po půlnoci zabezpečená doprava (Kunštát – 10,- Kč, Lysice 20,- Kč, Letovice 20,- Kč,
Rozseč 20,- Kč). Připravená je skvělá muzika, akce na nápoje, soutěž o nejlepší masky o
skvělé ceny. Těšíme se na Vás!
» Masáže v Kunštátě v Domě s pečovatelskou službou (Penzion). Nabízím klasickou,
lymfatickou a medovou masáž. Možnost zakoupení dárkových poukazů. NEUMANNOVÁ tel. 603 452 456
» 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.

INZERCE
Restaurace Kulturní dům
Kunštát Vás zve na tradiční Svatomartinské menu s ochutnávkou mladého vína.
čtvrtek 10. 11. 2011 od 17.00 hodin.
Doporučujeme rezervovat na
tel.: 774 225 255

Hostinec Panský dům
srdečně zve Kunštátské i přespolní
na Svatomartinské posvícení.
sobota 12. 11. 2011 od 18 hodin.
Podávat se budou pečené husy, zvěřina
a mladé martinské víno.
Prosíme, rezervujte si stůl.
Tel.: 516 462 181, 732 657 442

Přijďte se s námi pobavit a oslavit
posledního

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.
do 1.12.2011 vstupné 550 Kč.
Vstupenka zahrnuje mimo jiné i přípitek
a celovečerní občerstvení ve formě rautu.
Zve ASV Kunštát
-4-

» „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
» NOVINKY PRODEJNY SPORT-MIX
(sportovní potřeby). Výrazně rozšiřujeme sortiment zboží předních světových značek (Adidas, Nike, Puma, Salomon, Craft, Rejoice atd.)
NOVĚ NABÍZÍME I ŠIROKÝ SORTIMENT
SPORTOVNÍ OBUVI ZA VÝHODNÉ CENY
! Vánoce se blíží – těšíme se na Vaši návštěvu
i v prodejně ZVERI-MIX, kde Vás také překvapíme zajímavou nabídkou. ZVERI-MIX a
SPORT-MIX Kunštát, nám. Krále Jiřího 250
(ve dvoře IC a knihovny). Otevírací doba: Pondělí – Pátek: 8:00 – 17:00, Sobota: 8:00 – 12:00
Kontakt: 775 686 889, 516 412 293, e-mail: zverimix@seznam.cz; sport-mix@seznam.cz
» OPRAVY a PRODEJ rodinných šicích strojů a obnitkovaček. Milan Lepka, Nýrov 76,
tel. 723 307 810

LITERÁRNÍ RUBRIKA

KULTURA

Knihy knihovny kunštátské

Halasův Kunštát
a literární soutěže

Alois Volkman autor básnických sbírek, které nově přibyly mezi svazky naší knihovny,
Námluvy Aeskulapovy, Terče-to a Chyť se za
nos člověče, se narodil v roce 1937 v Chudobíně na Moravě. Přes čtyřicet let žije v Praze,
dodnes pracuje jako praktický lékař, k jehož
pacientům, ale spíš přátelům, mimochodem
patřil v posledních letech svého života Jaroslav Seifert.

Ve sbírce Chyť se za nos člověče inspiroval
se Volkman výběrem českých přísloví Josefa Dobrovského, knihou která vyšla v Praze
před dvěstě lety. Jak podotýká Jan Kanzelsberger „Autor prostřednictvím básnicky
aktualizovaných přísloví reflektuje naši současnost s jistou dávkou humoru, paradoxu i
objevných myšlenek.“
Líná huba
holé neštěstí.
Hubu se ovšem nevyplácí
otevřít mimo zubní
ordinaci.
Honba za penězi nikdy nezná mezí.
a vztahy mezi
námi
jen omezí.

Jaroslav Med v doslovu o Volkmanovi píše:
„Normalizační atmosféra 70. a 80. let minulého století velmi výrazným způsobem zasáhla
celou českou kulturu. Zejména literatura, vnímaná jako jedna z hlavních nositelek předchozího společenského pohybu, byla podrobena
tvrdé represi. Hlavním úkolem a posláním literatury – krutě postižené odchodem mnoha
významných tvůrců do exilu či jejich administrativním umlčením – mělo být přitakání
soudobé životní praxi „reálného socialismu“,
jeho tristně povrchní konzumnosti.“
Jedním z básníků, který nepřijal povrchnost
dobového diktátu, byl také Alois Volkman
debutující časopisecky v průběhu 60. let. Jeho
poezie je tématicky i svým étosem úzce spojena s jeho celoživotní lékařskou profesí. Ta jej
učinila vnímavým k lidskému údělu, bolesti
i utrpení. To jej spojuje s jiným českým básníkem, lékařem, Miroslavem Holubem. Jeho
verše tíhnou k aforičnosti, úspornosti, konciznímu výrazu.

V penězích
po uši vězí
hlava hovězí.
Nemalujte čerta na zeď.
Ono není ani kam
byť se tomu těžko uvěří
všechny zdi už naštěstí nám
zmalovali sprejeři.
Alois Volkman byl v písemném styku s básníkem Ludvíkem Kunderou. S návštěvou Kunštátu však váhal a naše městečko navštívil až
po Kunderově smrti. Okouzlilo jej a těší se
na návštěvy příští. Najde si také jeho moudrá,
lidská a začasté vtipná poezie v našem městečku své čtenáře?
VOLKMAN Alois: CHYŤ SE ZA NOS ČLOVĚČE, Olomouc, Fontána, 2004
TERČE-TO, Praha, Ostrov, 2007
NÁMLUVY AESKULAPOVY, Praha, Ostrov,
2009
-v.o.-

HISTORICKÁ RUBRIKA
Kostel sv. Ducha
Kostel sv. Ducha je netypicky orientovaný od
severu (vstup) k jihu (oltář) a nachází se v jihozápadním rohu kunštátského hřbitova. Byl
vystavěn na nových a zvětšených základech
Johanem Teodorem z Imbsenu v roce 1738.
Nápis na pamětní desce jednoznačně potvrzuje, že nynější stavba nahradila starší, půdorysně menší sakrální prostor, který se na tomto místě připomíná již před rokem 1670. Na
rozdíl od osoby donátora pro nás však zůstává
prozatím neznámé jméno stavitele. Kostel byl

vybaven třemi oltáři, kazatelnou a varhanami.
Hlavní oltářní obraz představuje výjev Seslání Ducha svatého, boční oltáře pak zdobí obrazy Immaculaty a Stigmatizace sv. Františka
z Assisi, jejichž autorem je Thomas Friedrich
Gedon (činný 1728–1767), absolvent vídeňské
Akademie výtvarných umění. Dnešní varhany na kruchtě byly pořízeny v roce 1838,
kostelní lavice v druhé polovině 19. století.
V rámci církevních reforem Josefa II. měl být
v roce 1783 kostel sv. Ducha zrušen, k čemuž
-5-

V sobotu se v Kunštátě uskutečnila tradiční
vzpomínková akce Halasův Kunštát. Ta se
koná každoročně u příležitosti výročí úmrtí
básníka Františka Halase, úzce spjatého s naším městem.
Ke vzpomínkovému setkání, které se koná
vždy v Kunštátě a sestává z pietního aktu u
básníkova hrobu, ze vzpomínkového kulturního programu, by se v příštím roce měla těsněji připojit i Literární soutěž Františka Halase, a to právě 40. jubilejní ročník jejího trvání.
Přestože tato soutěž po dlouhá léta probíhala
v Blansku pod patronací blanenského muzea,
byla a stále je součástí Halasova Kunštátu.
Nyní by se opět do Kunštátu vrátila v čele s
básníkem Vojtěchem Kučerou, který se jejího
pořádání ujal před několika lety.
Kromě toho by se do Kunštátu přesunula
rovněž literární soutěž Klementa Bochořáka,
básníka a kunštátského rodáka. Ta se doposud konala ve Vranově nad Dyjí a její hlavní
pořádající osobností je básník a významný
překladatel, především z polštiny, Jiří Červenka. Součástí této soutěže je i každoroční
vydání bibliofilsky zpracovaného sborníku
Vranovský výběr, kde jsou otištěny texty několika vybraných účastníků. V tomto budou
pořadatelé, mezi nimiž je i syn básníka Tomáš Bochořák, pokračovat i v Kunštátě.
Město Kunštát toto opětné propojení podporuje. Halasovská tradice by se neměla stát jen
umělou, pietně udržovanou akcí, ale příležitostí, která bude do Kunštátu znovu přivádět
mladé literáty a umělce. Kunštát tak dává najevo, že si váží svých osobností a pověsti města s literární tradicí.
Kulturní komise

KNIHOVNA
Vánoční burza knih
Burza se bude konat v rámci řemeslného jarmarku 26. listopadu na náměstí Krále Jiřího.
I letos chceme dát šanci knihám, které ještě
mohou najít své čtenáře a neskončí tak ve
sběrně papíru nebo v popelnici.
Knihy, které na burzu věnujete, se budou prodávat za symbolickou částku 10,- a 20,- Kč.
Ze zisku nakoupí městská knihovna novou
literaturu, kterou ve svém fondu postrádá.
Knihy můžete přinášet do městské knihovny
až do 24. listopadu, kde je na burzu shromáždíme. V příštím čísle zpravodaje Vás budeme
o úspěchu a výsledku burzy informovat.
-ba-

však nedošlo, neboť tehdejší spolumajitel kunštátského panství Ignaz Hypolit Honrichs se
zavázal, že stavbu bude udržovat a opravovat
na vlastní náklady. Následně nechal pod kostelem zbudovat kryptu s rodinnou hrobkou,

která je nyní místem posledního odpočinku
členů rodin Honrichs, Coudenhove-Honrichs a s nimi spřízněného rodu hrabat Mitrovských z Nemyšle. Pohřbeni zde jsou i poslední šlechtičtí držitelé Kunštátu – František
Josef a Tekla Coudenhove-Honrichs.
V roce 1810 zdědil kunštátské panství Josef
Honrichs, za něhož proběhly klasicistní úpravy kunštátského zámku a je zcela logické, že
svůj stavitelský zájem nasměroval i vůči „starému“ rodinnému kostelu. V této záležitosti
se obrátil na Huga Františka Salm-Reifferscheidta, majitele panství Rájec nad Svitavou, s
nímž v letech 1827–1834 vedl ve věci přestavby kostela sv. Ducha čilou korespondenci. Na
základě silného přátelského pouta spojujícího
jmenované aristokraty daroval Hugo František Salm Josefu Honrichsovi projekt významného vídeňského architekta Heinricha Kocha
(1781–1861), který pro rájecké Salmy pracoval
v letech 1823–1827, kdy pro ně projektoval
kostel Narození Panny Marie v Lipovci.
Projekt, který měl být použit na přestavbu
kostela sv. Ducha vypracoval Koch v roce
1825. Pro velkou finanční náročnost však nebyla přestavba sv. Ducha realizována a Josef
Honrichs přistoupil po delší časové prodlevě
pouze k dílčím úpravám. V roce 1838 nechal
k průčelí přistavět předsíň, v níž zřídil nový
vstup do krypty a jednoramenné zděné schodiště vedoucí na nově vestavěnou kruchtu v
patře lodi. V roce 1851 nechal Josef Honrichs

zhotovit nové krovy, které byly pokryty pálenými taškami. Oprava střech se nedotkla
věžičky, kterou až do padesátých let 20. století
kryla původní šindel, což je patrné z fotografie datované rokem 1954 (nynější plechovou
krytinu získala střecha kostela až v šedesátých letech 20. století).
Jeho syn a dědic Konrád Friedrich (Kuno)
Honrichs nechal v roce 1862 opravit presbytář a interiér kostela opatřil novou výmalbou.
Tyto opravy rovněž indikuje mramorová memoriální deska nesoucí Kunovo jméno, jeho
rodový znak a letopočet 1862, jež je osazena
ve zdivu na pravé straně lodi. V osmdesátých
letech 19. století byla v prostoru lodi a presbytáře nahrazena původní cihlová dlažba kamennou černobílou šachovnicí (cihlová dlažba je dodnes dochována v sakristii).
I přes úpravy, které stavbu postihly v průběhu 19. a 20. století si dodnes kostel sv. Ducha
uchoval vzezření venkovské barokní sakrální
architektury, silně poznamenané dílem Giovanni Pietra Tencally (1629–1702); osobnosti,
jejíž vliv na projev moravské architektury byl
v pozdním 17. století naprosto zásadní a jehož
reziduum, jak je patrné i z konzervativního
dispozičního a konstrukčního řešení kostela
sv. Ducha, se projevovalo ještě i na sklonku
30. letech 18. století.
Radim Štěpán

Kruh přátel umění a město Kunštát Vás
zve na koncert v podání
Alfréda Strejčka a Štěpána Raka

VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ
v sobotu 10. prosince 2011 v 18.00
v kostele sv. Stanislava

SLOUPEK
Pamětní zápis

(XI. část)

Ludvík Kundera
Sepsaný v měsíci srpnu 2005 u příležitosti obšírné
úpravy kunštátského chrámu sv. Stanislava:
22. června 1941, v den, kdy fašistické Německo napadlo Sovětský svaz, scházejí se poprvé
u Marků staří přátelé, účastníci první světové
války: Marek, Vošlajer, Křížek, Antonín, Jan a
Leopold Šamšulovi. Nikdy dříve se takto nesešli,
ale náhle si rozuměli, věděli, o co jde a co je nejen
jejich zájmem, ale vůči spoluobčanům i povinností. Zde se diskutovalo a poslouchal se cizí rozhlas. Každý ze jmenovaných měl další známé a
přátele, takže hodnověrné zprávy o situaci se šířily dále. Původní skupina nebyla záměrně rozšiřována, ale kontakty měla dobré a stále lepší. A
především měla dokonalý přehled o zbraních,
které byly po Kunštátě uschovány na nejrůznějších místech. Tato skupina se v posledním roce
války přestala scházet u Marků a zvolila si dům
u Vošlajerů, který byl více na okraji obce. Zároveň se přestěhovala i většina zbraní do dobrých
podzemních úkrytů ve Vlčí zmole. V podkrovní
místnosti u Vošlajerů byl tři týdny před koncem
války ustaven revoluční národní výbor, který se
chopil moci ve dnech ústupu nacistických vojsk.
Kunštátsko leželo na partyzánské trase, po níž
přecházely skupiny partyzánů z Českomoravské
vysočiny přes Bystřicko na východ na Boskovicko, Prostějovsko a dál třeba až do blízkosti německo-sovětské fronty. Dne 2. ledna 1945 se po
této trase přesouvala na Vysočinu partyzánská
skupina Jermak. Vezl ji nákladním autem dopravce J. Havelka z Protivanova. Partyzáni po
částech vystoupili u Sudic a u Rozseče a přešli
do lesů. Na některých místech v okolí Kunštátu
byly během roku 1944 vybudovány partyzánské
zemljanky. Zemljanku v lese na Hradisku u Nýrova obklíčilo 11. ledna 1945 protipartyzánské
jagdkomando vedené úředníky z brněnského
gestapa a partyzány pobilo. Po udání postihlo v
lednu 1945 zatýkání obec Újezd u Kunštátu. Pro
podporu partyzánů bylo odvlečeno a umučeno
pět újezdských občanů. Nejmladšímu z nich,
Janu Bednářovi ml., bylo tehdy patnáct let. Od
října 1944 denně nosil partyzánům do lesa potraviny a informace. Zahynul 15. května 1945 v
Dachau.
Mezi památná místa partyzánských bojů na
Kunštátsku náleží rovněž Zbraslavec. Partyzánskou základnou tam byl mlýn Antonína Porče.
V noci 12. února 1945 přišla do mlýna skupina
partyzánů vedená příslušníkem Jermaku. V
době pobytu partyzánů u Porčů obklíčilo stavení protipartyzánské jagdkomando. V přestřelce
sice partyzáni unikli, avšak manželé Porčovi
byli zatčení a 10. dubna 1945 popraveni v plynové komoře koncentračního tábora v Mauthausenu.
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