
INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
Foto: Vít Ondráček

Rada města v měsíci prosinci na svých zasedá-
ních řešila především:

- vyhlášení ceny vodného a stočného na rok 
2012, a to vodné 39,62 Kč, stočné 40,49 Kč 
(včetně 14% DPH)

- schválila uzavření smlouvy o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životního prostře-
dí ČR v rámci Operačního programu Životní 
prostředí. Touto smlouvou se Fond zavazuje 
poskytnout příjemci podpory dotaci ve výši 
355.578,80 Kč určenou výhradně na akci „Re-
vitalizace Panské zahrady I.“ Dále na tuto akci 
bude poskytnuta dotace z rozpočtu Evropské 
unie, a to prostředky Evropského fondu pro 
regionální rozvoj na základě Rozhodnutí MŽP 
a bude činit maximálně 6,044.839,60 Kč.

- vzala na vědomí informaci o aktuálním stavu 
na ČOV a o opětovném výskytu poruchy na 
výtlačném řadu z vrtu Sychotín

- vyslovila souhlas se žádostí na ministerstvo 
dopravy o udělení výjimky z povinnosti za-
chování silničního obchvatu města v nově 
zpracovávaném územním plánu.

- projednala návrh rozpočtu města na rok 
2012

- vzala na vědomí zápis z kontroly zemědělské 
farmy v Kunštátě, zápis z dílčího přezkoumá-
ní hospodaření města provedené Krajským 

úřadem Jihomoravského kraje se závěrem, že 
nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by 
mohla mít negativní dopad na hospodaření 
města v budoucnosti

- uložila vypsat výběrové řízení na obsazení 
pracovních míst „Technik provozních čin-
ností“ a „Řidič, manipulační dělník, vedoucí 
pracovní čety“.

- vydala směrnici o podmínkách krátkodobé-
ho pronájmu nebytových prostor kulturního 
domu v Kunštátě, v Hlubokém a v Touboři a 
objektu Prádlo v Sychotíně.

- schválila podání žádosti o poskytnutí dotace 
z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu so-
ciálního zařízení a vybudování terasy u klu-
bovny v objektu Lipka 43.
Dne 19.12.2011 se uskutečnilo 10. zasedání 
Zastupitelstva města, na kterém bylo projed-
náno:

- zpráva o činnosti fi nančního výboru
- zpráva o činnosti Rady města
- informace o postupu zpracovávání nového 
územního plánu města – ve věci požadované-
ho vyřazení obchvatu města z návrhu územ-
ního plánu
Na tomto zasedání Zastupitelstvo města 
schválilo:

- rozpočtové opatření č. 5/2011

- rozpočet města na rok 2012
- prodej pozemnků v katastrálním území Kun-
štát na Moravě

- výkup pozemku parc.č.728/3 na Bochořákově 
náměstí

- uzavření dodatku ke smlouvě o poskytování 
sociálních služeb, kterým se stanovuje úhra-
da za poskytované služby občanům Oblastní 
Charitou Blansko v roce 2012 ve výši 240.334,- 
Kč

- rozsah zmocnění Rady města k provádění 
rozpočtových opatření pro změnu rozpočto-
vých příjmů a výdajů

- výsledky inventarizace vodohospodářského 
majetku provedené k 30. 11. 2011

- vyřazení nepotřebného drobného majetku 
města a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ

- uplatnění nároku města Kunštát vůči „Svazku 
vodovodů a kanalizací“ měst a obcí na zapla-
cení částky ve výši 8.766.017,94 Kč podáním 
žaloby

- doplnění návrhu smlouvy o převodu infra-
strukturního nemovitého majetku mezi měs-
tem Kunštát a Svazkem, který byl učiněn jako 
vzájemný návrh v soudním řízení vedeném 
Okresním soudem v Blansku. 

Rada města Kunštát

Jak hodnotíte svůj první rok ve funkci sta-
rosty?
Rok uplynul rychle a mohu říci, že každý den 
bylo co řešit, plánovat a rozhodovat. Nejvíce 
času zabíraly již rozjeté projekty rekonstrukce 
kanalizace a ČOV a panské zahrady. Nemalou 
část prostoru sebrala  kauza se Svazkem VaK.  
Samozřejmě se nesměly opomíjet  ostatní rea-
lizující se nebo nové projekty, potřeby občanů, 
a to vše při řádném chodu městského úřadu. 
Rozhodně musím konstatovat, že jsem se celý 
rok nenudil. Pestrost práce, kterou moje po-
stavení vyžadovalo, byla opravdu velká a zají-
mavá. Samozřejmě i časově náročná. Jinak to 
ani nejde.             pokračování na druhé straně

OTÁZKA PRO STAROSTU
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Rada města Kunštát vydala s platností od 1. 1. 
2012 směrnici o podmínkách krátkodobého 
pronájmu nebytových prostor Kulturního domu 
v Kunštátě, v Hlubokém a v Touboři a objektu 
Prádlo v Sychotíně.
Objekty lze pronajímat k různým účelům, jedná 
se převážně o prodejní a předváděcí akce, kon-
certy, divadelní představení, plesy, taneční zába-
vy, svatby, rodinné oslavy a jiné.
Krátkodobým pronájmem se rozumí nájem 
včetně vnitřního movitého vybavení, případně 
dodání elektrické energie, tepla, plynu a vody, 
nejdéle na 48 hodin nepřetržitě.
Pronájem lze sjednat osobně nebo telefonicky 
následovně:

- KD Kunštát v městské knihovně, tel. 515 534 312
- KD Hluboké u předsedy OV, tel. 721 357 197
- KD Touboř u předsedy OV, tel. 602 507 654
- Prádlo Sychotín u předsedy OV, tel. 776 088 
108
Podmínky pronájmu:
Kulturní dům Kunštát

- nájemné:
•   za 1 hod.     250,- Kč
•   za 1 den (8 hod. a více) 2.000,- Kč

- spotřebované energie (elektřina, plyn, voda) po 
dobu trvání akce na základě odečtu měřidel

- prostory předá a převezme správce KD včetně 

provedení zápisu stavu měřidel energií
- pro zabezpečení větších akcí (koncert, ples, ta-
neční zábava) nutné dohodnout pronájem toalet 
od nájemce restaurace

- osvobození od nájemného (spotřebované ener-
gie se hradí)
•   zkoušky místních ochotnických divadelních 
představení
•   1x ročně společenská akce místní zájmové, 
společenské nebo politické organizace
•   ve výjimečných případech může Rada města 
na základě žádosti udělit žadateli slevu, případ-
ně celou částku za nájemné prominout
Kulturní dům Hluboké

- nájemné včetně spotřebované energie (elek-
třina, voda)
•   letní období 500,- Kč
•   zimní období 700,- Kč

- osvobození od nájemného: rodinné oslavy 
občanů s trvalým pobytem v místní části 
Hluboké
Kulturní dům Touboř

- nájemné včetně spotřebované energie (elek-
třina, voda)
•   letní období 500,- Kč
•   zimní období 700,- Kč

- osvobození od nájemného: rodinné oslavy ob-
čanů s trvalým pobytem v místní části Touboř

Základní škola a Mateřská škola Kunštát  
oznamuje rodičům žáků, kteří nastoupí ve 
školním roce 2012/2013 do 1. ročníku, že 
termín zápisu je stanoven na:
úterý 17. ledna 2011  od 13.00  do  16.00
Zápis se uskuteční v učebnách 1.tř. a 2.B
Žádost o přijetí do ZŠ bude k dispozici v ma-
teřské škole i v základní  škole Kunštát. Spolu 
s vyplněnou žádostí je nutno vzít s sebou k 
zápisu rodný list dítěte.
Zároveň upozorňujeme, že k zápisu se musí 
dostavit i rodiče, kteří již loňského roku zís-
kali pro svoje dítě odklad školní docházky, 
a stejně tak rodiče, kteří uvažují pro příští 
školní rok pro svoje dítě o odkladu školní do-
cházky.

ZŠ a MŠ KUNŠTÁT

MĚSTSKÝ ÚŘAD

pokračování otázky pro starostu
Ne vždy se vše dařilo podle plánu a představ, 
ne všem mohlo být vždy vyhověno, ale hod-
ně věcí se povedlo a věřím, že sliby, které jsme 
nestihli splnit v roce 2011, zrealizujeme co 
nejdříve. Věřím, že zvládneme i nadcházející 
složité období, nepříjemná opatření vlády i 
dočasný pokles dotačních programů. 
Za uplynulý rok 2011 děkuji za dobrou práci 
našim zastupitelům, zaměstnancům úřadu, 
ale i vám občanům, kteří jste se jakkoliv podí-
leli na kulturním a společenském dění města 
Kunštátu a všech jeho přilehlých obcí.
Do nového roku 2012 přeji vám všem pevné 
zdraví, co nejvíce splněných přání, klidný a 
pohodový život v našem krásném městě.

Podmínky krátkodobého pronájmu 
kulturních za ízení v majetku m sta

M sto Kunštát vydalo kalendá
Nást nný kalendá  s historickými fotogra-
 emi kunštátského nám stí m žete stále za-
koupit v informa ním centru. Jeho cena je 
155,- K . Kalendá  tvo í unikátní fotogra  e z 
19. a 20. století. Je prvním z plánované „edice 
historických kalendá ,“ které by m sto cht -
lo vydat i v následujících letech.

Plesová sezóna 2012

21. ledna – Hasičský ples, SDH Sychotín
28. ledna  - Lidový ples, KDU-ČSL Kunštát

3. února – Retro ples, ASV Kunštát
11. února – Hasičský ples, SDH Kunštát

17. února – Šibřinky, KR Kunštát
19. února – Dětský karneval, KR Kunštát

Významným zdrojem pro další investice obcí 
jsou dotační tituly, ať už z fondů EU, nebo z 
krajů. Je třeba říct, že možnost získání fi nanč-
ních prostředků touto cestou byla v nedávné 
minulosti mnohem lepší, než je tomu dnes – a 
bohužel ani blízká budoucnost nevypadá pří-
liš růžově. Sotva dozněla jedna krize, hovoří 
se o stagnaci, recesi či přímo další vlně krize. 
Všichni sledujeme potíže eurozóny, slyšíme
zrovna tak o zadluženosti krajů a v souvislos-
ti s tím o potřebě šetřit.
Toto je také jeden z důvodů, proč nelze proza-
tím v podmínkách našeho města uvažovat o 
velkých investičních akcích, dalším důvodem 
je samozřejmě skutečnost, že drtivá většina 
dotačních fi nancí vyžaduje spoluúčast obce, 
a to je při napjatém rozpočtu  také limitující 
fakt.
Přes výše uvedené řádky lze právě uplynulý 
rok hodnotit jako velmi úspěšný. Byla dokon-
čena rekonstrukce kanalizace a ČOV (zbývá 
realizovat zbylé přípojky jednotlivých občanů 
a zvládnout zkušební provoz čističky), byla 
realizována výměna oken u klubovny na sta-
ré školce, pokračuje projekt Panská zahrada, 
1,4 mil. Kč dotací bylo získáno na generální 
opravu hasičského vozidla, s přispěním kraje 

mohla být provedena oprava střechy kostela. 
Z nových projektů se realizovala rekonstruk-
ce topení na penzionu,  naplňuje se projekt 
prorodinné politiky – v součinnosti s projek-
tem o.s. Chocholík, byly získány prostředky  
na provoz družinové miniškolky, vyšla rovněž 
dotace do kultury, čekáme na schválení dota-
ce na rekonstrukci lesních cest, připravuje se 
projekt na úpravu náměstíčka kolem kaple v 
Rudce, znovu byla podána žádost o dotaci na 
rekonstrukci terasy a sociálního zařízení ve 
staré školce. Oprášeny byly dřívější projekty, 
z nich se realizuje úprava stromořadí v Kun-
štátě a na náměstí,  rekonstrukce kaple v Rud-
ce, čeká se, zda vyjde dotace na obnovu sadu 
Třešňůvka, zamítnuta byla bohužel žádost o 
dotaci na cyklistickou stezku okolo města.
Vedení města ve spolupráci se zastupiteli udě-
lá všechno proto, aby v dalších letech mohly 
být realizovány další potřebné akce, které 
občanům přinesou zlepšení kvality života v 
našem městě. Věřme, že tomu přispěje nejen 
slibované lepší přerozdělení peněz z daní, kte-
ré až doposud významně zvýhodňuje velká 
města na úkor obcí a měst typu Kunštátu, ale 
snad také optimističtější  průběh již zmíněné 
hospodářské recese.         Rada města Kunštát

Rok 2011 z pohledu dota ních akcí

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Oznamujeme, že dne 26. 11. 2011 zemřela 
paní Milada HANSGUTOVÁ z Rudky č.p. 
10 ve věku nedožitých 75 let. Pozůstalá rodina 
děkuje všem za projevenou soustrast.
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Objekt Prádlo Sychotín
- nájemné včetně spotřebované energie (elek-
třina, plyn, voda)
•   letní období 500,- Kč
•   zimní období 500,- Kč

- osvobození od nájemného: rodinné oslavy 
občanů s trvalým pobytem v místní části Sy-
chotín
K nájemnému bude připočtena DPH ve výši 
dle platných předpisů.
Nájemné hradí nájemce neprodleně po skon-
čení akce v hotovosti na pokladně městského 
úřadu, za objekty v místních částech je mož-
né provést úhradu u předsedy osadního výbo-
ru. Na přijatou platbu bude vystaven daňový 
doklad.
Získané fi nanční prostředky z pronájmu výše 
uvedených nebytových prostor budou zpětně 

investovány do vybavení, ev. drobných oprav 
jednotlivých objektů.
V případě pořádání kulturní akce má nájem-
ce povinnost dle Obecně závazné vyhlášky 
města Kunštát č. 1/2011, o místních poplat-
cích, oznámit její konání městskému úřadu. 
Oznámení se podává u p. Banyaové v městské 
knihovně, nám. Krále Jiřího 105. Pro ohláše-
ní je možno využít formulář, který pořadatel 
obdrží v knihovně, nebo je k dispozici na we-
bových stránkách města. 
Nájemce je povinen zajistit dodržování Obec-
ně závazné vyhlášky města Kunštát č. 2/2009, 
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a 
ukončení veřejnosti přístupných sportovních 
podniků, tanečních zábav, diskoték a jiných 
kulturních podniků k zajištění veřejného po-
řádku.                                                              -taj-

Taroká i bilancovali

V roce 2011 se hrá i karetní hry taroky zú-
astnili, jako již n kolik let p ed tím, celé 
ady tarokových turnaj . Zam ili jsem se 

zejména na okruh turnaj  „Vyso iny“, který  
tvo í ty i turnaje - v Olší, Byst ici nad Pern-
štejnem, Dale ín  a Jimramov . Rovn ž jsme 
uspo ádali již 14. ro ník turnaje v Rudce, 
který je sou ástí dalšího okruhu. Skládá se 
rovn ž ze ty  turnaj , a to ve Velkých Opa-
tovicích, Letovicích a Blansku. V Blansku 
pak prob hlo i vyhodnocení nejlepšího hrá e 
tohoto okruhu. Rok jsme zakon ili dnes již 
tradi ním Št pánským turnajem 26.12. 2011 
na Panském dom  pro nejužší okruh taroká  

5. kolo 12.-13.11.2011
K etín „A“ – Kunštát „A“    8:10
Kunštát „B“ – Rohozec „C“   14:4
Vyso any „D“ – Kunštát „C“  7:11
Kunštát „D“ – Bo itov „C“   6:12

6. kolo 19.-20.11.2011
Kunštát „A“ – Blansko „D“    11:7
L.Rapotina „A“ – Kunštát „B“  4:14
Kunštát „C“ – Vanovice „C“   13:5
Rájec „C“ – Kunštát „D“   12:6

7. kolo 26.-27.11.2011
Šoš vka „A“ – Kunštát „A“   10:8
Kunštát „B“ – Vanovice „B“   17:1
N m ice „B“  - Kunštát „C“   9:9
Kunštát „D“- Zbraslavec „F“  17:1

8. kolo 10.-11.12.2011
Kunštát „A“ – K etín „B“   11:7
Vyso any „C“ – Kunštát „B“  6:12
Kunštát „C“ – Šoš vka „D“   11:7
Kunštát „D“ – Vísky „A“   8:10

Kunštát „A“ v tabulce pr b žné 7. místo v 
RPI z 12-ti tým
Kunštát „B“ v tabulce pr b žné 1. místo v 
OPIII z 12-ti tým
Kunštát „C“ v tabulce pr b žné 8. místo  v 
OSI z 12-ti tým
Kunštát „D“ v tabulce pr b žné 11. místo v 
OSII ze 13-ti tým

 
OP Blansko - ŠK Kunštát 9. místo z 10-ti 
tým
2. kolo  13. 11. 2011
TJ Sloup B 6 ½ - 1 ½ ŠK Kunštát
3. kolo 27. 11. 2011
ŠK Kunštát 3-5 Sokol Jedovnice
4. kolo 11. 12. 2011
TJ Sokol Rove né A 6 -2 ŠK Kunštát

SPORT

Platby poplatků v roce 2012 – za odvoz odpa-
dů a za psy
VÝŠE  POPLATKŮ
Poplatek za odvoz domovního odpadu (TDO) 
je v roce 2012 stanoven na 490 korun za osobu 
a rok. Skutečné náklady jsou přitom vyšší a 
doplácet je bude město.
Roční poplatek za psa v Kunštátě činí 200 
korun (důchodci 100 korun), v Touboři, Hlu-
bokém, Sychotíně, Rudce a Újezdě 100 korun 
(důchodci 50 korun).
NAVÝŠENÍ
Poplatek za každého dalšího psa se zvyšuje o 
40 procent. Platí proto, že majitel jednoho psa 
zaplatí v Kunštátě 200 korun, ale majitel dvou 
už 480 korun a majitel tří 760 korun za rok.
SPLATNOST
Poplatek za odvoz TDO má být zaplacen do 
15. února 2012. Pokud je poplatek vyšší než 
jeden tisíc korun, je možné jej zaplatit ve dvou 
splátkách. Druhá splátka však musí být uhra-
zena do 30. června 2012. Poplatky za psy je 
třeba uhradit do 15. února 2012.
Možnosti plateb místních poplatků:

- hotově do pokladny na MěÚ
- poštovní poukázkou
- převodem z účtu, přes internet, přes mobilní 
telefon
 Při platbách poštovní poukázkou, převodem 
z účtu, přes internet nebo přes mobilní tele-
fon je nutné zadávat tyto symboly:
 Číslo účtu: 1360747399/0800 
Variabilní symbol = Vaše rodné číslo 
Specifi cké symboly:
1111    odvoz TDO
1803    nájemné z bytů
1804    inzerce v „Kunštátských informacích“
1805    nájem nebytových ploch
1806    poplatek ze psa
1807    pronájem pozemku
1808    poplatek z místa – jarmark
1809    poplatek za hrob

Toto upozornění platí pouze pro občany Kun-
štátu a přilehlých obcí.
Majitelé rekreačních objektů a chat musí uvést 
při platbě své jméno a objekt, za který je po-
platek za odvoz TDO placen.                     -ten-

Platby poplatk  v roce 2012

Odvoz popelnic:
Leden  11.1. 25.1             
Únor                   8.2.        22.2
Březen            7.3.      21.3             
Duben                4.4.      18.4
Květen     2.5.      6.5. 30.5
Červen              13.6.      27.6.           
Červenec        11.7.      25.7.          
Srpen                  8.8.         22.8.             

Září                  5.9.     19.9.
Říjen         3.10.   17.10. 31.10
Listopad         14.11.      28.11.         
Prosinec      12.12.  27.12. 29.12 

Provozní doba sběrného dvora:
Středa  09.00 - 12.00 13.00 - 18.00
Pátek 13.00 - 18.00
Sobota 08.00 - 12.00                                 -cv-

Termíny svozu komunálního odpadu 2012

DŮLEŽITÉ  UPOZORNĚNÍ  !
Svozová fi rma SITA Boskovice upozor-
ňuje občany, že se množí případy, kdy je 
ve dnech svozu domovního odpadu v po-
pelnicích uložen žhavý popel.

Popelnice s obsahem žhavého popela ne-
budou vysypány, neboť hrozí požár svo-
zového vozidla a jeho zničení.
Děkujeme občanům za dodržování kázně 
a bezpečné ukládání odpadu do popelnic.

STOLNÍ TENIS

ŠACHY

TAROKY
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» MASÁŽE V KUNŠTÁTĚ v Domě s pečova-
telskou službou (Penzion). Nabízím klasickou, 
lymfatickou a medovou masáž. Možnost za-
koupení dárkových poukazů. NEUMANNO-
VÁ  tel. 603 452 456 

» PRODÁM plně vybavený družstevní byt 2+1 
v Kunštátě. Tel. 604 850 175

» AUTODVŮR opravy motorových vozidel 
všech typů Mechanické opravy - vč.dodání 
levných n.d.  Klempířské opravy -  vč.rovnání 
i vaření. Autolaky, design-vč. kompletní pří-
pravy. Plnění klimatizací-již od 400 Kč.  Dále 

- svařování plastových částí, zasklívání auto-
skel, diagnostika řídících jednotek, přípravy 
a provádění STK, zajišťujeme servis a opra-
vy pohonu LPG. Prodej levných náhradních 
dílů  - dodání dle objednání - ještě ten den 
nebo do druhého dne, dle potřeby dodání i 
v sobotu. Pracovní doba fl exibilní, 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, Hli-
níky 325, Kunštát. 

» MONTÁŽ satelitů, antén, alarmů, kamero-
vých systémů, garážových vrat a domovních 
zvonků. Tel.: 608 025 112

» OPRAVY a PRODEJ rodinných šicích stro-
jů a obnitkovaček. Milan Lepka, Nýrov 76, tel. 
723 307 810

» NAVŠTIVTE OČNÍ OPTIKU (ve dvoře 
zdrav. střediska) otevřeno každou středu od 
9.30 do 16.00.

INZERCE

Vážení čtenáři Kunštátského zpravodaje, 
s nadcházejícím novým rokem si Vás dovolu-
jeme seznámit s tím, co uplynulý rok přinesl 
našemu zámku.
Nejdůležitější stavební akcí byla památko-
vá obnova stropů třetího nadzemního pat-
ra, čímž se nám do budoucna reálně otevírá 
možnost zpřístupnit a prezentovat další zá-
mecké prostory.  V sou-
časnosti zpracováváme 
instalační záměr, na 
jehož základě předpo-
kládáme v co možná 
nejbližším termínu 
zpřístupnění části zá-
padního křídla, kde 
se původně nacházely 
privátní hraběcí pokoje. 
Další významný počin 
představuje kompletní 
restaurování nástěn-
né výmalby rohového 
salonu v prvním patře 
stávající prohlídkové 
trasy. Po celoplošném 
odkryvu historické 
výmalby, budou mít v průběhu nadcházející 
sezóny návštěvníci možnost blíže se sezná-
mit s prací restaurátorského týmu vedeného 
Davidem Zemanem, který přímo před jejich 
zrakem bude dochovanou celoplošnou ná-
stěnnou výmalbu rekonstruovat a retušovat.
Našim cílem je nejenom seznamovat návštěv-
níky s kulturou bydlení posledních šlechtic-
kých majitelů kunštátského zámku, ale rov-
něž tak i navrátit zámeckému komplexu jeho 

původní funkci, čili aby se opět stal přiroze-
ným duchovním a kulturním centrem naše-
ho regionu. Na tomto poli zaznamenávají již 
nyní velký ohlas výstavy, ať již tradiční sezón-
ní, prezentované například výstavou současné 
tvorby kunštátských keramiků Terra Kunstat 
11 v zámecké Květné zahradě, či uplynulým 
IV. ročníkem Svátků řemesel pořádaným ve 

spolupráci s občanským sdružením Řemesla 
a Městem Kunštát, ale zejména hlavní zá-
mecké výstavy, v roce 2011 pod názvem „Rod 
říšských hrabat Coudenhove – Honrichsů na 
Kunštátě“, realizované v prostoru tzv. Dřev-
níku, s přímou vazbou na dřívější slávu kun-
štátského panství. Zavazující je rovněž tradi-
ce zámeckého divadla, o němž první písemná 

zmínka pochází z roku 1686. V uplynulém 
roce jsme na zámku postupně přivítali Di-
vadlo Naboso, Divadlo Líšeň a Malé divadlo 
kjogenu. Samozřejmostí je rovněž hudební 
produkce. Po zahajovacím koncertu morav-
ského hudebního festivalu Hradologie 2011 se 
na zámeckém nádvoří již tradičně představil 
pražský písničkář Jaroslav Hutka a brněnská 
skupina Čankišou, vyvrcholením hudební se-
zóny byl poté cyklus čtyř adventních koncer-

tů v Pilastrovém sále.
Vážení a milí čtenáři 
Kunštátského zpravo-
daje, závěrem si dovo-
lujeme, a to v kontextu 
s naším předsevzetím 
i nadále povznášet 
kunštátský zámek na 
kulturní centrum na-
šeho města a regionu, 
vyslovit přání, aby i Vy, 
místní jste si párkrát 
v roce udělali čas na 
návštěvu zámku, po-
případě na některou z 
akcí, které pro Vás již 
nyní připravujeme.
A do nového roku Vám 

ze srdce přejeme:
QUOD BONUM, FELIS, FAUSTUM, FOR-
TUNAMQUE EVENIAT !, čili NECHŤ TO 
DOBŘE, ŠŤASTNĚ, BLAŽENĚ A ZDÁRNĚ 
SKONČÍ! (Slavnostní blahozvěstná formule, 
již užívali Římané při zahájení sněmu, či vše-
obecně na začátku jiného důležitého podni-
ku).                               Radim Štěpán, kastelán

z Kunštátu a okolí. Ve hře samotné byla ště-
stěna vrtkavá, jak to již v kartách bývá. Od 
vítězství v některých turnajích a obsazení 
předních míst, až po situace, kdy jsme naopak 
uzavírali startovní listinu. Konkrétní výsled-
ky zjistí zájemci na www.taroky.cz, kde jsou 
výsledky i dalších turnajů.
Rok 2012 zahájíme uspořádáním již 15. tur-
naje, jehož konání se po letech opět vrací do  
hotelu Rudka. Doufáme, že bude ještě úspěš-
nější než minulý ročník, kterého se zúčastnili 
104 hráči (mimochodem nejvíce ze všech jme-
novaných turnajů). Smutnější stránkou je vě-
kový průměr těchto hráčů, který činí 63 let. 
Zveme tedy všechny hráče, ale i zájemce o tuto 
ušlechtilou hru, a to zejména z řad mladších.                                                                                                                                        
                                                  Ing. Daniel Botko

Výstava betlémů 
ze sbírky Naděždy Parmové 

24.11.2011 - 20.1.2012 
Infocentrum Kunštát

KUNŠTÁTSKÝ ZÁMEK



LITERÁRNÍ RUBRIKA

 Knihy knihovny kunštátské 
Doktor Emil Holub, rodák z českých Holic, 
inspirovaný postavou velkého anglického 
cestovatele Davida Livingstona, vydal se na 
africký kontinent celkem dvakrát. Strávil 
tam jedenáct let života. Nejdříve působil jako 
lékař v diamantových dolech na jihu Afriky, 

poté podnikl výpravu po řece Zambezi až k 
Viktoriiným vodopádům, kterých dosáhl jako 
druhý běloch právě po Livingstonovi. Výpra-
va skončila katastrofou, když v peřejích řeky 
Zambezi přišel o sbírky a všechny své deníky. 
Z první cesty vytěžil dva obsáhlé cestopisy 
Sedm let v Jižní Africe a Druhá cesta po Již-
ní Africe, které na tuto osobnost upozornily 
světovou veřejnost, mimo jiné se o Holubovi 
obdivně vyjádřil Charles Darwin.
Hned po návratu domů se začal připravovat 
na druhou cestu, jež je obsahem knihy, kterou 
čtenářům představujeme. Za tohoto druhého 

pobytu se Holubovi podařilo proniknout za 
nepředstavitelných útrap až na území obá-
vaného černošského kmene Mašukulumbů. 
Prošel územím  dnešní Jihoafrické republiky 
a Botswany, Rhodesií, a podél horního toku 
Zambezi do Zambie. Po dramatickém střet-
nutí s Mašukulumby se trosky expedice mu-
sely vrátit zpět do Kapského Města a odtud do 
vlasti. Zdá se neuvěřitelné s jakou srdnatostí 
a odolností doprovázela svého muže jeho 
teprve osmnáctiletá manželka Růžena. Přes 
faktický neúspěch obou výprav podařilo se 
Holubovi shromáždit rozsáhlé sbírky, z nichž 
ve Vídni a v Praze uspořádal slavné, leč pro-
dělečné výstavy. Osud sbírek je truchlivý, Ná-
rodní muzeum o ně neprojevilo zájem, takže 
byly roztroušeny po školách a institucích, jež 
nebyly schopny sbírky řádně spravovat. V 
doslovu čteme: „Kdyby zůstaly v celistvosti, 
dodnes by tvořily mimořádně cenné hodnoty 
pro poznání afrického světadílu. Bereme-li 
v úvahu dobové poměry, můžeme pochopit 
i tento Holubův problém včetně konečného 
rozhodnutí věnovat sbírky institucím a ško-
lám, z nichž většina nebyla, bohužel, schopna 
zachovat je pro budoucnost.“ 
Životní útrapy a strádání z cest ukončily před-
časně - v 55 letech - život největšího českého 
cestovatele 19. století. Zemřel 21. února 1902 
ve Vídni, kde je i pohřben. Jeho manželka ho 
přežila o 56 let. Zemřela ve Vídni v roce 1958. 
V současnosti probíhá pozoruhodná výstava 

„Dr. Emil Holub - africký cestovatel“ v Muzeu 
Kroměřížska v Kroměříži. Výstava trvá až do 
11. března 2012, otevřeno denně mimo pon-
dělí 9-12 a 13-17 hod. Komu se nechce cesto-
vat z Kunštátu až do daleké Kroměříže, může 
se vypravit do hlubin afrického kontinentu 
na stránkách Holubova cestopisu.

HOLUB Emil: CESTA DO ZEMĚ MAŠUKU-
LUMBŮ, Praha, Mladá fronta, 1973            v.o.

HISTORICKÁ RUBRIKA
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Historické rubrice se během předchozího 
měsíce podařilo zaznamenat pozitivní ohlas 
na drobnou mapku, doprovázející článek v 
prosincovém čísle Zpravodaje. Ne zcela běžné 
mapové zobrazení Kunštátu vyvolalo otázku, 
exisují-li další mapová díla, která by Kunštát 
tak podrobně a výtvarně zdařile zobrazovala. 
Na základě toho vznikla myšlenka vytvořit 
krátký seriál o dvou až třech částech, který 
by rámcově přiblížil vývoj mapování Moravy, 
vždy však s ohledem na zachycení Kunštátska. 
Seriál tedy začne vůbec nejstaršími kartogra-
fi ckými díly vztahujícími se k moravskému 
prostředí, pokračovat bude úředním vojen-

ským a katastrálním mapováním a na samot-
ný závěr můžeme s předstihem slíbit jedno 
kartografi cké překvapení, o jehož existenci 
neměla HR donedávna ani potuchy. Snad 
bude překvapením i pro čtenáře.
Vraťme se ale na začátek. K prvnímu mapo-
vému zobrazení Moravy došlo v druhé po-
lovině 16. století (1569), v době kdy většina 
okolních zemí již vlastním kartografi ckým 
dílem disponovala. Popud k jejímu vytvo-
ření dal císařský lékař a matematik Pavel 
Fabricius, který se sám ujal její realizace. V 
dedikaci výsledného díla uvádí, že jej se-
stavil na základě vlastních náčrtků z cest. 

Kunštát na starých mapách

KULTURA

KNIHOVNA

Město Kunštát a Kruh přátel umění 
Vás zvou na

NOVOROČNÍ KONCERT 
S PŘÍPITKEM

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

Účinkuje:
Moravské klavírní trio  

Jana Ryšánková-klavír, Jiří Jahoda-housle, 
Miroslav Zicha–violoncello

Jako hosté vystoupí:
Miki Isochi – mezzosoprán 

Jiří M. Procházka – basbaryton

Program: 
To nejlepší z opery a operety, 

program zaměřený na slavné árie a dueta 
z oper a operet světového repertoáru. 

Vstupné 100,- Kč, důchodci a KPU 50,-

M sto Kunštát a m stská knihovna d kují 
panu fará i Tomáši Koumalovi a kunštát-
ským farník m za knižní dar, který nakoupili 
z uspo ádané sbírky. Jde o soubor 145 svazk  
knih s k es anskou tématikou (slovníky, en-
cyklopedie, díla o duchovním život , ešení 
životních a vztahových problém …), který 
velmi obohatí a rozší í fond naší knihovny. 

Burza knih, která se konala v rámci advent-
ního emeslného jarmarku 26. listopadu 2011 
p inesla zisk 2.638,- K . Za tuto ástku m st-
ská knihovna nakoupí audioknihy (zvukový 
záznam literárního díla). Tímto médiem roz-
ši ujeme skladbu knihovního fondu a tak i 
nabídku Vám, uživatel m. 
D kuji za vaše knižní dary a t ším se na se-
tkání s Vámi v naší knihovn  v novém roce. 
                                                                     -ba-



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.

Pamětní zápis            (XIII. část)
Ludvík Kundera

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

“ Začalo se i organizovat zajímání němec-
kých a hlavně maďarských vojáků. Na něm 
se podíleli hlavně mladší občané. Zajato bylo 
zhruba 450 vojáků, kteří pak byli soustředě-
ni v Rájci. To už byla jedna z prvních prací 
revolučního národního výboru, který začal 
pracovat v době, kdy se Kunštátem ještě vali-
la ustupující nacistická vojska. Revoluční ná-
rodní výbor, takzvaný desetidenní, vyhlášený 
během 9. května místním rozhlasem, měl 
toto složení – předseda: dělník Karel Vošlajer; 
členové: učitelé Josef Zejda, Josef Sedlák, Josef 
Koláčný, zvěrolékař dr. Jan Kubíček, okresní 
soudce dr. Vilém Hanák, klempíř František 
Stria, dělník Leopold Šamšula, rolníci Josef 
Mareček, František Punčochář a Josef Marek, 
lesní správce Antonín Studený, stolař Karel 
Šmerda, cestář Antonín Musil, hrnčíři Vilém 
Vítek ml., Arnošt Unčovský a Karel Koukal, 
farář Jaroslav Šafář, dělníci Jan Truhlář a 
Josef Mareček, úředník Stanislav Dvořáček, 
stolař Karel Kubec. – 19. května pak byly pro-
vedeny prozatímní volby a došlo ke změnám 
národního výboru. Předsedou se stal Josef 
Zejda, místopředsedou dr. Jan Kubíček, ta-
jemníkem dr. Vilém Hanák
Josef Zejda  píše: „Po osvobození v roce 1945 
jsem byl předsedou prvního národního výbo-
ru v Kunštátě. V této funkci jsem se poprvé 
setkal s Františkem Halasem také ofi ciálně. 
Kunštát udělil Františku Halasovi čestné ob-
čanství, které jsem mu předával na slavnostní 
schůzi. Byl to první čestný občan Kunštátu a 
popud k udělení čestného občanství nevyšel 
ode mne. Bylo to poděkování velkému básní-
kovi za vztah ke Kunštátu a ke kunštátským 
lidem. Když jsem Františku Halasovi předá-
val diplom čestného občanství, byl rozechvělý, 
rozpačitý a poděkoval tak prostě, jak to uměl 
jenom on: „Vaše pocta mě dojala a mám z ní 
opravdovou radost. Slibuji vám, že neudělám 
nikdy Kunštátu hanbu.“ Františku Halasovi 
bylo uděleno za básnickou tvorbu mnoho cen 
a vyznamenání. Největší radost však měl z 
udělení čestného občanství Kunštátu. Již sám 
diplom  byl neobvyklý. Byl to originál symbo-
lické kresby brněnského malíře Františka Ka-
lába s postavou básníka s houslemi a s puškou, 
na jejíž hlavni zpívá pták.

SLOUPEKSLOUPEKNejspíše až dodatečně (pokud vůbec) ově-
řoval svou kresbu dílčími měřeními, zasa-
dil ji do rámce s geografi ckou sítí a opatřil 
mílovým měřítkem. Fabriciova mapa byla 
nejzdařilejší v zachycení vodstva, jinak však 

obsahovala celou řadu chyb a nepřesností, 
zejména v místních názvech. Dokládá to i 
obrázek: Kunštátu schází předpona Kun-, 
Boskovice jsou na špatné straně Svitavy a 
Lysice scházejí zcela. Ačkoli se záhy po první 
publikaci mapy objevilo mnoho opravovatelů 
a nových vydání, Fabriciovi již prvenství ni-
kdo neodepře.
Poněkud cha-
otický stav 
vzniklý ne-
soustavným 

opravová-
ním Fabricia 
odstranil až 
počin Jana 
Amose Ko-

menského. 
Komenský 

svou mapu 
Moravy vy-
dal r. 1627 a 
na necelých 
sto let se sta-
la hlavním 
zdejším kar-
tografi ckým dílem. Ani ona však nevznikala 
na podkladě přesných měření, nýbrž me-
todou obdobnou jako v případě Fabriciově, 
tedy zúročením vlastní zkušenosti. Komen-
ský byl však mnohem více obeznámen s mo-
ravskými poměry než Hornolužičan Fabrici-
us, jeho mapa je tudíž podrobnější, přesná v 
názvosloví a realističtější v zachycení vzdá-
leností mezi jednotlivými místy.
Po těchto stále víceméně amatérských poči-

nech došlo k prvnímu úředně posvěcenému 
pokusu o zmapování Moravy až na počátku 
18. století. Realizátorem se stal Norimberčan 
Jan Kryštof Müller, který jednal z pověření 
vídeňské dvorské válečné rady. Müller se 

při sběru podkladů pohyboval 
po Moravě systematicky podle 
administrativních krajů, navíc 
byl vybaven císařským paten-
tem přikazujícím vrchnosten-
ským úředníkům na panstvích 
poskytovat nejen potřebnou 
materiální podporu, ale také 
veškeré údaje o názvech vesnic, 
vodstev, vzdáleností a dalších 
podkladů nezbytných pro zpra-
cování mapy. I s touto výhodou 
Müllerovi trvala práce „v poli“ 
čtyři roky a od jejího ukončení 
uběhly další čtyři roky do prv-
ního vydání mapy (1716).
Jak to všechno souvisí s Kun-
štátem? Coby centrum význam-
ného panství se Kunštát obje-
vuje na všech výše zmíněných 

mapách. S výjimkou Fabriciovy 
mapy je však zachycení sídel realizováno 
vždy pomocí standardizované značky, z níž 
se nedozvíme nic překvapivého (Komen-
ský i Müller hodnotí Kunštát jako neopev-
něné městečko se zámkem). Je však třeba 
připomenout, že funkce těchto map nebyla 
jen ryze praktická – neméně důležité jsou i 

funkce estetické, reprezentační a symbolické. 
Asi nejsilněji je tento „nepraktický“ účel pří-
tomen u Komenského – při pozorování jeho 
mapy s větším odstupem z ní jasně vystupuje 
řeka, která dává zemi jméno. V příštím čísle 
dojde na Kunštát daleko podrobněji, neboť 
se budeme zabývat mapami s účely praktic-
kými až příliš – usnadnění průchodů vojen-
ských regimentů a zdanění obyvatelstva.

Jiří David
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