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OTÁZKA PRO STAROSTU
Kdo a jak zajišťuje odhrnování sněhu v jednotlivých částech města?
Zimní údržba komunikací a chodníků je
prováděna dle zpracovaného a schváleného
plánu.
Prohrnování sněhu na místních komunikacích zajišťují na základě uzavřených smluv
ZDV Nýrov – místní části Rudka, Újezd,
Hluboké a Touboř – a p. Vlastimil Švancara – Kunštát a Sychotín – vlastní technikou,
tj. traktory s radlicí. Posyp komunikací zajišťují zaměstnanci města, kteří provádí i odklizení sněhu z chodníků včetně jejich posypu.
pokračování na druhé straně
První ples letošní sezóny pod vedením SDH Sychotín.

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
V měsíci lednu Rada města zasedala třikrát, na
svých zasedáních se mimo jiné zabývala:
- postupem prací na revitalizaci Panské zahrady
- plánem oprav na odstranění závad v kulturním domě v Kunštátě, doplněním inventáře
(stoly a židle)
- aktuálním stavem na čistírně odpadních vod
po provedené rekonstrukci
- návrhem na rozšíření kanalizační sítě a dořešením
kalové koncovky na čistírně odpadních vod
- průběhem jednání se Svazkem vodovodů a
kanalizací ve věci majetkového vypořádání v
rámci vystoupení města ze Svazku
- provozováním vodovodů a kanalizací po provedené rekonstrukci
- podklady pro zpracování nového územního
plánu
- odstraněním náletových dřevin z koryta sychotínského potoka
- pronájmem obecních pozemků
- zasíťováním stavebních pozemků v Kunštátě
a Rudce
- výběrovými řízeními na obsazení pracovních míst
- nabídkami majitelů pouťových atrakcí na provozování lunaparku o kunštátské pouti -tajInformace ze stavební komise
Stavební komise na lednové schůzi projednala
body, které jí byly uloženy z poslední schůze

Rady města a doporučila následující postup:
1. Vlhnutí zdiva v Kulturním domě Kunštát
Komise se ztotožnila s návrhy opatření, které jsou obsahem zpracované studie. Práce by
měly být prováděny dodavatelsky, k zadání
prací a jejich kontrole by měla být zpracována
zjednodušená prováděcí dokumentace. Důležitým aspektem ovlivňujícím stavební stav
objektu je jeho provozování. Je nutné zajistit
temperování a pravidelné větrání objektu.
Docílí se tím snížení vnitřní vlhkosti, zamezí
se kondenzaci par na konstrukcích a vzniku
plísní. Otázku správce objektu bude vhodné
řešit společně s obsazením uvolněného bytu v
kulturním domě.
2. Stavební pozemky Zahradní - Sokolská
SK doporučuje radě vyhlásit soutěž na název
nové ulice vznikající v této lokalitě, čímž by
došlo k zjednodušení identifikace místa stavby rodinných domů a při sjednávání služeb
(doprava, zimní údržba, doručování zásilek
apod.)
3. Příprava města na možnost čerpání dotací v
oblasti vodního hospodářství
a) Splašková kanalizace - SK doporučuje ze
zpracovaných stok samostatně v územním
řízení projednat stoky v ulici Brněnská s odbočením do ulice U Hřiště, stoku v ulici V Lávkách směrem k Červenému kříži a prodloužení

stoky ve zbývající části ulice Zahradní.
b) Vodovod - projednat v územním řízení vodovodní řad v ulici Pod Hlubnou od křižovatky ulice Nová - Brněnská po konec ulice V Lávkách k zajištění zakruhování vodovodní sítě v
jihovýchodní části Kunštátu.
ČOV Kunštát - pokračovat v přípravě na doplnění technologie ČOV o kalovou koncovku za
účelem postupného snižování nákladů a provozního zjednodušení. Při posuzování nabídek firem brát na zřetel mimo ceny i provozní
náklady a životnost zařízení.
4. Územní plán
Probíhají práce na Návrhu ÚP Kunštát. Pracovní komise společně s projektantem provedla redukci návrhových ploch. Důvodem bylo
zjištění, že po zapracování akceptovaných
podnětů a návrhů z řad občanů a zástupců
města do Návrhu ÚP byl rozsah rozvojových
ploch tak velký, že by nebyl reálně využitelný v
období příštích 15 až 20 let, na které se územní
plán navrhuje. S upraveným rozsahem návrhových ploch je možné se seznámit na webových
stránkách města v oddíle - Návrh ÚP Kunštát,
část Pracovní verze dokumentace po redukci
návrhových ploch.
Ing. Jiří Boček, předseda stavební komise

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Termíny svozu komunálního odpadu 2012
(aktualizované termíny z lednového zpravodaje 2012)

Odvoz popelnic:
Leden		
Únor
Březen
Duben
Květen 		
Červen
Červenec
Srpen

11.1.
8.2.
7.3.
4.4.
2.5.
13.6.
11.7.
8.8.

25.1
22.2
21.3
18.4
16.5.
27.6.
25.7.
22.8.

Září
Říjen
		
Listopad
Prosinec
30.5

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !
Svozová firma SITA Boskovice upozorňuje občany, že se množí případy, kdy je
ve dnech svozu domovního odpadu v popelnicích uložen žhavý popel.

5.9.
3.10.
14.11.
12.12.

19.9.
17.10.
28.11.
27.12.

31.10
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
-cvPopelnice s obsahem žhavého popela nebudou vysypány, neboť hrozí požár svozového vozidla a jeho zničení.
Děkujeme občanům za dodržování kázně
a bezpečné ukládání odpadu do popelnic.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Již tradičně naše základní škola umožňuje šitelem úkolů z dějepisu. Letošní téma, které
svým žákům, aby porovnali své znalosti a znělo,,V bohatství i v chudobě aneb osobnosschopnosti se žáky ostatních škol okresu ti k nezaplacení“, zpracoval nejlépe ze všech
Blansko na olympiádách z různých předmětů. přihlášených osmáků, pro které bylo zadání
Nejprve musí žáci splnit podmínky školní- určeno.
ho kola soutěže. Během prvního pololetí tedy Olympiádu z matematiky již ukončili žáci 9.
chlapci a dívky druhého stupně pracovali na ročníku, 7. a 8. třídy ještě stále pracují. Okresúkolech z matematiky, českého jazyka, ang- ního kola se v tomto případě mohou zúčastnit
lického jazyka a dějepisu.
všichni úspěšní řešitelé.
Školní kolo olympiády z anglického jazyka Pro chlapce a děvčata z 9. tříd je určena soutěž
proběhlo ve čtvrtek 19.1.2012. Díky vysoké- v českém jazyce. Skládá se z mluvnické části
mu počtu přihlášených žáků (28) probíhala a slohové práce, oba úkoly úspěšně splnilo 18
soutěž celé dopoledne.Žáci byli rozděleni do žáků. Za nejlepší práci je třeba pochválit Nadvou věkových kategorií (6. a 7 .ročník, 8. a tálii Kulinu z 9. A , která postoupila do okres9. ročník). První částí soutěže byl poslech a ního kola.
práce s textem, druhou částí konverzace – Blahopřejeme všem úspěšným řešitelům
představení, rozhovor na vybrané téma (např. mnohdy opravdu těžkých úkolů a přejeme
škola, rodina, počasí, životní styl, cestování jim, aby byli stejně úspěšní i v okresních koatd.) Nejúspěšnější byli Matyáš Bernard ze 7. lech olympiád. Doufáme, že jim také budete
třídy a Tomáš Trzaskalik z 8. A, kteří budou ,,držet palce“.
reprezentovat školu v okresním kole soutěže.
Hana Novotná
Tom Trzaskalik byl také nejúspěšnějším ře-

CHOCHOLÍK
Ohlédnutí za rokem 2011
Chocholík má za sebou celý kalendářní rok
svého fungování. V roce 2011 se nám podařilo
vybavit nově dvě místnosti městských prostor,
v nichž působíme. A to díky projektu Našim
nejmenším, do kterého jsme se zapojili v létě.
Za více než 100 000,- Kč byly pořízeny nové
dětské šatničky, komody, kuchyňská linka i
dětská kuchyňka. Před tím, na jaře 2011, jsme
byli úspěšní a obhájili projekt u MAS Boskovicko PLUS, díky němuž bude v nejbližších
měsících v klubovně na Lipce instalována

nábytková stěna s knihovnou a úložnými
prostory pro organizace, které zde působí,
tedy nejen pro Chocholík, ale i pro Čertíky a
OS Kulíšek . Za asi 40 000,- Kč, kterými nás
podpořil JMK, byly pořízeny kvalitní dřevěné
hračky, cvičební pomůcky pro děti, kancelářské a výtvarné potřeby a dětská i odborná
literatura. Díky spolupráci s městem Kunštát
se podařilo uskutečnit projekt prorodinné
politiky, podpořený též JMK. Součástí tohoto projektu bylo zmapování volnočasových
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pokračování otázky pro starostu
K tomu, kromě ručního nářadí, používají následující techniku: vozidlo Alficar s radlicí a
sypačem, zahradní traktor John Deere s radlicí, sněhovou frézu a kolový nakladač Atlas s
radlicí, který je rovněž využíván k nakládání
posypového materiálu. Plán zimní údržby
řeší i časový harmonogram prací v jednotlivých částech obcí. Potom už záleží jen na tom,
kolik nám toho sněhu napadne a jak moc nás
to překvapí.

PODĚKOVÁNÍ
Oblastní charita Blansko děkuje všem, kteří
se zapojili do Tříkrálové sbírky 2012 v našem
městě. Koledníci zde získali částku 38 579,Kč. Celková částka v okrese Blansko činila
1 400 018,- Kč.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V lednu oslavil krásné 70. narozeniny pan
Karel Vichta z Kunštátu. Všechno nejlepší k jeho jubileu přejí dcery Renata a Petra s
rodinou a syn Ondřej.

Statistika - přirozený pohyb
obyvatel - rok 2011
Počet obyvatel k 1.1.2012
Kunštát
1.918
Újezd
273
Sychotín		
252
Rudka		
220
Hluboké
60
Touboř		
24
Celkem
2.747 (1.400 žen + 1347 mužů).
570 dětí do 18let, 1641 dospělých do 59 let,
536 starších 60 let.
Průměrný věk kunštátských občanů je 38,1
let.
V Kunštátě žije 162 vdov a 25 vdovců, 113 žen
je rozvedených, 112 mužů rozvedených.
Narození v roce 2011
Kunštát: 10 chlapců,16 děvčat
Újezd: 1
l
Sychotín: 1
Rudka: 2
Touboř: 1
Celkem: 13
19
Zemřelí v roce 2011:
Kunštát: 7 mužů 5 žen
Újezd
2
3
Sychotín: 2
Rudka: 1
Hluboké: 1
Celkem: 12
9
V Kunštátě bylo uzavřeno 22 sňatků z toho 9
v kostele sv. Stanislava.
-mat-

aktivit pro děti (soupis aktivit naleznete na
webových stránkách města Kunštát) a realizace
semináře pro rodičovskou veřejnost „Efektivní
rodičovství.“ Zorganizovali jsme řadu akcí a
seminářů pro rodiče s dětmi či pro rodiče samotné. Především se nám ale dařilo skutečně
podporovat rodiny s dětmi, zejména potom

maminky na rodičovské dovolené. V průběhu
roku se rozrostl počet rodičů, kteří mají chuť aktivně přispívat k dění v našem klubu, podílet se
na organizaci Chocholíku. Společně se snažíme
vytvořit fungující centrum, které by pomáhalo
rodičům, zejména pak matkám, překonávat so-

ciální izolaci, poskytovalo prostor pro nezbytný
oddych a relaxaci, ale také nabízelo příležitosti
ke vzdělávání a seberealizaci. Maminky pečující
o malé děti potřebují kontakt s druhými zvlášť
výrazně, potřebují místo, kde je ostatní podpoří
a kde se můžou cítit bezpečně. Snažíme se také o
to, aby se o problematice mladých rodin mluvilo
a vědělo, aby si i ostatní
lidé uvědomovali důležitost péče o nejmenší děti
a jejich rodiče.
Kromě naší pravidelné
činnosti chystáme řadu
jednorázových akcí jak
zábavných, tak vzdělávacích, např. Burzu
oblečení,
Velikonoční
dílničku pro děti a rodiče, divadlo Princezna na
hrášku, Kuličkiádu aneb
Táta dneska frčí či prázdninový příměstský tábor.
Sledujte naše aktivity na
nových webových stránkách Chocholíku, naše adresa je: www.chocholik.cz.
A přijměte, děti, maminky, tátové, babičky i dědečci, pozvání do našeho klubu! Těšíme se na
všechny!
Za Chocholík Ivona Kubíková

INFOCENTRUM

RŮZNÉ
Výstava v infocentru:
„ Jak jsme kdysi lyžovali a sáňkovali…“
Od 1.2. do 29.2. nás určitě navštivte a prohlédněte si krásné historické lyže, sáňky a
další potřeby k zimním radovánkám včetně
historických plakátů. Zapůjčeno z Horáckého
muzea v Novém Městě na Moravě.
Dne 4. 2. 2012 se od 9.00 - 17.00 hod. uskuteční v městské sportovní hale IX. ročník turnaje ve stolním tenise O pohár města Kunštát.
Zveme všechny diváky, vstup volný.
Slivkošt
Sdružení složek Rudka zve všechny milovníky valašské medicíny na tradiční Slivkošt,
který se bude konat 18. 2. 2012. Příjem vzorků průběžně do 19.00 v Rudecké hospodě.
Všichni návštěvníci jsou též porotci. Na hojnou účast se těší Sdružení složek Rudka
Taneční skupina BAMI KR Kunštát pořádá
3. ročník celorepublikové taneční soutěže- O
pohár města Kunštátu v sobotu 10. 3. 2012.
Zahájení soutěže je v 10 hodin. Uvidíte více
jak 600 tanečníků od dětí předškolního věku
až po dospělé. Soutěžit se bude v disciplínách
street dance, show dance, aerobic, disco dance, plesová a parketová předtančení. Všichni
jste srdečně zváni. Těšíme se na hojný počet
diváků.
Plesová sezóna 2012

EXPEDIČNÍ KAMERA OPĚT V KUNŠTÁTĚ
Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA je celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech. Od 2. února do 22. března 2012
mohou diváci ve 111 městech ČR, od Mariánských Lázní až po Třinec, zhlédnout několik nejlepších outdoorových filmů uplynulé sezóny. Spolupořadatelem Expediční kamery je NATIONAL GEOGRAPHIC Česko.
HOTEL RUDKA, Kunštát
čtvrtek, 23. února 2012
Začátek v 17:30 hodin.

Filmy:
LIFE CYCLES ...Dokonalý bikerský film.
MAZUNGU...Skutečný expediční film o sólo prvosjezdu řeky Kongo.
PAM...Lezení na 1500m vysoké stěně v Grónsku.
V KŮŽI VLKA PO STOPÁCH DŽINGISCHÁNA...Na koni z Mongolska přes Střední Asii do Evropy.
NEJDELŠÍ CESTA...Kolik kilometrů se dá pěšky ujít v Číně?
ODKUD NENÍ NÁVRATU...Ne všechny expediční filmy musí skončit dobře.
Připraven je doprovodný program včetně slosování vstupenek o zajímavé ceny.
Počet míst omezen – doporučujeme využít předprodeje vstupenek v INFOCENTRU Kunštát!!!
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3. února – Retro ples, ASV Kunštát
11. února – Hasičský ples, SDH Kunštát
12. února - Dětský karneval, SDH Kunštát
17. února – Šibřinky, KR Kunštát
19. února – Dětský karneval, KR Kunštát
24. února - Ochotnický ples, KD Touboř

INZERCE
» dovolujeme si Vás pozvat na poznávací zájezd do Českého Ráje, který pořádáme ve dnech 18. – 20. května (pátek – neděle). Navštívíte kraj, jehož krásu nelze popsat
slovy, kraj skalních měst, kulturních památek
a zachovalé lidové architektury.
Ubytování je zajištěno ve 2, 3 a 4 lůžkových
pokojích. Možnost vlastní přípravy jídel i
stravování v restauracích. Doprava zájezdovým autobusem.
Program zájezdu je naplánován tak, aby byl
vhodný pro všechny a seznámím Vás s ním
na požádání.
Cena pro dospělé 1.500,- Kč, děti 1.000,- Kč a
zahrnuje ubytování a dopravu.
Termín přihlášek do 29. února 2012.
AUTO Němec, Milan Jakubů, tel. 603 272 365

KULTURA

INZERCE

Město Kunštát a Kruh přátel umění
Vás zve na představení:
FELIX HOLZMANN

Včera, dnes a zítra…
aneb
POCTA LEGENDÁRNÍMU
KOMIKOVI
A JEHO NESTÁRNOUCÍMU
HUMORU
Kulturní dům Kunštát,
25. února 2012 v 19.00
Všechny role Felixe Holzmanna:
David Šír
Dále hrají: Miroslav Reil • Markéta Zehrerová
/ Jolana Smyčková
Text průvodní písně: Zdena Šírová
Hudba: Traditional
Autor scének: Felix Holzmann
Produkce, dramaturgie a režie: David Šír
vstupné 150,- členové KPU 100,Předprodej od 6. 2. 2012 v IC

» Akce Hotelu Rudka na měsíc
únor a březen
4. - 5. 2. – Zvěřinové hody (speciality z divočáka a daňka)
14. 2. – Valentinský den na Hotelu Rudka
(slavnostní menu - sekt na přípitek, předkrm,
Amorova mísa pro dvě osoby, sladký dezert a
překvapení zdarma), sleva na ubytování 30%
24. - 26. 2. – Víkend jihoamerické kuchyně
(steaky na mnoho způsobů, speciální nabídka
rumů)
9. 3. – MDŽ ve starém stylu (hudba 60. až 90.
let, chlebíčky, pro ženy překvapení)
Rezervace stolů na čísle 539 083 405 nebo na
adrese info@hotelrudka.cz.
Těšíme se na Vás!
» Nabízíme k pronájmu volné prostory,
vhodné např. na kanceláře, ordinaci, dílnu,
ubytování nebo sklady na adrese Brněnská
223, Kunštát. Tel. 602791039
» Jádra vlašských ořechů - 200 Kč /
kg.Tel. 516 411 113 nebo 602 722 966

» AUTODVŮR opravy motorových vozidel
všech typů Mechanické opravy - vč.dodání
levných n.d. Klempířské opravy - vč.rovnání
i
vaření Autolaky, design-vč.kompletní příKNIHOVNA
pravy Plnění klimatizací-již od 400 Kč. Dále
- svařování plastových částí, zasklívání autoII. ročník literární soutěže
skel, diagnostika řídících jednotek, přípravy
Vyhlášení výsledků II. ročníku literární sou- Kuchyňové z Gymnázia Boskovice a Barboře
a provádění STK, zajišťujeme servis a opratěže O cenu Ludvíka Kundery se konalo v Pernicové ze ZŠ Jedovnice. Z prací žáků 8. a
vy pohonu LPG. Prodej levných náhradních
pátek 27. ledna v městské knihovně. Téma 9. tříd nejvíce zaujaly texty Natálie Kuliny ze
dílů - dodání dle objednání - ještě ten den
letošního ročníku Moje nej… cesta umožni- ZŠ Kunštát (1.místo) , Kateřiny Pechouškonebo do druhého dne, dle potřeby dodání i
lo autorům dotvořit si název podle vlastní- vé a Marka Valacha ze ZŠ E. Beneše v Písku
v sobotu. Pracovní doba flexibilní, dle potřeb
ho tvůrčího záměru. Takže vznikly práce o (2. a 3. místo). Čestná uznání v této kategorii
zákazníka. Kalkulace ceny předem, opravy
cestách nejzáhadnějších, nejprováděny v nejnižších cenách a v nejkratším
nebezpečnějších,
nejdobromožném termínu. Kontakt: AUTODVŮR
družnějších, nejbláznivějších,
Kunštát, tel. 608 192 829 Prchal Zdeněk, Hlinejdelších, nejnudnějších, nejníky 325,Kunštát.
strašidelnějších, o cestách za
láskou, za poznáním, do bu» Montáž satelitů, antén, alarmů, kadoucnosti, o cestách do školy
merových systémů, garážových vrat a domovi na dovolenou.
ních zvonků. Tel.: 608 025 112
Soutěže se zúčastnilo celkem
53 mladých literátů ve třech
» OPRAVY rodinných šicích strojů. Milan
věkových kategoriích. Kromě
Lepka, Nýrov 76, tel. 723 307 810
žáků ZŠ Kunštát se do soutěže přihlásili také chlapci a
» NAVŠTIVTE OČNÍ OPTIKU (ve dvoře
děvčata z Gymnázia Boskovizdrav. střediska) otevřeno každou středu od
ce, Základní školy Jedovnice
9.30 do 16.00.
získaly Kateřina Podsedníková a Michaela
a Základní školy E. Beneše v Písku.
V kategorii žáků 4. a 5. ročníků byly oceněny Štefánková ze ZŠ Kunštát.
» Valentýnské maxi koláče – pepráce Kateřiny Šebelové, Veroniky Horákové Děkujeme všem účastníkům za pěkné soutěžkárna Kunštát přijímá objednávky na Valena Romany Suchomelové ze ZŠ Kunštát. Vítě- ní práce a těšíme se na další ročník soutěže,
týnské maxi koláče. Navrhněte si svůj nápis
zi kategorie žáků 6. a 7. ročníku se stali Ma- který bude vyhlášen v rámci Týdne knihoven
na koláč. Objednávejte přímo v pekárně nebo
tyáš Bernard, Denisa Šikulová a Zdeňka Ža- v říjnu 2012. Děkujeme také vedení města a
na tel. 516 461 033
ludová rovněž ze ZŠ Kunštát. V této kategorii ředitelství ZŠ Kunštát za podporu soutěže.
bylo také uděleno několik čestných uznání, a
Radka Banyaová a Ilona Kuchyňová
to Jaroslavu Pohlovi, Haně Nguyen a Vendule
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LITERÁRNÍ RUBRIKA
Knihy knihovny kunštátské

SLOUPEK
Pamětní zápis
(XIV. část)

Ludvík Kundera
tokapitalismu devadesátých let leptá osudy
jako louh. Není naděje ani pro doktora, který
Sepsaný v měsíci srpnu 2005 u příležitosti obšírné
po úspěšné kariéře (byl „otcem projektu díúpravy kunštátského chrámu sv. Stanislava:
těte ze zkumavky“) spadl na dno, znovu se
vzchopil a zvolil „zdravý životní styl“, aby byl
…Sporá, kamenitá půda, pokud mu vůbec zůprávě proto partnerkou napadán a donucen k
stala, obyvatele neuživila, a tak se hledalo vždy
útěku. Není naděje pro rodinu náboženskénějaké řemeslo. Nejdéle se v Kunštátě udržeho fanatika Timotea, ostatně o bohu káže v
lo hrnčířství – po pět set let! Návštěva všech
kostele bývalý donašeč StB. Snad jen ožralce
kunštátských hrnčíren byla nám vždy velkým
Štěpána, zběhnuvšího od Jehovistů,
potěšením a pomalu jsme se spřátelili se všečekají jakési vyhlídky: Když se vrací
mi kunštátskými hrnčíři. Jeden z nich, pan
s podmínečným trestem, dluhy a vyBrablec, nám ukazoval nejen své umění, ale
pitou hlavou zpět do domku k matce,
i – hvězdy! Za jasných srpnových nocí vodil
bábě a prabábě, „šťastnou náhodou“
nás se svým dalekohledem za Kunštát na vrch
všechny jeho blízké otráví oxid uhelmezi Kohoutovem a Vlčí zmolou, kde jsme
natý, unikající z kamen. Do komína
dlouho do noci zůstávali a poslouchali jeho
spadne vrána, která se na něm ohřízajímavý výklad. Také k panu Dvořáčkovi do
vala a otrávila se přitom kouřovými
družstva hrnčířů jsme vodili své návštěvy a
zplodinami. Opilec je šťastným dědihrnčíři nám s úsměvem ukazovali taje často
cem domku a veškerého majetku...
nás vybízejíce, abychom si sami zakroužili!...
Snad šířím negativní reklamu, ale
(Ze vzpomínek Libuše Halasové)
chcete-li si prohloubit depresi, určitě
po této knížce sáhněte. Je totiž pravPo první světové válce procházelo kunštátské
divá. Ostravě se říká Černá hvězda.
hrnčířství podobnou krizí jako v době předPo několika návštěvách, které jsem
válečné. Příčinou nebyla jen opětná konkutam za literáty a výtvarníky (mezi
rence plechového a smaltovaného nádobí, ale i
nimiž byl i Jan Balabán) absolvozmenšená odbytiště; vznikem Československé
val, mohu říct; ne Černá hvězda ale
republiky a zřízením celních přehrad odpadČerná díra je to. Často polyká ty nejly dřívější trhy v Rakousku, Uhrách a Haliči
talentovanější. Alkohol a umění se
a zůstal jen trh domácí. Ale i ten se podstatvzájemně nevylučují. Co je ovšem
ně zmenšil. Bylo třeba výrobu přeorientovat.
platné, že toho máte ještě mnoho na
lice krátkých, brilantně napsaných minipovíNejdříve se tak stalo v dílně Petra Brablece, jedek přečetl cestou autobusem z Brna do Olo- srdci, když se to srdce zastaví. Závislost stála hož synové Petr a Karel, začali vyrábět užitkomouce a třikrát se mi nad jejími stránkami život i překladatele z angličtiny, spisovatele vou, dekorativní i figurální keramiku, která za
mírně pohnul žaludek. Doporučuji číst ji na Jana Balabána, autora vysoce překračujícího výtvarného vedení sochaře Huberta Kovaříka
jeden zátah, písmo je velké, stránek nemno- průměr české prozaické produkce. Při práci dosáhla pozoruhodné úrovně a z valné části
ho a děj pěkně odsýpá z kocoviny do opilosti na autobiografickém románu Zeptej se táty se exportovala do zámoří. Některé kunštátské
ráno opět vodkou přiživené. Bezvýchodnost zemřel v den smrti svého otce 30.4.2010.
hrnčírny se pokoušely dostat se z krize tím, že
čiší z každého řádku. Kam se v létech devase zaměřovaly na výrobu hospodářské kamedesátých poděla útulná hospodská atmosféra, BALABÁN Jan, PRÁZDNINY, Brno, Host, niny, např. odpadních rour. Krize však trvakde jsou Hrabalovy figurky vypravěčů a pábi- 2007
la. V těch letech hrnčířští učňové odcházeli
v.o.
telů..? Zmizli beze stopy. Rozkladný čas propo vyučení „na zkušenou“, protože u mistra
pro ně nebývala práce. V roce 1927 došlo v
HISTORICKÁ RUBRIKA
Kunštátě opět ke stávce. Jejím výsledkem bylo
zavedení osmačtyřicetihodinového pracovníKunštát na starých mapách II.
ho týdne a úprava mezd. I stávka v roce 1930
V minulém čísle jsme sledovali vývoj mapo- dených císařovnou Marií Terezií bylo nut- byla úspěšná. Existenční poměry hrnčířského
vání Moravy do počátku 18. století, tedy do né zdlouhavé prozkoumávání terénu, jímž dělnictva se však ani tak nezlepšily. Zboží se
vytvoření Müllerovy mapy, nyní zaměříme vojenské jednotky táhly. V r. 1763 byl proto hromadilo ve skladech, odbytová krize dopozornost ke dvěma klíčovým kartografic- zahájen dosud největší kartografický projekt, sáhla hrozivého stupně. A tak jednoho dne tři
kým počinům, k nimž došlo na počátku mo- postihující celou monarchii – tzv. První vo- hrnčířští dělníci – Vilém Vítek, Josef Štěpán a
derní doby.
jenské mapování, po němž následovaly ještě Arnošt Unčovský – začali uvažovat o založení
Byť Müllerova mapa zřetelně zapadá do dvě série oprav. V jejich rámci prošla Morava družstva. Od myšlenky nebylo daleko k činu:
kontextu barokní reprezentativní kartogra- komplexním mapováním ve třicátých a se- 1. října 1932 bylo v Kunštátě založeno Výrobfie, účel jejího vzniku byl zcela pragmatický dmdesátých letech 19. století.
ní družstvo dělnictva hrnčířského. Přihlásilo
– měla usnadnit přesuny vojenských regimen- Ve vojenském mapování se zřetelně odrazil se 12 členů, kteří složili podíl, najali dílnu a
tů neznámým krajem. Mapa celé země na technologický pokrok moderní kartografie. pustili se do práce. Předseda družstva Josef
jednom grafickém listu však jen stěží mohla Zatímco při první fázi byly mapy ještě vytvá- Dvořáček přispěl značnou finanční výpomovyhovovat nárokům každodenní vojenské řeny kresbou „od oka“, při dvou dalších již vy- cí a vyřizoval korespondenci. Překážek však
praxe. Ještě během válečných kampaní ve- cházely z přesného trigonometrického měření. nebylo málo. Především bylo těžké prosadit se
Jan Balabán se narodil v roce 1961 v Šumperku, jeho tvorba a život jsou však těsně spjaty s městem Ostravou. V povídkové knížce
Prázdniny se sice přeneseme na skok do Brna,
podíváme se krátce dokonce do Spojených
států amerických, pokud však knížku dokážeme dočíst, nahlédneme do osudů typických
autorových hrdinů: Životních ztroskotanců,
zoufalců, alkoholiků. Já knížku šestnácti ve-
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Na počátku třicátých let však již mohli vo- Podobným způsobem by bylo možné pokra- proti místním soukromým hrnčířům, kteří
jenští zeměměřiči využívat jeden spolehlivý čovat ještě dlouho.
už měli svoje odběratele a dovedli si je udrmapový podklad – jen o několik málo let
žet různými výhodami. Ještě horší doba však
starší mapové skici, které vznikly v souvis- A to nejdůležitější na závěr: kde se s probí- družstvu nastala, když po dvou letech byl prolosti s přípravou nového (tzv. stabilního) ranými mapovými díly setkat? Jak vojenské, vozní kapitál spotřebován. Tehdy se projevila
katastru. Katasttak
katastrální houževnatost a obětavost zakládajících členů
ry vznikaly na
mapy jsou snad- a jejich pevná víra ve správnost počatého díla:
našem
území
no
přístupné dobrovolně se zřekli části své mzdy, aby mohod poloviny 17.
prostřednictvím
la být ostatním pracovníkům vyplácena mzda
století,
jejich
internetu. Trojí neztenčená. Časem se družstvu podařilo
primárním účevojenské mapo- rozšířit si odbytiště a v roce 1938 obdrželo za
lem však nebyla
vání naleznete výrobky vystavené v Bratislavě diplom a zlafixace
vlastna adrese http:// tou medaili. Trudné začátky byly překonány
nických práv k
oldmaps.geolab.
a družstvo se stalo významným producentem
nemovitostem,
cz,
indikační hrnčířských výrobků na Moravě.
nýbrž vytvoření
skici stabilního
podkladu
pro
katastru
jsou V Kunštátě se v létě 1945 rýsuje Halasův „druvýpočet pozemprezentovány na hý kruh“. Ke „Kunštátským“ v něm přibyl
kových daní –
stránkách www. místní učitel Josef Zejda, Halasův věrný prodominantního
mza.cz/indikactektorátní pomocník. Objevuje se Oldřich
daňového
nániskici. Vyhledá- Mikulášek, Ludvík Kundera, Adolf Kroupa,
stroje raného nování v těchto ma- nechybějí výtvarníci (Vilém Reichmann, Bovověku. Teprve
pových portálech humír Matal) a další.
na počátku 19.
je velmi snadné, „Ukaž ty mně
století vznikla
nelze z nich však kde se ptáci nelekají“
myšlenka dopldigitální obrazy Roku 1947 vychází 1. vydání Halasovy básně
nit dosud pouze
přímo stahovat a v próze Já se tam vrátím. Vyjde jich ještě mnoNumerický stůl
písemné katastry
jejich publiková- ho. Je to básníkův hold Kunštátsku, óda, bez
přesným zmaponí je navíc autor- stopy patosu, sugestivní evokace toho, co bylo
váním popisovaných nemovitostí. Kunštát- skoprávně chráněno (proto je neotiskujeme nazváno prakrajinou. „Objev Kunštátska“,
sko bylo za účelem tvorby stabilního katas- ani v KZ). Historická rubrika tohoto měsíce „tuto cestu z Nikde“, jak zní jedno z věnování,
tru zaměřeno a zakresleno v r. 1826.
tedy bohužel funguje způsobem „dohledej si si básník sám definoval jako nalezení „jistoty
Z dnešního pohledu představují jak vojen- sám“, věřím však, že vynaloženého času ne- jednoho místa“. Aniž budeme sáhodlouze vyské, tak katastrální mapy 18. a 19. století budete litovat. A pokud nedisponujete vlast- počítávat, co vše to v totálně znejistělé době,
cenný doklad o tvářnosti minulé krajiny, ním přístupem k internetu, své služby Vám v níž báseň vznikala, mohlo znamenat, připojejíž paměť tak pomáhají vytvořit a uchovat. v tomto ohledu ráda poskytne kunštátská meňme si pouze běžný fyzikální zákon, že bez
Co lze z těchto map vyčíst o Kunštátu? Na knihovna.
opory pevného a určitého bodu nelze se dostat
malé ploše článku lze nabídnout jen několik
j.d. ani výše ani dál.
volných postřehů: především ve všech
Závěr básně:
případech zaujme výtvarná stránka,
„Už aby bylo po tom pekelcování místy, kam
která se již z dnešních map vytratila (v
nepatřím. Ať svítí světla milovaných chalup,
případě značně nepřesné mapy I. vone jako bóje v dálce, ale betlemsky radostně
jenského mapování dokonce výtvarný
a vytrvale. Všechny cesty vedou do Kunštátu,
rozměr převládá nad rozměrem indo Zboňku a do Rozseče. Hranečníky zaraziformačním); úroveň zalesnění se ani
lo dětství. Toho skřípání kol na cestách křizuna nejstarších mapových dílech příliš
jících se v mém srdci! Ať si jen země letí do
neliší od současného stavu, krajina
prázdna, ať si jen letí, jen když zbude jistota
však byla bohatší na stromové aleje, lejednoho místa, místa posledního, místa jen
mující většinu cest; I. vojenská mapa a
pro hrob. Chci ho mít tam, jen tam u nás. Kdykatastrální skica zakreslují na dnešní
by mi jen oči pro pláč zbyly, já se tam vrátím,
Palackého ulici nikoli jednu, ale dvě
já se tam i poslepu vrátím.“
vodní plochy; spolu s III. vojenskou
mapou přináší skica velmi plasticVážení čtenáři, připomínáme, že máké zachycení Panské zahrady a okolí
te-li jakýkoli dotaz na vedení radnizámku; na katastrální mapě se lze
ce,
můžete jej buď zanechat na podatelorientovat podle současných domovně
městského úřadu, nebo odeslat na
ních čísel; mapa II. vojenského mapoe-mailovou
adresu knihovny: knihovna@
vání eviduje u jednotlivých obcí počet
kunstat-mesto.cz.
Odpověď bude zajištěna v
domů (v Kunštátě 148), počet stájí (9)
nejkratším
možném
termínu, ideálně vždy
a uvádí, kolik vojáků (21) a jejich koní
Zeměměřič (18. stoleti)
do
následujícího
čísla
Kunštátského zpravo(10) zde lze v případě potřeby ubytovat.
daje.
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