
INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA

V měsíci dubnu se Rada města na svých zasedá-
ních mimo jiné zabývala:

- odstraněním závad v kulturním domě
- postupem prací na revitalizaci Panské zahrady 
– parkovými úpravami
- aktuálním stavem na čistírně odpadních vod
- jednáním se Svazkem vodovodů a kanalizací ve 
věci majetkového vypořádání v rámci vystou-
pení města ze Svazku

- zasíťováním stavebních pozemků – rozvody 
NN, veřejné osvětlení a kabelová televize

- návrhem na opravy místních komunikací
- zřízením přechodu pro chodce na ulici Palac-
kého a řešením bezpečnosti silničního provozu 
v Rudecké ulici

- žádostmi o odprodej pozemků ve vlastnictví 
města

- pronájmem obecních pozemků
- ošetřením stromů v katastru města a obnovou 
stromořadí na náměstí Krále Jiřího

- postupem na zpracování nového územního 
plánu města a místních částí

- havarijním stavem střechy ve dvoře městského 
úřadu

- zápisy ze schůzí stavební komise
- výběrovým řízením na provozovatele luna-

parku o kunštátské pouti – vyzváno 5 majitelů 
atrakcí, kteří v minulosti projevili zájem, po-
dána pouze 1 nabídka současným provozova-
telem

- zpracováním projektové dokumentace na za-
mezení sesuvu půdy za kulturním domem

- připomínkami obyvatel penzionu na úpravu 
jeho okolí

- odstraněním závad v bytových domech Rudka 
29 a Nová 504

-návrhem stavebních a technických úprav výdej-
ny stravy v základní škole pro splnění zpřísně-
ných norem pro výdej stravy

- závěry z povodňové prohlídky provedené v mě-
síci dubnu

- záměrem na revitalizaci rybníka u školy a par-
ku před kulturním domem

- spoluprací s OS Řemesla v Kunštátě na organi-
zaci „Svátků řemesel“ konaných ve dnech 9. a 
10.6.2012

V měsíci dubnu provedlo napojení svých ne-
movitostí na novou splaškovou kanalizaci 
dalších devět odběratelů. Práce byly prove-
deny jednak svépomocí, tak i dodavatelsky s 
využitím místních živnostníků pánů Jiřího 
Holase (605 508 678), Radka Šafáře (733 288 

212) a Květoslava Hájka (603 822 832). Pro ty, 
kteří se spoléhají na svoje síly a schopnosti a 
výkopy i instalace se chystají provést přece 
jenom svépomocí,  upozorňujeme na výhod-
né slevy KG potrubí v prodejně instalačního 
materiálu pana Hájka na ulici Brněnská 529 v 
Kunštátě, telefon 605 589 477.
Svoji připravenost na provedení kanalizač-
ních přípojek vyjádřilo doručením vyplně-
ného tiskopisu Žádosti odběratele o zřízení 
nebo změnu kanalizační přípojky do kan-
celáře vodohospodářského odboru dalších 
32 vlastníků nemovitostí. Podle osobních 
informací se na práce chystají  i další obča-
né ihned po splnění agrotechnických lhůt 
na svých zahrádkách nebo po dokončení 
jiných nevyhnutelných prací a záležitostí.                                                                                                                                     
                                                                           -Bč-

Vážení čtenáři, připomínáme, že máte-li 
jakýkoli dotaz na vedení radnice, můžete 
jej buď zanechat na podatelně městského 
úřadu, nebo odeslat na e-mailovou adresu 
knihovny: knihovna@kunstat-mesto.
cz. Odpověď bude zajištěna v nejkratším 
možném termínu, ideálně vždy do následu-
jícího čísla Kunštátského zpravodaje.                                                                                                                                      
                                                                          -red-

Jaký byl důvod k vykácení jeřabin na ná-
městí Krále Jiřího?
Třetí dubnový týden vyvolal v řadách kun-
štátských občanů silný rozruch spojený s řa-
dou otázek směřujících na představitele obce. 
Způsobilo to vykácení stromořadí na náměs-
tí, které dlouhá léta charakterizovalo střed 
města. Tato akce byla závěrem rozsáhlejšího 
projektu s názvem „Ošetření významných 
dřevin v Kunštátě a obnova stromořadí na 
náměstí Krále Jiřího.“ Projektu zpracované-
ho Ing. Krejčiříkem v květnu 2010 a následně 
schváleného zastupiteli v minulém volebním 
období. 
Agentura ochrany přírody a krajiny Brno 
(AOPK) se jako odborný konzultant spo-
lupodílela... pokračování na druhé straně
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Na podobě škoní zahrady se podílejí žáci i učitelé.                                                       foto L. Dostál



V pondělí 23.4.2012 si děti ze ZŠ a MŠ s 
mnoha hosty připomněly již potřetí Den 
Země, který se slaví jako připomínka 
ochrany životního prostředí naší planety 
pod hlavičkou OSN na celém světě již 22 
let. Letošní oslava byla poněkud větší než 
předchozí dva roky, kdy v areálu byl za-
sazen strom č.1 - borovice L.Kunderovi a 
strom č.2 - javor J.Řehůřkovi. 
Letos byla žákům oficiálně předána k uží-
vání školní zahrada. V úvodní řeči ředitel 
školy Vratislav Sedlák poděkoval všem přá-
telům školy za jejich náklonnost, pracovní, 
technickou a finanční pomoc. Zdůraznil, 
že celý areál vzniká postupně již druhým 
rokem vlastními silami učitelů, žáků a škol-
níků základní a mateřské školy na původ-
ním staveništi pro sportovní halu, později 
na nevyužívané louce se zákoutími kopřiv. 
Dnes už tady najdete venkovní učebnu, je-
zírko, potůček, rybníček, posečený trávník, 
nové chodníky, mraveniště, hmyzí hotel, 
ptačí budky, opukovou zídku pro čmelá-
ky s vinnou révou. Při této příležitosti byl 
uveden do provozu také bezbariérový pří-
stup do zahrady z peněz TV Nova za účast 
našeho malého žáčka v televizní soutěži. 
Zastupitelka města Marie Vlasáková odha-
lila dřevěnou plastiku moudré sovy, kterou 
žákům věnovalo město Kunštát. Pan farář 
Tomáš Koumal s pomocí dětských ruček za-
sadil a zalil strom č.3 věnovaný dalším, již 
nežijícím kunštátským osobnostem, Fran-

tišku a Janu Halasovi, Klementu Bochořá-
kovi a Janu Mario Tomešovi. Koordinátor 
environmentální a výtvarné výchovy a sou-
časně tvůrce celé zahrady Ladislav Dostál 
se svými žáky představil jejich práci, deset 
zeměkoulí s naučnými zeměpisnými cedu-
lemi o naší planetě, kde každý model Země 
zachycuje určitý moment – např. podneb-
né pásy, přírodní katastrofy, tvoření Země 
atd. Současně tyto metrové barevné koule 
jsou základem pro další výtvory umístěné 
v krajině – v „landartové“ školní zahradě. 
Současně přislíbil třem stovkám zúčastně-
ných dětí, bývalých učitelů, rodičů a hostů, 
že se bude stále pokračovat v rozšiřování 
tohoto relaxačně naučného areálu výuko-
vými cedulemi i z oblasti přírodopisu. 
Oslavu Dne Země oživily básničky a pís-
ničky o jaru, sluníčku, domově a přátelství 
v podání dětí z MŠ i ZŠ. Zcela na závěr 
tohoto krásného slunného dopoledne tře-
ťáci vypustili do rybníčku několik rybiček, 
aby nebylo kvákajícímu žabákovi smutno.                                                                                                                                          
                                                                    -ld-

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Žáci si nadělili novou zahradu plnou zeměkoulí
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pokračování otázky pro starostu
na tvorbě i ohodnocení projektu, v jehož rám-
ci bylo vzhledem ke špatnému zdravotnímu 
stavu stromořadí na náměstí a jeho krátko-
dobé perspektivě do budoucna, doporučeno 
projektantem i AOPK řešit situaci komplexně 
výměnou všech jedinců za nové. V rozhod-
nutí o kácení dřevin byla uvedena možnost 
kácení mimo období vegetačního klidu v 
návaznosti na realizaci celého díla. Výsadba 
byla provedena následně po kácení okrasnou 
jabloní „Malus Evereste“. V rámci tohoto pro-
jektu probíhalo ošetření stromů v Zámecké 
ulici, dubů za KD, lípy u školky a nad „Mys-
livnou“ v Sychotíně. 
Na tuto akci byla žádána dotace na SFŽP z 
operačního programu životní prostředí a do-
tace byla úspěšně schválena v prosinci 2010. 
Projektová cena činila 413 798,- Kč včetně 
DPH. Na veřejných stránkách byla vyhlášena 
soutěž na zhotovitele, o kterou projevilo zájem 
devět firem, ale jen sedm jich podalo nabídku. 
Z místních firem mezi nimi nebyla žádná. Za-
kázku nakonec  vysoutěžila firma Bubeník z 
Lysé nad Labem za cenu 227.858,- Kč s DPH. 
O schválení projektu i získané dotaci byli ob-
čané průběžně informování v zápisech ze ZM 
a v Kunštátském zpravodaji.
Do tohoto projektu nespadá pokácení stromů 
v ulici Nová v měsíci březnu. Zde na požada-
vek obyvatel bytovek o ořez stromů z důvodů 
stínění bytů bylo svoláno místní šetření, ve 
kterém bylo rozhodnuto o odstranění stávají-
cích stromů a následně nové výsadbě.
Stromy (hlavně smrky) byly vysazeny v blíz-
kosti domů (5 m), tím nebylo zajištěno řádné 
zakotvení stromů, hrozil do budoucna vývrat, 
poškození fasády domu;  případným ořezem 
by se narušilo těžiště stromů a riziko by se 
zvýšilo. Skácení jednotlivých stromů ve sku-
pině by narušilo její kompaktnost a opět by 
vedlo ke zhoršení stability zbývajících smrků. 
Za peníze z prodeje dřeva bude pořízena nová,  
vhodnější výsadba.

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 re-
gistrační číslo a o přijetí bude rozhodnuto do 
30 dní.                                                             -ten-

Zápis do mateřské školy

Poděkování všem, kteří doprovodili na po-
slední cestě mého manžela pana Josefa Ma-
cháčka.                                Zdena Macháčková

Základní škola a Mateřská škola Kunštát 
zvou všechny na 

soutěŽní výstavku 
 keramických výroBkŮ, 

která se uskuteční 
v městském informačním centru 

od 15. května do 25. května 2012.
Ceny budou výhercům slavnostně předá-

ny v červnu v rámci akce 
„Svátky řemesel“.

CHOCHOLÍK

akce v květnu
Od 2. do 9. května 2012 si můžete v pro-
storách Infocentra v Kunštátě prohlédnout 
výstavu „Barevný svět“ aneb co vše v Cho-
cholíku malujeme, kreslíme a vyrábíme.  
Výstava bude zahájena ve středu 2. 5. 2012 
v 15,30 hodin slavnostní vernisáží. Srdečně 
zveme nejen rodiče malých výtvarníků, ale 
také širokou veřejnost.

Beseda  pro rodiče Jak „přežít“ vstup do ma-
teřské a základní školy ve čtvrtek 24. 5. 2012 
v 18 hodin v Chocholíku, Lipka 43, Kunštát. 

V neděli 27. května 2012 zavítá do Kunštá-

tu Dřevěné divadlo Jana Hrubce z Nového 
města na Moravě. Zveme vás v 16 hodin na 
výletiště za hasičskou zbrojnicí na loutkovou 
pohádku Princezna na hrášku. V případě 
nepříznivého počasí bude divadlo v Kultur-
ním domě. Po představení následuje pro zá-
jemce krátká loutková dílna. Vstupné 20 Kč.

Příměstský tábor v termínu  13. srpna - 17. 
srpna 2012  denně od 8,00 do 15,30 hodin. 
Celotáborová hra „Osadníci z Kunštátu“, hry, 
výlety do okolí, výtvarka. Cena: 600,- Kč.
Další informace najdete na našich webových 
stránkách  www.chocholik.cz.

Základní škola nabízí veřejnosti a 
bývalým žákům během pouti 5. a 6. 
května od 8 – 18 hod. dny otevřené 
brány (mezi halou a školou) k návště-
vě a prohlídce naší školní zahrady a 
sportovního areálu.                                       
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CHOCHOLÍK

„kunštátským rodičům“
CESTA KUNŠTÁTSKÉHO RODÁKA

Vážení občané mého rodného města.
Některým příslušníkům mé generace dotýkající 
se věkem devadesáti let, kteří přijali moji nabíd-
ku sociální podpory realizovanou v Kunštátě 
Mgr. Libuškou Pfanty a Ing. Liduškou Peškovou 
v letech 2009-2010,  daruji knihu ,,Cestou kun-
štátského rodáka’’.  Po mnoha letech se mi poda-
řilo obnovit styk s několika bývalými spolužáky 
ze školních lavic 1930-1939 a zavzpomínat na 
život v našem městě z těchto let.  
V roce 1940 jsem byl přijat k firmě Baťa ve Zlíně, 
kde jsem poznal historii ,,Baťa-Zlínský fenomén 
XX. stoleti’’, prožil druhou světovou válku a zů-
stal ve zlínském prostředí do roku 1967, kdy jsem 
byl jmenován podnikem zahraničního obchodu 
Strojimport Praha do vedení nově utvořené smí-
šené československo-francouzské společnosti 
Stim-France se sídlem v Paříži, s cílem prodávat 
československé obráběcí stroje vyráběné Trus-
tem obráběcích stroju (TOS). Životní okolnosti 
rozhodly, že ve Francii žiju podnes.
Byl jsem vybídnut přáteli, abych  napsal o mém 
čtyřicetiletém poznávání života ve Francii. Ne 
každému z mého rodného města se podařilo 
tuto zemi navštívit…a což teprve pracovat a 
žít desítky roků ve Francii, která je nejsložitější 
zemí v Evropské unii a ovlivňuje současnost i 
budoucnost Evropy, tudíž i naší země. Stručný 
výtah z mého poznávání ve Francii jsem shrnul 
do knihy ,,Cestou kunštátského rodáka’’. 
Kniha je neprodejná, napsaná česky ve Franci a 
v roce 2011 vydaná v počtu 300 výtisků v Praze. 
Publikaci věnuji archívu naší rozšířené rodi-
ny, přátelům a známým. Podnětné informace 
mohou být  příspěvkem do celostátní debaty o 
modernizaci výuky vzdělanosti v základních 
školách.
Několika výtisky v Městské knihovně a Infor-
mačním centru v Kunštátě vám nabízím na-
hlédnout do neznámé Francie. 

Z Francie - viděno českýma očima:
V knize ,,Cestou kunštátského rodáka’’ se sna-
žím přiblížit poznávání mého života ve Francii 
během čtyřiceti let od roku 1967. Překvapivé ce-
losvětové zvýšení cen surové nafty v létech 1973 
a 1979,  následně, od roku 1981 ve Francii soci-
alisticko-komunistický vládní program a roku 
1989 odstranění berlínské zdi s geopolitickou 
reorganizací světa postupně ovlivňovaly život 
nejen ve Francii.
Tuto novodobou složitost ve Francii prožívali a 
zachytili ve svých literárních dílech  nejpovo-
lanější osobnosti. Na prvním místě generál de 
Gaulle, pak jeho několikanásobný ministr Alain 
Peyrefitte  (1958-1968) a Valéry Giscard d’Esta-
ing, bývalý prezident republiky v létech 1974-
1981, dále  Maurice Allais, nositel Nobelovy ceny 
a řada dalších významných osobností. Některé z 
jejich knih jsem uvedl jako důležité prameny ve 
výše jmenované publikaci. Připomínají omezení 
informovanosti několika generacím našeho ná-

roda v době  od 15. března 1939 (německý Pro-
tektorát) až do roku 1989, tedy po dobu padesáti 
let ! 
Škoda, že tyto knihy nebyly vydány v naší ma-
teřštině…
Geopolitické změny v uspořádání světa po roce 
1990 vytvořily ve Francii situaci, kdy generál de 
Gaulle se svým vyjádřením z roku 1959 může 
být dnešními extrémisty  obviněn z rasismu. 
Alain Peyrefitte, v době vydání své knihy ,,Čína 
se probouzí’’ (1965) a o deset let později ,,Až se 
Čína probudí, svět se zachvěje’’,  nevypadal pre-
svědčivě - současnost ukazuje, že měl pravdu. 
Michel Rocard (první ministr 1988) se svým ,,La 
France ne peut pas  recevoir la mizére de tout le 
Monde’’ (Francie nemůže přijmout na své půdě 
bídu celého světa) a Valéry Giscard d’Estaing 
svým výrokem (1992) o imigrační invazi do 
Francie, vyvolaly v té době bouři protestů - a v 
roce 2012 ?... Francie ztratila své vedoucí poli-
tické postavení v Evropě, francouzský jazyk byl 
předstižen ve světovém měřítku angličtinou a 
vnitrostátní politická situace čeká na prezident-
ské volby v květnu 2012, jejichž výsledek pod-
statně ovlivní budoucnost Evropské unie (EU), 
tudíž i naší rodné země. 
Při porovnávání ČR - Francie první výhodou 
Francie  je zeměpisná poloha. Pohled ze satelitu 
přibližuje území o rozměrech přibližně tisíc ki-
lometrů od severu k jihu a podobně od východu 
na západ. Území bohaté na přírodní krásy pro-
tkané vodními toky se splavnými kanály, horské 
oblasti se střídají s úrodnými zemědělskými plo-
chami, několik tisíc kilometrů mořského pobře-
ží s bohatým rybolovem a příznivými klimatic-
kými podmínkami dokresluje ,,Ráj na zemi’’.  
V antické době Římané, později, po tisíc let 
historický vývoj, obchod s otroky a koloniální 
politikou, až po industrializaci v XIX. stoleti, 
politicko-administrativní systém ,,vyrobil’’ z 
Francie námořní mocnost. Ve XX. století pak 
navíc nukleární velmoc. Od XVII. století do XX. 
století, s obchodní a finanční aktivitou, Paříž 
byla centrem diplomatického světa. Francie je 
členem Rady bezpečnosti při OSN a ve vedení 
dalších významných světových organizací...tedy 
oblastech,  kde naší malé  zemi  je  nesnadné sou-
těžit.  
Nedostihnutelnost  Francie, nejen pro Českou 
republiku, završila organizace UNESCO, když 
v posledních létech udělila Francii světové pr-
venství v oblasti gastronomie. Důvod tedy navíc, 
zajímat se také o jídlo a pití ve Francii…k čemuž 
bude příjemné se vrátit.  

Jean-Antoine Jaroslav Rehurek,
Résidence du Bois 2, 

Chemin de la Couronnelle
91370  Verrières Le Buisson

France

Ve Francii, únor 2012

Milí rodiče,
Formou přílohy k tomuto číslu Kunštátského 
zpravodaje se Vám dostává do rukou průvod-
ce, který by Vám měl zjednodušit orientaci v 
nabídkách volnočasových aktivit pro děti v 
Kunštátě.
Každý rodič přirozeně touží po tom, aby jeho 
dítě trávilo svůj volný čas smysluplným způ-
sobem, i když konkrétní představu máme 
patrně každý úplně jinou, včetně dětí samot-
ných. V Kunštátě je nabídka opravdu pestrá 
a můžete si zvolit činnost dle přání, vloh a 
dispozic Vašeho dítěte. U malých dětí, které 
se ještě neobejdou bez Vaší přítomnosti, máte 
možnost zvolit druh činnosti, jež Vám zpro-
středkuje společný zážitek.
Několik všeobecných rad vedoucích ke správ-
nému výběru: Vy, rodiče, byste si měli zprvu 
zjistit, kdo volnočasové činnosti nabízí. Zpra-
vidla to bývají školská zařízení pro zájmové 
vzdělávání, sdružení dětí a mládeže, sportov-
ní spolky nebo jiné nestátní neziskové organi-
zace. Důležitá je samozřejmě kvalita nabízené 
služby a její odborné zastřešení. Mnohdy jsou 
aktivity organizovány na bázi dobrovolnictví, 
ve prospěch druhých, bez nároku na odmě-
nu. Rozhodně se neostýchejte na cokoli zeptat 
vedoucích kroužků svých dětí, měli by Vám 
poskytnout všechny potřebné informace. S 
otázkami se můžete obrátit i na nás, občanské 
sdružení Chocholík – Klub rodičů v Kunštátě. 
Rádi Vám zodpovíme případné dotazy nebo 
zprostředkujeme kontakt na kteroukoli zá-
jmovou činnost uvedenou v přehledu.

za Chocholík – Klub rodičů v Kunštátě
Ivona Kubíková a Martina Hosová

Jednou z priorit města Kunštátu je  starost o 
ty nejmenší občánky. Nejenom v čem, ale i jak 
vyrůstají. Škola a rodiče ne vždy stíhají zaplnit 
veškerý volný čas dětí a dospívající mládeže 
a proto mohu za město říct, že nejen vítáme, 
ale i podporujeme veškeré činnosti směřující  
k plnohodnotnému a smysluplnému využití 
volného času našich potomků. Poděkování 
patří všem organizovaným, či neorganizova-
ným skupinám, které se této aktivitě  věnují 
ve svém volném čase na úkor svého pohodlí.  
Co z našich dětí vyroste, záleží  na nás všech 
a já pevně věřím, že město Kunštát v tomto 
směru bude vždy oporou každému, kdo se 
našemu mladému pokolení bude kvalitně a 
cílevědomě věnovat.

Zdeněk Wetter
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» ZRUČNý ŘEMESLNÍK provede malířské 
a natěračské práce, zednické obklady, dlažby, 
práce se dřevem, pergoly, vazby aj. Rychle, 
levně. Tel.: 725 322 830

» NĚMČINA, FRANCOUZŠTINA - výuka, 
doučování, Marečková Pavlína, tel. 739 453 304 

» ČTYŘLÍSTEK - kroužek pro děti od 2. do 5. 
třídy a jejich rodiče. Praxí ověřený a úspěšný 
kroužek, kde  budeme zábavnou formou po-
mocí pohybových, výtvarných a komunikač-
ních her poznávat sami sebe i sebe navzájem, 
můžeme zapracovat na sebevyjádření, sebe-
prosazení, zlepšení pozornosti, sebedůvěry 
a další. Na své si přijdou děti i rodiče. Jsem 
speciální pedagog s praxí ve výchovném za-
řízení pro problémovou mládež, absolventka 
sociálně – psychologického tréninkového 
programu. V případě dostatečného zájmu 
se začneme scházet ještě v průběhu května. 
Další informace, dotazy, přihlášky pište na 
e-mail: dana.skotakova@centrum.cz, nebo 
mob: 739 672 757. Kroužek je zdarma. Těším 
se na Vás. Dana Skotáková

» PETRA LOUKOTOVÁ – STUDIO VIK-
TORKA nabízí na penzionu kosmetické práce, 
pedikúru, manikúru a také dárkové poukazy. 
Tel. 605 979 121

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, ka-
merových systémů, garážových vrat a do-
movních zvonků. Tel.: 608 025 112

» OPRAVY rodinných šicích strojů. 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

SPORT

noc s andersenem

tarokáři jsou v poločase

ohlédnutí za šachovou sezonou 2011/2012

Tarokáři z Kunštátu, přilehlého okolí, ale 
i kunštátší Brňáci mají za sebou první po-
ločas z turnajů roku 2012. Jednalo se o dva 
turnaje z okruhu „Vysočina“, v Olší a Bys-
třici nad Pernštejnem a dva turnaje okruhu 

„Povodí Křetínky a Svitavy“ a to v Kunštátě 
a Velkých Opatovicích. Dále jsme se zú-
častnili  i turnaje v Jevíčku, který však není 
do žádného z okruhů zařazen. Obecně lze 
konstatovat, že jsme byli poměrně úspěšní. 
Dva turnaje, v Kunštátě a Velkých Opato-
vicích, naši hráči vyhráli a kunštátší Brňáci 
obsadili navíc 3 a 4 místo. V Olší náš hráč 
obsadil druhé místo. Nejméně se nám vedlo 
na turnaji v Bystřici nad Pernštejnem, kde 
jsme nejlepší umístění zaznamenali až na 
55 místě. Tento turnaj se však nevyvedl ani 
organizátorům. V Jevíčku, byl náš nejlepší 
hráč na 18. místě. U nás, v Olší a Velkých 
Opatovicích byla stejná účast a to 92 hrá-
čů, v Bystřici nad Pernštejnem bylo hráčů 
80. Vzhledem k dosaženým výsledkům lze 
naše umístění po první polovině odehra-

ných turnajů hodnotit jako nadprůměrné, 
čímž jsme si vytvořili dobré předpoklady, 
abychom po podzimních turnajích obou 
okruhů, obsadili v konečném hodnocení 
přední místa. Konkrétní výsledky a umís-
tění jednotlivců lze opět nalézt na interne-
tové adrese www.taroky.cz 
Pokud se týkalo turnaje v Kunštátě, který 
jsme pořádali, lze ho zhodnotit jako velmi 
úspěšný. Jednalo se již o 15. ročník, který 
se uskutečnil 14. 1. 2012, a po několika le-
tech se jeho konání vrátilo do zrekonstru-
ovaných prostor hotelu Rudka. Zdejším 
prostředím, technickým zázemím, vstříc-
ností majitelů i personálu, byly vytvořeny 
nejlepší podmínky ze všech turnajů, což 
všichni účastníci náležitě ocenili. Rovněž 
je třeba poděkovat za podporu ze strany 
města, starosta MVDr. Zdeněk Wetter se 
osobně zúčastnil zahájení a pak i předání 
cen nejlepším hráčům. Rovněž chceme po-
děkovat všem sponzorům za ceny, které do 
turnaje věnovali.          Ing. Dalibor Botko

Šachisté skončili v Okresním přeboru druž-
stev na 7. místě mezi 10 týmy. Body jednot-
livých hráčů dle pořadí na soupisce: Zdeněk 
Libiš st. - 3,5 bodu (9 partií), Jan Mikulčic-
ký - 5(9), Roman Blažek - 0,5(4), Libor Kovář 

- 2,5(5), Zdeněk Libiš ml. - 3(7), Josef Záboj - 3 
(8), Radek Štěrba - 1,5(6), Pavel Oliva - 0,5(6), 
Pavel Chloupek - 1(4), Jiří Kameník - 2(4), 
Petr Holík - 1(2), Martin Král - 0(1), Filip Pá-

ral - 1(1), Vojtěch Pavlů - 0(1), Vít Líkař - 0(1). 
Tím jsme odehráli 14. soutěžní sezonu. V 
Šachovém svazu ČR  máme zaregistrováno 
celkem 53 našich členů. Nejnověji 10-ti leté-
ho Ondřeje Doležela. Nyní jsou bohužel dvě 
třetiny neaktivní. Pro příští sezonu bychom 
některé z nich chtěli znovu zapojit  do šacho-
vého dění. Snad se to podaří a přijdou lepší 
výsledky.                                          Zdeněk Libiš

KNIHOVNA

Už posedmé měli nejmenší čtenáři – žáci 2. 
ročníku naší základní školy možnost strávit 
noc v nezvyklém prostředí. 30. března se to-
tiž nocovalo v kunštátské knihovně, která 
se opět zapojila do akce Noc s Andersenem, 
jejímž cílem je podpořit rozvoj dětského 
čtenářství a nabídnout dětem pěkné zážit-
ky spojené se čtením knížek. Akci pro děti 
zorganizovaly Radka Banyaová z Městské 
knihovny Kunštát a Ilona Kuchyňová, uči-
telka základní školy.
Ale než došlo na spaní, čekala děti celá řada 
překvapení.  Seznámily se s Brittou, Lassem 
a Lisou z Bullerbynu, setkaly se s loupežnic-
kou dcerou Ronjou a pobavila je Pipi Dlouhá 
punčocha se svými kamarády. Dokonce pro 
ně připravila dárek, a to až na rozhlednu v 
Rudce, kam si pro něj děti statečně vyšláply. 
Námětem letošní Noci byly totiž knihy švéd-
ské spisovatelky Astrid Lindgrenové. 
V knihovně děti navštívila Renata Horáková, 

která jim pomohla vyrobit krásné obrázky 
Pipi v životní velikosti, pak přišly na řadu 
písničky Radky Dostálové a na závěr večera 
za námi do knihovny přišla samotná  spiso-
vatelka Astrid Lindgrenová, která nečekaně 
dorazila až ze samotného Švédska. 
Při hrách, čtení a malování jsme si ani ne-
uvědomili, jak utíká čas. Najednou tu byla 
půlnoc, mezi regály s knihami se uvelebily 
děti ve spacácích a četlo se tak dlouho, do-
kud neusnuli i ti největší nespavci.
Z knihovny si děti odnesly mnoho zážitků, 
krásná trička, která pro ně vyrobily paní uči-
telky Michelová a Novotná. Na rozloučenou  
všichni dostali pamětní listy, drobné dáreč-
ky a především průkazku čtenáře knihovny 
s logem Noci s Andersenem. 
Poděkování patří všem našim vytrvalým 
spolupracovníkům, díky nimž se Noc s An-
dersenem 2012 podařila!           

I. Kuchyňová



 knihy knihovny kunštátské 
Karel Kryl se narodil v Kroměříži v roce 1944. 
Tedy: Moravan. Jeho otcem byl věhlasný tis-
kař z Nového Jičína, spolumajitel podniku 
Tiskárna KRYL – SCOTTI. Její majitelé se 
nikdy nesnížili k tisku novin, politického a 

„zábavného“ čtení. Celou první polovinu 20. 
století byly knihy 
vycházející z jejich 
rukou jedinečným 
artefaktem, který 
uchovává vědění, 
moudrost, estetický 
vkus lidí. Ostatně 
kniha znamená v 
řečtině bible od Byb-
los, jak se nazývalo 
město, odkud byl 
dovážen papyrus. A 
tento význam kni-
hy měli na mysli už 
Konstantin s Meto-
dějem, když tvrdili, 
že „jako nahé jsou 
národy bez knih.“
V těchto kořenech 
je třeba hledat ne-
ústupnost, neúplat-
nost, hrdost a zásado-
vost zpěváka Karla Kryla. Pro ony vlastnosti 
také skončil od roku 1969 v emigraci. Na dět-
ství vzpomíná: „Na to se nedá zapomenout. 
Stály jsme všechny tři děti, táta nás držel za 
ruku z jedné strany, maminka z druhé strany 
a dívali jsme se, jak krumpáči a kladivy rozbí-
její naši tiskárnu.“ Pochopitelně, stalo se  tak 
po „vítězném únoru“ 1948. 
Kryl vystudoval grafiku na Střední umělec-
koprůmyslové škole, maturoval v roce 1962. 
Hrál divadlo a své texty doprovázel na kytaru. 
Jeho strohý básnický projev s bohatou lexi-
kální zásobou si brzy našel posluchače, deska 
pojmenovaná po nejznámější Krylově písni 
Bratříčku zavírej vrátka se po ruské okupaci 

v osmašedesátém stala zjevením. Další desky 
vyšly už v německém exilu, kde Kryl působil 
v Mnichově v Rádiu Svobodná Evropa. Po 
sametové revoluci, kdy se stal po návratu do 
republiky středem pozornosti, se postupně 
ocital opět v opozici. Pro jisté lidi byl zase 

politicky nežádou-
cím elementem. 
Kritizoval veřejně 
prezidenta Havla, 
Václava Klause na-
zýval zpupným po-
litickým kramářem. 
Krylova role byla 
ovšem nezastupitel-
ná a po jeho smrti 
způstává v české 
úplatné a krotké 
kultuře mezera, ano 
chce se napsat JIZ-
VA. Jizva nezhojená. 
Karel Kryl zemřel 
nečekaně na srdeční 
zástavu v roce 1994. 
V pouhých padesáti 
letech. Jeho rozsáhlé 
dílo vydalo pražské 

nakladatelství Torst. 
Závěrem citujeme jednu sloku písně ZA PRA-
CHY. 

Někteří kasírují
za podraz či za drb

jiní zas mašírují
tak jak káže pablb
Někteří vodu kalí

mezitím co kradou
aby pak naříkali

nad kterousi zradou
za prachy

KRYL Karel: Spisy, Praha, Torst, 2000
v.o.

HISTORICKÁ RUBRIKA
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Francouzský historik Fernand Braudel ve 
svém obsáhlém díle o středomořském pro-
storu v 16. století přesvědčivě ukázal, že pro-
stor představoval pro předmoderního člověka 
velkého nepřítele. Člověk zápasil s prostorem 
o čas, neboť čas se v souvislosti s rozvojem 
podnikání začal na prahu novověku stále více 
počítat na peníze. Překonávat snadno prostor 
a získávat čas sehrávalo významnou úlohu ne-
jen pro obchodníky a přepravce nejrůznějších 
komodit, ale v nemenší míře také pro přenos 
informací. Z dnešního pohledu přináší rych-

lost šíření informací zcela odlišné problémy. 
Dnes si již jen obtížně uvědomujeme, jakou 
komunikační revoluci ve své době představo-
valo vybudování poštovního spojení. Právě od 
16. století začínají evropské metropole propo-
jovat sítě zkvalitněných a relativně bezpečných 
cest, po jejichž okrajích vyrůstají v pravidel-
ných vzdálenostech stanice umožňující kurý-
rům přepřáhnout koně, případně zajišťující 
personál schopný dopisy dále transportovat. 
V celoevropském kontextu je vytváření těch-
to sítí spojeno s monopolem italského rodu 

Poštovní stanice na Zlaté studně

KULTURALITERÁRNÍ RUBRIKA

Správa státního zámku Kunštát,
 Město Kunštát a Kruh přátel umění

Vás zvou
na výstavu 

terra kunstat 12

která představí tvorbu 
kunštátských keramiků

a jejich přátel 
1. května – 31. května 2012

zámek, Květná zahrada

meZinÁroDní FestivaL 
veLkých Dechových 

orchestrŮ

pod záštitou ZUŠ Letovice.

v pátek 11. května 2012 v 17.00
na náměstí Krále Jiřího.

Vystoupí orchestry 
ze Slovenska a Lipska.

Vstup volný.

noc s andersenem

Snad se také z těchto dětí stanou pravidelní 
čtenáři a návštěvníci městské knihovny.

X. PohÁDkovÁ cesta

pro děti k jejich svátku
v sobotu 2. června od 13.00.

Podrobné informace budou zveřejněny 
na plakátech a webových stránkách 

města.
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Taxisů (jen na okraj: slavný renesanční 
básník Torquato Tasso pocházel ze stejné 
rodiny). Nelze však říct, že by vývoj spěl 
kupředu mílovými kroky. Poštovní kočáry 
jezdily zpravidla jednou týdně a rychlost 
přepravy negativně ovlivňovala celá řada 
faktorů. I ve chvílích, kdy měla rychlost 
informace cenu zlata, jako například při 
mírových jednáních na konci třicetileté 
války, nebylo možné zajistit spojení mezi 
severoněmeckým Münsterem, kde jedná-
ní probíhala, a Vídní ve lhůtě kratší než 
15 dní, v případě Říma či Madridu to byl 
dokonce dvojnásobek. Uvážíme-li, že se 
zpravidla neodpovídalo obratem, zdá se 

být téměř zázrakem, že tato jednání trvala 
pouhé čtyři roky.
Přesto však poštovní síť stále houstla. Na 
místě je tedy otázka, kdy tato pavučina do-
sáhla také do našeho kraje. Stalo se tak až 
poté, co byla pošta zbavena soukromého 
monopolu (v Rakouské monarchii mezitím 
Taxise vystřídali neméně monopolní Paa-
rové) a stala se státním podnikem. Stejně 
jako v případě starého mapování se i v pří-
padě poštovnictví stal civilizačním hybate-
lem faktor války. Investovalo se do zlepšení 
cest, což v letech 1752-1756 vedlo k přebu-
dování silnice, kterou dnes známe pod li-
dovým označením „Svitavská“. Kopírovala 
starou královskou cestu, byla však výrazně 
napřímena a zpevněna, staré okliky se zru-
šily. Záhy na ní byly zbudovány dvě poštov-
ní stanice, a to v Letovicích a v Černé Hoře, 
které byly v letech 1784 a 1785 doplněny o 
pošty zřízené v zájezdních hostincích na 

Lipůvce a na Zlaté studni u Sebranic. Mís-
to později zvané Vaculka bylo pro zřízení 
poštovního úřadu takřka ideální. Nacháze-
lo se nejen přímo na císařské cestě, ale zá-
roveň na křižovatce dvou rozlehlých pan-
ství – boskovického a kunštátského, navíc 
se zde již nacházela rozlehlá budova (do-
mek naproti ní sloužil k vybírání mýta). V r. 
1798 koupil zájezdní hostinec včetně práva 
provozovat poštovnictví Martin Markolius 
(též Markotti), v jehož rodině se poštovní 
řemeslo drželo až do zrušení sebranické 
pošty v r. 1857. Její zánik přišel poměrně 
rychle. Ačkoli se mnoho moravských pošt 
udrželo od sklonku 18. století až do první 

světové války, Zlatá studně stejně jako Li-
půvka toto štěstí neměla. Výhodná pozice v 
Boskovické brázdě, jež se na počátku jevila 
jako velmi výhodná, přinesla sebranické-
mu poštovničení také zkázu. V r. 1849 byla 
uvedena do provozu železniční trať mezi 
Brnem a Českou Třebovou, r. 1861 na ní 
byl instalován Morseův telegraf a o dalších 
osm let později byla zdvoukolejněna. Tak 
překotnému vývoji a tak blízké konkurenci 
nemohlo předávání dopisů pomocí poštov-
ního čtyřspřeží dlouho vzdorovat. Éra do-
stavníků se začala pomalu chýlit ke konci.  

Ivo Holas: Z historie pošty – poštovní sta-
nice na Lipůvce a Zlaté studni u Sebranic. 
Sborník Muzea Blansko 2010, s. 23-42.

Milan Hlavačka: Cestování v éře dostavní-
ku. Všední den na středoevropských ces-
tách. Praha 1996.                                       j.d.

Pamětní zápis          (XVII. část)
Ludvík Kundera
Sepsaný v měsíci srpnu 2005 u příležitosti obšírné 
úpravy kunštátského chrámu sv. Stanislava:

Zpráva o návštěvě básnické krajiny
(Jan Lacina)

Prošel jsem a procítil mnoho krajin a stále si – 
úmyslně – schovával jedinou. Právě tu, kterou 
jsem měl téměř za humny a ke které jsem tíhl 
celou bytostí. Vábil mě totiž do ní básník z nej-
milejších – František Halas. Ta krajina mi byla 
zapovězena slovíčkem „až“ a rozhodně bych si ji 
schovával k nejzazšímu útěku ještě dlouho, kdy-
by mě do ní nenasměrovaly služební povinnosti. 
Vyzbrojen znalostí básnické prózy a útržky 
veršů svého podzimního básníka, octl jsem se 
začátkem září tam, „kam vedou všechny cesty“. 
V Kunštátě. – Kdysi jsem vcházel do každé nepo-
znané krajiny se vzrušenou vnímavostí Kolumba. 
Odborné zkušenosti mě naučily být střízlivější. 
Naučily mě vnímat především to, čím si člověk 
svou krajinu zbytečně znešvařil. Proto jsem se 

– opouštěje zastávku autobusu na kunštátském 
náměstí – trochu obával. Nezklame mě prosně-
ná básnická krajina? Najdu v ní ještě její „mateř-
ské znaménko“ svízel? Budu moci pokleknout 
k slzičce, co „obrušuje srdce do samé něhy“? A 
naopak – „nepoplaším“ já ten kraj? Nebude mi 
pěnkava nadávat a čížek přede mnou varovat? – 
Třešňovými sady jsem stoupal „na Milenka“, jak 
se tu říká. Strniště na rozlehlé náhorní plošině 
dosud voněla parným létem, ale na mezích už 
podzimně zkrvavěly svídy. Ořešníci, vzácní ptá-
ci nejvyšších poloh Vysočiny, nedočkavě křižo-
vali oblohu nad lískovými keři. Sklonil jsem se 
mezi stébla zokrovělých trav k modrým brvám 
podzimního hořečku. Mezi rostlinami, které 
Halas důvěrně oslovuje ve svém vyznání krajině 
domova, hořeček sice chybí, zato však figuruje 
přímo v názvu jedné z básníkových sbírek: Ho-
řec. Z opukových Milenek jsem zamířil na ko-
pec Kulíšek. Tady, na chudém rulovém podloží, 
jsem konečně usedl k slzičkám, svízeli a třeslici. 
A také k mateřídoušce, do které jsem – podle ná-
vodu básníka – vnořil ústa. Když jsem se probral 
z opojení, zjistil jsem, že tento kraj má dosud 
horizonty modravé, že jich má mnoho, a že je 
nezbytné jejich barvu zachovat. – Do smrákání 
zbývalo ještě tolik času, že bylo možné vylézt 
do vrchů, které prudce stoupají nad studánkou 
zvanou Mramorka. V neposečených otavách 
trčely hladové krky ocúnů. V lánu brambořiště 
hořce voněla zhnědlá a seschlá nať. Usedl jsem 
do proužku pastviny, vklíněné do smrkového a 
březového lesa. Tráva pode mnou trošičku pla-
kala, modraly se v ní hořečky jako prohlubně 
blížící se noci. 
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