
INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA

Celorepubliková taneční soutěž „O pohár města Kunštátu“ se konala 10. 3. 2012 v městské sportovní hale.

Vzhledem k odchodu 1. místostarosty p. Karla 
Konopáče z RM a ZM – přešel na pozici tech-
nika provozních činností (místo p. Stanislava 
Cvečka) - došlo v obou orgánech samosprávy ke 
změnám. Novým zastupitelem se stal p. Lukáš 
Hrdlička, z RM odstoupil p. Petr Bednář, a tak 
bylo na posledním zasedání ZM nutno zvolit  
nového  místostarostu (nadále bude pouze je-
den) a také dovolit dva členy RM.
Do funkce místostarosty byl zvolen Ing. Rudolf 
Hájek, novými členy RM se stali p. Lukáš Hrd-
lička a p. Marie Vlasáková.
Protože paní Vlasáková do té doby zastávala 
funkci člena finančního výboru, tedy funkci ne-
slučitelnou s členstvím v RM, byl novým členem 
zmíněného výboru zvolen p. Pavel Šimon.

Ke konci měsíce března tohoto roku město 
Kunštát obdrží od projektanta firmy DHV 
CR, s.r.o. územně plánovací dokumentaci ve 
stupni Návrh ÚP Kunštát. Tato dokumentace, 
která byla zpracována na základě schválené-
ho Zadání územního plánu Kunštátu, bude 
obsahovat grafické znázornění ploch s rozdíl-
ným způsobem využití převzaté z původního 
ÚP sídelního útvaru Kunštát s částmi Újezd 

a Sychotín, samostatných územních plánů 
Rudky, Hlubokého a Touboře z roku 1994 a 
95 a následných změn územního plánu Kun-
štát číslo 1 až 5. Dále bude Návrh ÚP Kunštát 
obsahovat akceptované podněty z návrhů 
změn využívání pozemků od občanů, které 
město Kunštát obdrželo na základě výzvy v 
období od 13.9.2010 do 14.1.2011 a změny dle 
požadavků vedení města a osadních výborů.
Návrh ÚP Kunštát bude mít s největší pravdě-
podobností následující členění :
1. Textová část I.A – návrh
2. Textová část II.A - odůvodnění 
3. Tabulka – přepokládané odnětí půdy
4. I.1 –   Výkres základního členění území – 
1:5 000
5. I.2 -   Hlavní výkres – 1: 5 000
6. I-3 –  Výkres veřejně prospěšných staveb, 
opatření a asanací 1 : 5 000
7. II.1 – Koordinační výkres – 1 : 5 000
8. II.2 – Výkres širších vztahů 1 : 50 000
9. II.3 – Výkres předpokládaných záborů ze-
mědělské půdy 1 : 5 000
10. Posouzení vlivu ÚP Kunštát na životní 
prostředí, zpracovatel ZÚ se sídlem v Brně. 
 Návrh ÚP Kunštát bude v první etapě sloužit 
jako podklad pro projednání navrhovaných 
změn s dotčenými orgány a organizacemi a 
následně s občany při veřejném projednávání. 

Při projednávání územního plánu musí být 
dodržovány správním řádem požadované 
termíny a při oznamování jednotlivých etap 
řízení bude využíván mechanismus veřejné 
vyhlášky vyvěšované na úředních deskách 
pořizovatele územního plánu tj. MěÚ Bosko-
vice, tak objednatele města Kunštát.
Digitální způsob zpracování územního plánu 
dává možnost jeho širší publikování pomocí 
internetu. Na webové stránky města Kunštátu 
v oddíle Územní plán bude počátkem měsíce 
dubna umístěn celý Návrh ÚP Kunštát, sou-
časně budou vytištěné výkresy k nahlédnutí 
ve velké zasedací místnosti na MěÚ Kunštát.
Případné změny územního plánu vzešlé ze 
společného a veřejného projednání Návrhu 
ÚP zapracuje projektant do čistopisu ÚP a ten 
bude předložen zastupitelstvu města Kunštát 
ke schválení.  Dle dřívějších zkušeností lze v 
procesu projednávání Návrhu ÚP předpoklá-
dat pouze redukce návrhových ploch napří-
klad z důvodu ochrany zemědělského půdního 
fondu, případné nové požadavky bude možné 
projednávat až při změnách územního plánu v 
dalších letech. Z hlediska časového předpoklá-
dáme schvalování čistopisu Územního plánu 
Kunštát na poslední schůzi zastupitelstva měs-
ta v tomto kalendářním roce.                    -boc-

Už z listopadového čísla minulého roku 
víme, že se rada i zastupitelstvo zabývá otáz-
kou vzniku „centrálního“ autobusového ná-
draží. Jaká je aktuální situace? Zvažovalo 
se i nějaké dočasné řešení, které by již nyní 
pomohlo návštěvníkům Kunštátu (mnohdy 
ale i místním) se lépe a rychleji zorientovat 
mezi zastávkami na náměstí? Bylo by tech-
nicky obtížné zaměnit jednoduše stávající 
jednotné označení zastávek „Kunštát, nám.“ 
například dvojicí názvů „Kunštát, u kostela“ 
a „Kunštát, u Jiříka“?
Myšlenka zbudovat jednotné autobusové ná-
draží v Kunštátu se objevovala již po revoluci, 
v devadesátých letech. Vystřídal ji záměr spo-
čívající v úpravě křižovatky pod kostelem, kte-
rá by zvýšila...      pokračování na druhé straně
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Změny v RM a ZM

Stav v přípravě nového územního plánu



Pokračování v připojování nemovitostí 
na novou splaškovou kanalizaci 
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pokračování otázky pro starostu
tolik potřebnou bezpečnost pro chodce a 
svými zabudovanými zálivy pro autobusové 
stání mezi Sedlákovými a Bochořákovým 
náměstím vyřešila současné neuspokojivé za-
stávky pod kostelem a u Oázy. Tento projekt 
podporovalo nejen minulé, ale i současné za-
stupitelstvo města.
Po znovuzískání částí Bochořákova náměstí 
do vlastnictví města se zákonitě nabízí otáz-
ka, zda tento prostor nevyužít na zbudování 
autobusového terminálu. Našla by se jistě 
argumentace pro i proti, tak jako při každém 
výraznějším zásahu do vzhledu stávající tvá-
ře  města. Věřím, že těch pro by bylo více, ale 
jsou dvě proti, která výrazně ovlivňují toto 
rozhodování. První by znamenalo na zákla-
dě požadavku Kordisu a odboru dopravy na 
JMK zabrat pro tento účel více jak polovinu 
náměstí, které dnes velmi dobře slouží jako 
odpočinková  zóna, druhé proti je cena in-
vestice, která by převyšovala částku deseti 
milionů. Získání dotací je reálné nejdříve od 
roku 2014, ale pouze v případě, že vyhlášené 
programy budou odpovídat tomuto úmyslu. 
A to dnes nikdo nedokáže říci. 
Současný stav jízdních řádů neurčujících 
konkrétní stanoviště odjezdů autobusů (kos-
tel x náměstí) jsme chtěli vyřešit informační-
mi cedulemi na zastávkách s udaným cílem. 
Nepodařilo se nám však dosáhnout řešení, 
které by odpovídalo reálné skutečnosti, a tak 
bychom mohli zmást případné cestující, kteří 
by se v klidu nedočkali spoje dle našich tabulí, 
místo aby měli ve stresu alespoň šanci stíhat 
autobusy rychlým přesunem mezi zastávkami. 
Rozlišení těchto stání v jízdním řádu může 
být námětem pro jednání města s dopravci.

Rada města Kunštátu vyhlašuje na podnět 
stavební komise soutěž na  názvy nových ulic 
v lokalitách :
1) Kunštát, stavební pozemky mezi ulicemi 
Zahradní a Sokolská
2) Kunštát, stavební pozemky pod ulicí Hli-
níky za hřbitovem.
V uvedených lokalitách, které jsou podle 
územního plánu určeny pro stavbu rodin-
ných domů, je v současné době rozestavěno 
několik staveb a do konce tohoto roku lze 
předpokládat jejich dokončení a kolaudace, 
na kterou bude následovat přidělení čísla po-
pisného a z toho plynoucí adresy.
Soutěžní návrhy v písemné podobě mohou 
navrhovatelé zasílat poštou na adresu :
Město Kunštát
náměstí Krále Jiřího 106,
679 72 Kunštát,
nebo zalepenou obálku mohou odevzdat 
osobně na podatelně MěÚ Kunštát.

Soutěžní návrh bude obsahovat :
-Jméno, příjmení a adresa navrhovatele
- Název ulice lokalita 1 (Zahradní – Sokol-
ská)

- Název ulice lokalita 2 (pod ulicí Hliníky)
- Prohlášení navrhovatele, že se jako autor ná-
zvů ve prospěch vyhlašovatele vzdává autor-
ského práva a honoráře

- Datum podání a podpis
Termín k podání soutěžních návrhů končí  ve 
středu 18. dubna 2012, výběr názvu z poda-
ných návrhů provede rada města Kunštátu 
na své následující schůzi po tomto termínu. 
Výsledky soutěže budou obsahem zápisu ze 
schůze rady města Kunštátu a následně bu-
dou zveřejněny v Kunštátském zpravodaji.
Upozornění: z hodnocení budou vyřazeny 
návrhy s hanlivým nebo recesistickým obsa-
hem, jména žijících osob.  

Zdeněk Wetter, starosta města

Vyhlášení soutěže

Na březnové schůzi zastupitelstva města 
Kunštátu bylo v diskuzi poukázáno na nut-
nost věnovat zvýšenou pozornost na neinves-
tiční část stavby Kanalizace a ČOV Kunštát 

– Sychotín a to na následné napojování nebo 
přepojování jednotlivých nemovitostí na 
novou splaškovou kanalizaci. Teprve napo-
jením všech projektem předpokládaných od-
běratelů a sváděním jejich splaškových vod 
na městskou ČOV se splní záměr investora 
a podmínky poskytovatelů dotací z fondu ži-
votního prostředí a z rozpočtu JMK. 
Po dokončení stavby Kanalizace a ČOV 
Kunštát vodohospodářský odbor do všech 
domácností a firmám, pro které byly stavbou 
zrealizovány napojovací šachty, zaslal výzvy 
k provedení napojení. Výzvy obsahovaly zá-
kladní informace s detailními technickými 
podmínkami a tiskopisy žádostí o připojení. 
Do konce listopadu loňského roku se z cel-
kového počtu 192 nemovitostí stihlo napojit 
celkem 43 odběratelů, což je slabá čtvrtina. 
Další početná skupina odběratelů předala na 
vodohospodářský odbor vyplněné žádosti o 
připojení s tím, že práce provedou ihned po 
nástupu jara.
Tímto článkem apelujeme i na zbývající 
odběratele, aby provedení připojení nebo 
přepojení svých splaškových vod na novou 
kanalizaci zahrnuli do svých plánů tak, aby 
povinnost splnili nejpozději do 30. června 
tohoto roku. Město Kunštát musí ve druhém 
pololetí jednak vyzkoušet a naladit provoz 
ČOV na projektem předpokládané zatížení 
odpadními látkami a navíc prováděnými pra-
videlnými odběry vody na přítoku a odtoku z 
ČOV doložit zvýšení množství odstraněných 

znečišťujících látek novým technologickým 
zařízením.
Ke splnění tohoto úkolu budou směřovat ná-
sledující kroky vodohospodářského odboru :

-Odběratelům, kteří prozatím nevypouští od-
padní vody prostřednictvím nové splaškové 
kanalizace nebo kteří připravenost na prove-
dení připojení neprojevili podáním žádosti o 
připojení, bude do konce měsíce března za-
slána další písemná výzva

-Odběratelé, kteří se nepřipojí do konce mě-
síce května 2012, budou opětovně písemně 
upozorněni na nutnost provedení změny 
likvidace odpadních vod s konečným ter-
mínem 30. červnem tohoto roku. Současně 
budou odběratelé upozorněni, že po tomto 
termínu požádá město Kunštát o pomoc v ře-
šení zbývajících případů příslušné vodohos-
podářské orgány – Odbor tvorby a ochrany 
životního prostředí MěÚ Boskovice a Českou 
inspekci životního prostředí Brno. Tyto or-
gány jsou oprávněny provádět kontroly způ-
sobu odvádění odpadních vod a posuzovat, 
zda jsou v souladu se stávající legislativou a 
případně jsou oprávněni vydávat rozhodnutí 
a stanovovat sankce.
Přítomnost pracovníků uvedených vodohos-
podářských orgánů v Kunštátě bude využi-
ta i k ověření způsobu odvádění odpadních 
vod i u jiných odběratelů, kteří mají svoje 
nemovitosti v dosahu veřejné kanalizace a 
kteří prozatím stočné neplatí. Na tyto přípa-
dy upozorňují občané, kteří řádně plní svoje 
povinnosti z hlediska odvádění odpadních 
vod a placením stočného se podílí na úhradě 
nákladů ČOV.      
      -boc- LMD KUNŠTÁT

Dva poslední březnové víkendy představil 
místní divadelní soubor svoje další před-
stavení. V romantické tragédii se zpěvy se 
LMD snažilo najít odpovědi na několik otá-
zek. Zajímalo nás, co je pravdy na pověstech 
o Dr. Johannu Faustovi. Existoval skutečně? 
Pokud ano, kým byl? Bydlel někdy v Praze? 
A měl opravdu pletky s ďáblem? Představení 
se zaměřilo jen na útržky Faustova bohatého 
života a zachytilo chvíle, kdy Faust potkal, byl 
okouzlen a očarován krásnou a čistou Mar-
garetou, která díky Mefistofelovým trikům 
přišla o matku, bratra a nakonec i dítě... Před-
stavení tak poodhalilo, co se stane, když se 
Bůh a Ďábel setkají na greenu při partii golfu 
a jen tak mimochodem tahají za nitky našich 
osudů.
LMD děkuje všem našim příznivcům i náhod-
ným divákům, kteří nás svoji návštěvou pod-
pořili. Za tři kunštátská představení jich bylo 
více než pět set. V Kunštátě tuto hru předve-
deme ještě při Svátcích řemesel 9. června na 
zámku.                                                         -OBa-
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CHOCHOLÍK

KULTURA

Bazárek aneb přijďte prodat a nakoupit dět-
ské oblečení
Burza dětského oblečení a potřeb pro mimin-
ka, kojence, batolátka, předškoláčky – trika, 
mikiny, kalhoty, sukně, šaty, bundy, boty, 
letní potřeby, autosedačky, knihy, hračky aj. 
Zboží bude přijímáno v úterý 10. dubna 2012 
od 9.00 do 12.00 hod a ve čtvrtek 12. dubna 
2012 od 15.00 do 18.00 hod. v klubu Chocho-
lík v prostorách bývalých jeslí. Prodej proběh-
ne: v pátek 13. dubna 2012 od 13.00 do 18.00 
hod. a v sobotu 14. dubna 2012 od 9.00 do 
11.30 hod. tamtéž. Zbylé zboží a peníze z pro-
deje budou vydávány v  úterý 17. dubna 2012 
v 15.00-17.00 hod. v Chocholíku.

Pojďte s námi do přírody
Ve čtvrtek 19. dubna 2012 zveme všechny děti 
a rodiče na dobrodružnou cestu lesem, osla-
víme tak Den Země. Jsou pro vás připraveny 
hry, soutěže i drobné tvoření.  Sejdeme se u 
koupaliště v 15 hod., návrat asi v 17 hod.

Stále pro vás aktualizujeme a vylepšujeme 
nové webové stránky www.chocholik.cz.

-kub-

Město Kunštát a Kruh přátel umění 
Vás zve 

na IV. hudební show
Velkého dechového orchestu 

ZUŠ Letovice 

 O radosti.

V neděli 22. dubna 2012 
v 15.00 v KD Kunštát.

Klaudie KUBÍČKOVÁ, Sychotín 95, naroze-
na 7. 3. 2012. Rodičům k narození dcery bla-
hopřejeme.

Dne 22. 4. 2012 oslaví naši nejhodnější rodiče 
Bohumil a Milenka KOTOUČKOVI z Rud-
ky Zlatou svatbu. 
Společný osud jste se rozhodli 22.4.1962 nést 
a vybrali jste si tu nejkrásnější z cest. Léta po-
stříbřila Váš vlas a Vy můžete říci - bylo to 
krásné, vzali bychom se zas.
Milá maminko a tatínku, děkujeme za Vaši 
lásku, kterou stále oplýváte, za Vaše ochran-
ná křídla, která nad námi držíte... děkujeme 
Vám za hodnoty, které jste nám vštěpili, dě-
kujeme za šťastný domov, který jste nám vy-
tvořili - takový domov, kde vládne jen radost 
a pohoda. Na tu krásu se nezapomíná a my 
se budeme i nadále velmi rádi k "nám domů" 
vracet, děkujeme.
Dovolte nám, abychom Vám popřáli ke krás-
nému výročí, stále pevné zdraví a hodně spo-
lečných chvil a radosti.

Dcery Eva a Milena s rodinami

"ODEŠEL"… šel jsi tam, odkud není návratu, 
ale kde nic nebolí. Tolik ses snažil a tolik jsi 
chtěl vyhrát, pak přišla zrada a ty jsi závod 
vzdal... 22. dubna to bude jeden rok co nás 
navždy opustil můj syn, bratr a strýc Michal 
HUJDIČ.                    Jana Hujdičová

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Zápis dětí do mateřské školy na nový školní 
rok 2012/2013 se uskuteční v úterý 15. května 
2012 od 8.00 do 16.00 hodin ve třídě Kytiček. 
K zápisu s sebou přineste, prosím, občanský 
průkaz a rodný list dítěte. Žádost o přijetí k 
předškolnímu vzdělávání bude k dispozici v 

den zápisu v mateřské škole nebo si ji můžete 
stáhnout na webových stránkách školy (www.
zskunstat.eu). U zápisu bude všem žádostem 
přiděleno registrační číslo a o přijetí bude 
rozhodnuto do 30 dní.

-ten-

Zápis do mateřské školy

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Upozorňujeme občany, že splatnost poplat-
ku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů (TDO) dle zákona č. 
565/1990 Sb. o místních poplatcích, byla do 
15. 2. 2012.  Výše poplatku za rok 2012 je sta-
novena na 490,-Kč za osobu a rok.
Poplatek za psa v Kunštátě činí 200 Kč /dů-
chodce 100 Kč/, v okolních obcích 100 Kč /

důchodce 50 Kč/. Včas neuhrazené poplat-
ky nebo jejich část budou zvýšeny až na 
trojnásobek a budou vymáhány exekucí. Z 
tohoto důvodu upozorňujeme Ty, kteří mají 
nedoplatky na výše uvedené poplatky, aby je 
uhradili co nejdříve. Platit je možno hotově 
na MěÚ nebo na účet 1360747399/0800, spec. 
symbol  1111.         

-fo-

Úhrady poplatků

ZÁKLADNÍ a MATEŘSKÁ ŠKOLA

Zveme vás k zápisu do nové "firemní školky" 
FANTAZIE, Kunštát.
Zápis se koná v pondělí 23. dubna 2012 od 
15.00 - 17.00 v klubovně mladých hasičů (bý-
valé jesle na Lipce)  
Školka je určena všem dětem zaměstnaných 
rodičů nebo rodičů aktivně si práci hledají-
cích. Dětem i rodičům nabízíme individuální 
přístup, malý kolektiv vedený mladými, ale 
zkušenými pedagožkami. Rozšířené aktivi-
ty sportovní, výtvarné, hudební i jazykové.   
Krásné, klidné prostředí s velkou zahradou. 
Adresa školky: Zahradní 300, Kunštát
Školička rodinného typu (kapacita 20 dětí).
Provozní doba: Po-Pá 6.30 - 17.00
Školné zdarma: platby pouze za stravné a 
příspěvek na činnost dětí (výtvarné potřeby, 
kultura, výlety) 
Více informací na tel. č.: 603 523 764

K zápisu prosím přineste kopii rodného listu 
dítěte. 
Těšíme se na vás 
Ing. Šárka Neničková, majitelka
Jitka Vaněrková, ředitelka

Zápis do firemní školky

Infocentrum Kunštát
zve na výstavu

OBRAZY – GRAFIKA 
Jiřího Hlouška.

Výběr z tvorby moravského malíře.

10. dubna – 30. dubna 2012
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AKCE HOTELU RUDKA NA MĚSÍC DU-
BEN. 
9. 4. - Velikonoční pondělí   – jehně 
13. - 15. 4 - česká kuchyně s ochutnávkou vín. 

PEDIKÚRA DO DOMU. Péče, kterou Vaše 
nohy ocení. Helena Lepková, tel. 736 162 018

KADEŘNICKé SLUžBY Veronika Juránko-
vá - dámské, pánské a dětské. Tel: 607 207 762. 
Pracovní doba: Pondělí - pátek, sobota - ne-
děle dle objednávek. To vše v pohodlí vašeho 
domova. www.kaderniceverca.cz

NABÍZÍME K PRONÁJMU volné prostory, 
vhodné např. na kanceláře, ordinaci, dílnu, 
ubytování nebo sklady na adrese Brněnská 
223, Kunštát. Tel. 602 791 039

PETRA LOUKOTOVÁ – STUDIO VIKTOR-
KA nabízí na penzionu kosmetické práce, pe-
dikúru, manikúru a také dárkové poukazy. 
Tel. 605 979 121

SJEDNÁVÁM VŠECHNY DRUHY POJIŠ-
TĚNÍ pro Českou podnikatelskou pojišťovnu. 
Jiřina Švancarová, Sychotín 92, telefon 728 
337 589, mail: jirinasvancarova@seznam.cz

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 opravy 
pohonu LPG. Levné renovace poškrábaných 
a zašlých předních plastových světel. Prodej 
levných náhradních dílů - dodání dle ob-
jednání. 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. 

MONTÁž SATELITŮ, antén, alarmů, kame-
rových systémů, garážových vrat a domov-
ních zvonků. Tel.: 608 025 112

OPRAVY rodinných šicích strojů. Milan 
Lepka, Nýrov 76, tel. 723 307 810

INZERCESPORT

Spolek přátel dobrého vína a hostinec 
Panský dům vás srdečně zvou na KOŠT 
VÍNA. Koná se v sobotu 28. dubna od 
12.00 ve dvoře Panského domu. K ochut-
návce bude připraveno kolem dvou set 
vzorků od jihomoravských a slovenských 
vinařů. 

Mladí šachisté změřili síly v Kunštátě

Taneční soutěž „O pohár města Kunštátu“

Šachový klub Kunštát uspořádal 25. února 
2012 již 6. ročník Memoriálu Jana Jílka - tur-
naj mládeže do 16 let. Potřetí se konal jako 
otevřený okresní přebor mládeže. Letošní 
ročník přilákal rekord-
ní počet 29 mladých 
šachistů z pěti různých 
klubů. Celkové pořadí: 
1. Filip Dvořáček - Bo-
skovice, 2. Michal Vaší-
ček - Jevíčko, 3. Eduard 
Szymsza - Lipovec. Vy-
hodnocení proběhlo ve 
3 věkových kategoriích. 
V nich první tři zís-
kali zlatou, stříbrnou 
a bronzovou medaili, 
stejně jako loni a před-
loni. V nejmladší kate-
gorii vyhrál kunštátský 
Ondřej Doležel. 
Umístění kunštátských šachistů v rámci 
okresního přeboru mládeže: H16 - 5. Filip 
Páral, 6.Martin Král, 7. Vojtěch Pavlů, 8. Vít 
Líkař, 9. Pavel Pařízek, H12 - 9. Tomáš Jílek, 
H10 - 1. Ondřej Doležel. Věříme, že příš-
tí ročník si nenechá ujít více kunštátských 

adeptů královské hry a dosáhnou na vyšší 
mety. Dosud tento turnaj čeká na domácího 
vítěze v celkovém pořadí.

Zdeněk Libiš 

Pikantní souboj jmenovců přinesl šachový 
turnaj Memoriál Jana Jílka. Napravo s bílými 
Tomáš Jílek z Kunštátu a proti němu Tomáš 
Jílek z Rovečného. Vyhrál rovečínský prasyno-
vec Jana Jílka. 

Kunštátská sportovní hala po roce opět pras-
kala ve švech. V sobotu 10. 3. 2012 se kona-
la celorepubliková taneční soutěž  „O pohár 
města Kunštátu“. Po vydařeném loňském roč-
níku se v letošním roce přihlásilo dvojnásobné 
množství tanečníků. Ke zhlédnutí bylo  1200 
tanečníků v 145 tanečních choreografiích roz-
dělených do čtyř věkových kategorií počínaje 
předškolním věkem až po dospělé.  
K vidění byly různé taneční styly jako jsou: 
street dance, show dance, aerobic a disco nej-
více však bylo obsazené plesové a parketové 
předtančení.
Toto vše hodnotila porota složená z tanečních 
učitelů a profesionálních trenérů. Hala byla 
otevřena veřejnosti a přišlo kolem 800 diváků.

Tuto celou akci zorganizovaly Hana a Micha-
ela Bartošovy, vedoucí taneční skupiny BAMI 
a členky Kolpingovy rodiny Kunštát.
Velké poděkování patří panu řediteli ZŠ Kun-
štát panu Mgr. Vratislavu Sedlákovi za půjčení 
prostorů školy.
Další poděkování patří panu starostovi Kun-
štátu panu MVDr. Zdeňkovi Wetterovi ,dále 
panu Aloisi Havelkovi předsedovi Kolpingovy 
rodiny Kunštát, zdravotnici paní Renatě Bulo-
vé a všem rodičům a organizátorům soutěže.
Věříme, že průběh soutěže dopadl ke spokoje-
nosti všech a těšíme se na další ročník taneční 
soutěže v příštím roce. 

Hana a Michaela Bartošovy

4. února 2012 uspořádal Klub stolního tenisu 
Kunštát již 9. ročník turnaje o „Pohár měs-
ta Kunštátu“.Turnaje se zúčastnili 32 hráči a 
měl velmi dobrou sportovní úroveň.Vítězem 
se stal a loňský titul obhájil Jiří Kos z Velké-
ho Meziříčí. Na 2. místě byl Petr Krása ml. ze 
Zbraslavce a třetí skončil František Barták z 
Kunštátu. Děkujeme městu za pronájem haly 
a všem sponzorům za jejich dary pro ocenění 
nejlepších hráčů. Těšíme se na setkání se vše-
mi na jubilejním 10. ročníku.
Všechna čtyři družstva klubu stolního tenisu 

dobře reprezentovala naše město v okresních 
soutěžích. Chtěl bych vyzdvihnout družstvo 
A, kterému se podařilo udržet účast v nejvyšší 
okresní soutěži „Regionální přebor“ a druž-
stvo B, kterému se podařil postup do vyšší 
třídy.
Děkuji prostřednictvím Kunštátského zpra-
vodaje všem hráčům za úsilí a dobrou repre-
zentaci našeho města v tomto sportu a do dal-
ší sezóny přeji všem hodně úspěchů.

                za Klub stolního tenisu B. Podsedník 

Tenis



LITERÁRNÍ RUBRIKA

 Knihy knihovny kunštátské 
„Moje bárka plula od samého prvopočátku s 
naplno rozvinutými plachtami. Milovala jsem 
život a zakusila jsem opravdu všechno, co jen 
může život poskytnout – od toho nejhoršího k 
tomu nejlepšímu.“ To jsou slova Amelie Posse-
Brázdové, dcery švédských šlechtických rodi-
čů, ženy až neuvěřitelně vitální, jejíž život byl 
shodou šťastných či nešťastných náhod spo-
jen s Československem. 
Už během první světové války se stala mluvčí 

internovaných Čechů v Itálii, znala se s T.G. 
Masarykem, Štefánikem, Benešem. „T.G.M. 
je grand old man Čechů, iniciátor jejich ob-
rození, poslanec a jediný jejich představitel 
ve Vídni, kterého nemohli umlčet vzhledem k 
jeho evropské proslulosti.“ Navíc, po rozvodu s 
Andreasem Björnem roku 1912, se vdala zno-
vu za Čecha, malíře Oki Brázdu a právě jeho 
prostřednictvím spojila svůj osud s dosud ne-
existujícím státem Čechů a Slováků. 
Po vzniku republiky a agrární reformě, pro-
vedené roku 1919 zakoupili manželé Brázdovi 
zámek Líčkov v severozápadních Čechách i s 
185 hektary pozemků. (O koupi panství pro-
jevilo zájem přes devět set spekulantů! Cena 

kolem jednoho milionu třista tisíc korun) Na 
Líčkov jezdila intelektuální elita celé tehdejší 
Evropy. Všestranně nadaná Amelie tu píše 
svou první knihu, Oki portrétuje Masaryka, 
manželé s dvěma syny se přátelí s Václavem 
Talichem, Jakubem Obrovským, Maxem 
Švabinským... Do idyly, přerušované pobyty 
v Paříži a Římě, nastupuje Henleinova pro-
paganda v pohraničí, v zámeckém parku se 
organizují nacistická shromáždění. Hajluje 
se přes protesty Amelie a Okiho. Situace se 
přiostřuje a konečně v říjnu 1938 Líčkov ob-
sazují nacisté, zámek se přece nachází na říš-
ském území. Manželé se rozvádí, Oki Brázda 
požádá o říšské občanství, Amelie prchá do 
Švédska. Stará se o uprchlíky, zapojuje se do 
protinacistické činnosti. Syn Slávo Brázda 
bojuje jako letec RAF. Po válce se Amelie 
vrací do Československa. Prezidentu Benešo-
vi píše: „Ačkoli jsem musela mít švédský pas, 
abych tady mohla za války něco pořádného 
vykonat, věděla jsem celou dobu, kde domov 
můj.“ Žije střídavě na Líčkově a v Praze, je vy-
znamenána Řádem bílého lva. V říjnu 1948 je 
už definitivně zpět ve Švédsku. Věnuje se šíře-
ní české kultury, angažuje se v procesu s Mila-
dou Horákovou, neúnavně propaguje českou 
hudbu. Píše jednu knihu za druhou, je srov-
návána se svým slavným krajanem Axelem 
Munthem. Umírá 3. března 1957. Zajímavý 
je osud Okiho (Oskara) Brázdy. Vyznamenán 
už za Rakouska jako student akademie sta-
rým mocnářem, portrétuje později Masaryka 
a po něm nacistické pohlaváry, po válce pře-
jde na socialistický realismus a vytvoří por-
tréty Klementa Gottwalda a generalissima 
Stalina. Umírá po své devadesátce koncem 
sedmdesátých let jako „Zasloužilý umělec“, 
který se dokázal vždy přizpůsobit coby pravý 
akademik – konjunkturalista. 

STÖMBERG KRANZ Eva: AMELIE POSSE-
BRÁZDOVÁ, Praha, Akropolis, 2011         v.o.

HISTORICKÁ RUBRIKA
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Po celou první polovinu 19. století působilo 
Rakouské císařství poněkud ospale. Kon-
zervativní biedermeierovskou společnost 
probudily z letargie až revoluční události 
roku 1848, při nichž se nejrůznější skupiny 
obyvatel začaly razantně hlásit o své zájmy. 
Společenská dynamika, jež tím byla zažehnu-
ta, již nepolevila a vedle každodenní politiky 
se mimořádně projevila i v hospodářském ži-
votě. Od padesátých let můžeme zaznamenat 
bouřlivý rozvoj ekonomických činností, kte-
ré historik Otto Urban označuje termínem 

„zakladatelská horečka“. Byl to vývoj nekoor-
dinovaný, životnost mu dodávala spontánní 
aktivita „zdola“. V zažité představě o tom, jak 
feudální starý režim 18. století střídá měš-
ťanský liberální kapitalismus, občas zaniká 
fakt, že skutečnými hybateli hospodářského 
dění byli na mnoha místech aristokratičtí 
majitelé panství a jejich podnikatelské zá-
měry. Nejinak tomu bylo i v našem regionu.
Abychom pochopili, proč se na počátku pa-
desátých let zavrtaly kolem Kunštátu důlní 
mechanismy na více než dvou desítkách míst

Kunštátská těžba rud v 19. století

ZŠ a MŠ KUŠTÁT
Kunštátští žáci 

jsou úspěšní v recitaci
V březnu se žáci naší školy zúčastnili dvou 
recitačních soutěží. Nejprve to byla soutěž O 
lysické sluníčko, na níž nás reprezentovali ví-
tězové školního kola: Lukáš Sladký, Gabriela 
Tenorová, Aneta Sojková, Eva Vrbková, Kate-
řina Šebelová, Sára Eva Neničková, Vít Pulec 
a Denisa Šikulová. Mezi prvňáčky získal 2. 
místo Lukáš Sladký s básní Emanuela Fryn-
ty Angličané. V kategorii žáků 2.-3. ročníků 
obsadila 2. místo Aneta Sojková, která reci-
tovala báseň Františka Hrubína O Palečkovi, 
který vyrostl. Největšího úspěchu dosáhli 
naši sedmáci - Vít Pulec zaujal recitací bás-
ně Ivana Jirouse Ptala se Františky Marta a 
vybojoval ve své kategorii 2. místo, ve stejné
kategorii obsadila 3. místo Denisa Šikulová. 
Denisa zároveň získala i hlavní cenu soutěže 
Lysické sluníčko, které jí svými hlasy přisou-
dili diváci za recitaci úryvku z prózy Michala 
Viewegha Výchova dívek v Čechách. 
Úspěch v Lysicích podpořil sebevědomí našich 
recitátorů i pro oblastní kolo recitační soutě-
že Setkání s poezií v Adamově. V konkurenci 
žáků z osmi škol všichni soutěžící předvedli 
perfektní výkony, které byly také oceněny 
porotou. Na předních příčkách se nakonec 
umístili hned tři naši soutěžící. V kategorii 
žáků 2. a 3. tříd zvítězila Aneta Sojková a v 
kategorii žáků 6. a 7. tříd jsme se radovali do-
konce dvakrát. Vít Pulec obsadil třetí příčku 
a Denisa Šikulová v této kategorii zaslouženě 
zvítězila! Vítězky Aneta a Denisa postupují 
do krajského kola soutěže, které proběhne ve 
Studiu dramatické výchovy Labyrint v Brně. 
Věříme, že i tam budou úspěšné!

I. Kuchyňová

Denisa Šikulová, Vít Pulec, Aneta Sojková
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musíme se posunout o osmnáct kilometrů na 
západ do Štěpánova nad Svratkou. Již v polovi-
ně předchozí dekády se zde majitel pernštejn-
ského panství hrabě Vilém Mitrovský rozhodl 
oživit skomírající výrobu železa a litiny. Zá-
měr se zdařil a štěpánovské zdroje železných 
rud brzy přestaly zvyšujícímu se odbytu stačit. 
Mitrovský proto začal hledat pro své podniká-
ní další surovinové zdroje na sousedních pan-
stvích, o jejichž nalezištích existovalo obecné 
povědomí bez nadsázky již od středověku. Od 
roku 1850 si proto od kunštátských Honrich-
sů pronajímal jak starší opuštěné, tak i nově 
zakládané doly, nalézající se na jejich pozem-
cích. Až 28% podíl železa ve zdejším limonitu 

spojený s vysokou poptávkou po této surovině 
pak přivedla na Kunštátsko i další důlní ná-
jemce – majitele blanenských a adamovských 
železáren Salm-Reifferscheidty, kteří provozo-
vali několik dolů v okolí Petrova. Do Blanska 
a Adamova se však dovážela ruda především z 
okolí Letovic – jde prakticky o tutéž geologic-
kou vrstvu, leč jiné panství, na němž se stali 
Salmové dominantními důlními provozova-
teli. Většina kunštátských dolů se nacházela v 
bezprostředním okolí Kunštátu. Těžilo se nej-
více ve třech lokalitách: první se nacházela Na 
Spálivé a V hájku, nedaleko kopce Chocholík, 
druhá na Podchlumí, třetí oblast tvořily doly 
rozeseté v okolí Rudky od Milenky až po sil-
nici do Nýrova. Jistě také není bez zajímavosti, 
že doly zpravidla nesly jména Honrichsovské 
rodiny: Karel, Kuno, Tekla, Leopoldina a po-
dobně. Pozůstatky důlní těžby jsou u Kunštátu 
dodnes zřetelně patrné. V lesích na prakticky 
všech zmíněných lokalitách se můžeme setkat 
s haldami vytěžené zeminy, které dnes již opět 
pokrývá lesní porost, a s hlubokými jámami 

– památkami po někdejších důlních šachtách. 
Na Podchlumí jsou k vidění hned u lesní cesty, 

V hájku dodnes tvoří jedna zatopená šachta 
lesní jezírko, většině Kunštátských jistě dob-
ře známé. V dobách největší slávy (rozuměj: 
nejintenzivnějšího vytěžování suroviny) na 
přelomu šedesátých a sedmdesátých let přesa-
hovaly dodávky kunštátské rudy do Štěpáno-
va hodnotu 3000 tun ročně.
Ukončení důlních prací mělo stejně rychlý 
konec jako počátek. K procitnutí ze zaklada-
telské horečky došlo v polovině 70. let. Způso-
bil to fenomén, jehož jsme byli naživo svědky 
před několika lety. Dynamicky se rozvíjející 
průmyslová odvětví se stala předmětem fi-
nančních spekulací, jež přivedly r. 1873 ví-
deňskou burzu ke krachu. Následná krize, byť 

neměla globální rozměry, se rychle promítla 
do hospodářského života. V průběhu něko-
lika málo let klesla produkce železa v celé 
monarchii na polovinu. Roku 1876 se zaví-
rají také štěpánovské vysoké pece, v činnosti 
zůstala pouze slévárna. V závislosti na tom v 
historických tabulkách rychle klesají i objemy 
rud odvážených z kunštátských dolů. Ještě v 
roce 1875 činil objem vytěžené a do Štěpánova 
dodané rudy 2898 tun, za rok 1881 již to bylo 

„pouhých“ 106 tun. Doly se kvůli slábnoucí 
poptávce postupně uzavíraly, nejdéle se důlní 
činnost udržela v oblasti mezi Rudkou a Nýro-
vem, kde se těžilo až do konce osmdesátých let. 
Drahou domácí těžbu pak nahradil dovoz lev-
nější suroviny ze zahraničí. Gründerská fáze 
tuzemského průmyslu byla u konce.

Krejčíř, Miroslav – Štrejn, Zdeněk: K historii 
dolování železných rud na Kunštátsku a Le-
tovicku. Sborník Matice moravské 80, 1961, s. 
281-297.

Urban, Otto: Česká společnost 1848-1918. 
Praha 1982.                                                       j.d.

Pamětní zápis           (XVI. část)
Ludvík Kundera
Sepsaný v měsíci srpnu 2005 u příležitosti obšírné 
úpravy kunštátského chrámu sv. Stanislava:
Po protektorátní pauze v tělovýchovné čin-
nosti splynuly tělocvičné jednoty Sokol a Orel 
v Kunštátě v jednu a od roku 1945 už také spo-
lečně cvičily, přestože k oficiálnímu sjednoce-
ní došlo až v roce 1948. Počátkem padesátých 
let se ze Sokola stala Jednota Tatran (závodní 
jednota Hlinodolů), ale po celostátní reorga-
nizaci a sjednocení tělovýchovy je to od roku 
1957 opět TJ Sokol. Za školou vzniklo v té době 
fotbalové hřiště, které slouží i školní mládeži a 
kolem něhož se zvolna buduje rozsáhlý spor-
tovní areál s tenisovými kurty a s volejbalo-
vými a dětskými hřišti. Počátkem roku 1980 
byla u Hlubokého dokončena výstavba lyžař-
ského vleku s osvětlením sjezdovky.
V 90. letech pak vzniklo vedle zatravněného 
fotbalového hřiště ještě druhé, se škvárovým 
povrchem, vzniklo šest tenisových kurtů a 
sportovní hala s možností uplatnění všemož-
ných sportů.

„ZDE SPÍ ŠŤASTEN
ŠTESTÍM SVÉ SMRTI
FRANTIŠEK HALAS

5. 10. 1901   27. 10. 1949
ŽIL TEHDY CO ZATÍM DRUZÍ

BYLI MRTVI ZAŽIVA
ČEST TVÉ PAMÁTCE!

F.H.ST.“
V roce 1950 opatřil básníkův otec hrob mra-
morovou tabulkou s fotografií a nápisem, v 
němž otec přímo oslovoval syna. Míníl to 
jako krátké provizorium. Protáhlo se však 
až do roku 1964, kdy podle návrhu Bohdana 
Laciny byl na hrob dopraven bludný kámen 
z Rozseče a koncipováno řešení s mohylkou, 
které předpokládá osázení pouze lučním nebo 
lesním kvítím.

Výjimečnost kulturní krajiny Kunštátska ved-
la odborníky ze státní ochrany přírody a z Ge-
ografického ústavu Čs. Akademie věd v Brně 
k tomu, aby zpracovali důvodovou zprávu pro 
vyhlášení klidové oblasti Halasovo Kunštátsko. 
Posláním klidové oblasti je zachování přírod-
ních a kulturních hodnot vyvážené harmo-
nické krajiny s optimálními podmínkami pro 
pěší rekreaci v přírodě. Zvláštní ochraně se na 
tomto území doporučují chráněná naleziště 

„Mramorka“ a „Halasův kout“, krajinná rezer-
vace Hluboké a zámecký park kunštátského 
zámku. Vyhlášení Halasova Kunštátska kli-
dovou oblastí bude teprve začátkem dlouhého 
a nesnadného úsilí. Cílem je, aby halasovská 
krajina byla stejně vábivá pro nás v současnos-
ti jako v budoucnu pro naše potomky.

SLOUPEK

Lesní jezírko V hájku


