
INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA

Dne 6. 5. 2011 oslavila své životní jubileum - 97 let, paní Eva Růžičková. Je nejstarší občankou 
města Kunštát. K tomuto  životnímu jubileu jí popřál dobrou pohodu a pevné zdraví do dalších let 
starosta města Kunštát MVDr. Zdeněk Wetter a Mgr. Božena Pelikánová, předsedkyně SPOZ.

Zprávy ze ZM a z činnosti RM
Také v měsíci květnu se uskutečnilo jednání 
městského zastupitelstva, v tomto kalendář-
ním roce již v pořadí čtvrté. Hlavním důvo-
dem pro jeho svolání byla nutnost odsou-
hlasit návrh zadání nového územního plánu. 
Ten řeší průmyslovou zónu a lokality pro 
výstavbu rodinných domů, je tedy pro město 
z tohoto pohledu důležitý, a to i přes přetr-
vávající nesouhlas Úřadu JmK a Ředitelství 
silnic a dálnic se zamýšleným vyřazením 
obchvatu města, který tak nadále zůstane v 
našem ÚP zapracován. Na tomtéž jednání 
ZM bylo schváleno rozpočtové opatření č. 
1/2011, kdy došlo k začlenění investiční dota-
ce na II. etapu rekonstrukce Panské zahrady 
s úpravou podílu z prostředků města, rozpo-
čet byl povýšen na straně příjmů i výdajů o 
částku 4.606.000 Kč, dosáhl tak celkové výše 
100.867.300 Kč.
Na ZM zazněly též připomínky občanů, z 
nichž vyjímáme požadavek řešení hava-
rijního stavu komunikace v Sokolské ulici, 
zveřejňování hlášení místního rozhlasu na 

webových stránkách města, problematika 
nájemní smlouvy objektu č.p. 43 (SDH Kun-
štát x Mateřské centrum), stav koryta potoka 
od Sychotína k Rozseči, apod. Z této části 
programu ZM zazněl mimo jiné požadavek 
informovat alespoň touto cestou ty občany, 
jejichž obydlí se nacházejí ve větší vzdálenos-
ti od rekonstruovaných kanalizačních stok a 
projekt s jejich napojením na kanalizaci ne-
počítal, že v těchto případech nebudou nové 
přípojky budovány a dotčené nemovitosti 
budou i nadále odkanalizovány dosavadním 
způsobem, to znamená tak, jak mají uvedeno 
ve stavebním povolení.
Ve zprávě o činnosti RM zazněly hlavní body, 
jimiž se rada zabývala v uplynulých týdnech, 
tedy zejména záležitosti týkající se příprav-
ných prací k převzetí provozování kanaliza-
ce, informace o podaných žádostech o dotace 
(prostranství před KD, kaplička v Rudce), 
přípravu konání hrnčířského jarmarku a 
rozdělení dotací místním zájmovým organi-
zacím.                               Rada města Kunštát

Noc kostelů podruhé v Kunštátě
Dveře obou kunštátských kostelů se v noci 27. 
května otevřely široké veřejnosti. Možnost na-
vštívit sakrální památky našeho města využilo v 
letošním roce vlivem nepříznivého počasí menší 
množství lidí, než v roce loňském. V kostele sv. 
Stanislava je čekal zajímavý program. V krátké 
scénce se mohli osobně setkat s patronem koste-
la, a prostřednictvím fotografií také se všemi fa-
ráři, kteří spravovali farnost během posledních 
čtyřiceti let. Dozvěděli se o plánované opravě 
kostelní střechy, a ti, kteří si zakoupili starou 
tašku, přispěli dobrovolnou částkou na poří-
zení té nové. Značnou část návštěvníků zaujala 
možnost nahlédnout do farních matrik se jmény 
všech pokřtěných ve farnosti od roku 1950. Bě-
hem celého večera běžel v kostele program slo-
žený z varhanních koncertů, četby bible, vystou-
pení farního sboru a kunštátské dechové hudby, 
a zakončený půlnoční modlitbou za celé město. 
Akce, konaná letost, přivedla návštěvníky i do 
hřbitovního kostela Svatého Ducha, kde si moh-
li poslechnout výklad kunštátského kastelána či 
sestoupit do krypty.                Monika Lepková

Odkud bude napouštěn rybník na Panské 
zahradě?
Rybník na Panské zahradě se bude dopouštět 
z pálenice  vodou užívanou k chlazení, dále 
bude přivedena voda dešťová ze střechy sběr-
ného dvora a porážkové haly. Kvůli rychlému 
napuštění uvažujeme o provizorním napojení 
na vodovodní šachty na hřišti, kde se čerpá 
voda z rybníka u školy. 
Pokud to vyjde, mohl by být rybník na Pan-
ské zahradě do měsíce napuštěn.

Vážení čtenáři, připomínáme, že má-
te-li jakýkoli dotaz na vedení radni-
ce, můžete jej buď zanechat na podatel-
ně městského úřadu, nebo odeslat na 
e-mailovou adresu knihovny: knihovna@
kunstat-mesto.cz. Odpověď bude zajištěna v 
nejkratším možném termínu, ideálně vždy 
do následujícího čísla Kunštátského zpravo-
daje.                                                                 -red-
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Změna v provozování vodovodů a kanalizací
MĚSTSKÝ ÚŘAD

Vážení spoluobčané,
předkládáme aktuální informace o změně 
v provozování vodovodů a kanalizací Kun-
štát – Zbraslavec. Na základě dohody mezi  
městem Kunštát (MK), obcí Zbraslavec 
(OZ) a dosavadním provozovatelem vodo-
hospodářské infrastruktury ve vlastnictví 
MK a OZ společností VF Elektro Brno s. r. 
o. ukončuje ke dni 30. června 2011 společ-
nost VF Elektro Brno s. r. o. svoji činnost 
provozovatele a od 1. července 2011 bude 
tyto vodovodní řady, kanalizační stoky a 
ČOV Kunštát provozovat samo město Kun-
štát prostřednictvím nově vzniklého odboru 
vodního hospodářství.
Vodohospodářský odbor bude mimo zajišťo-
vání provozuschopnosti vodovodních řadů, 
kanalizačních stok a ČOV Kunštát zajišťo-
vat zřizování nových odběrných míst, tech-
nická vyjádření k projektům a vyjádření o 
existenci podzemních sítí ve vlastní správě. 
Telefonických kontaktů mohou občané vy-
užívat k získání informací souvisejících se 
zásobováním pitnou vodou a odvádění od-
padních vod a hlavně při ohlašování poruch. 
Reklamace související s činností VKKZ  
podle podmínek Reklamačního řádu budou 
odběratelé podávat písemně v kanceláři vo-
dohospodářského odboru nebo v podatelně 
MěÚ Kunštát.
Vodohospodářský odbor MěÚ Kunštát bude 
sídlit v budově sousedící s MěÚ Kunštát č.p. 
107  v kanceláři ve II. podlaží nad drogerií. 
Poštovní adresa a podatelna je společná s 
MěÚ Kunštát, kontaktní údaje jsou :

-Ing. Jiří Boček, vedoucí vodohospodářského 
odboru, tel. 515 534 313, 725 111 333, e-mail: 
bocek@kunstat-mesto.cz

-Vladimíra Sedláčková, účetní, tel. 515 534 
315, mail: sedlackova@kunstat-mesto.cz 

-www.kunstat-mesto.cz, část: Vodovody a ka-
nalizace
Termíny odečtu vodoměrů budou předem 
vyhlašovány místním rozhlasem a oznamo-
vány na webových stránkách Města Kunštát 
www.kunstat-mesto.cz v části: Vodovody a 
kanalizace. Samoodečet budou moci odbě-
ratelé nahlásit pomocí SMS na mobil 725 111 
333 ve formátu: příjmení, adresa odběrného 
místa, stav vodoměru v m3 nebo e-mailem 
na výše uvedené adresy.

Odečty vodoměrů pro vyúčtování služeb 
VF Elektro Brno s.r.o. budou provedeny v 
poslední dekádě měsíce června. Případné 
samoodečty mohou odběratelé nahlásit stej-
ným způsobem, jak je uvedeno v předchá-
zejícím odstavci. Vodohospodářský odbor 
zajistí předání obdržených dat VF Elektro 
Brno s.r.o. k provedení vyúčtování a vysta-
vení faktur.
Všichni stávající odběratelé obdrží podrob-
né informace o změně v provozování vodo-
vodů a kanalizací  samostatným dopisem. 
Pro odběratele se změnou v osobě provo-
zovatele formálně nebude nic měnit. Beze 
změn zůstává hrazení záloh u domácností 
s využitím spojovacího čísla SIPO. Záloho-
vé platby a platby faktur budou hrazeny tak 
jako doposud na stejný účet města Kunštát 
u Volksbank CZ, a.s., pouze v záhlaví těchto 
dokladů bude jako dodavatel uvedeno město 
Kunštát. U hrazení faktur bude navíc mož-
nost úhrady hotově v kanceláři vodohospo-
dářského odboru na MěÚ Kunštát. Přeplat-
ky z vyúčtování budou, tak jako doposud, 
zasílány složenkou s výběrem na poště. 

S provozováním vodohospodářské infra-
struktury úzce souvisí i dokončovaná stavba 
Kanalizace a ČOV Kunštát-Sychotín. Oproti 
původním předpokladům, na kterých byly 
založeny předcházející informace města, se 
městu jako investorovi stavby nepodařilo se 
zhotovitelem dohodnout na dodatku smlou-
vy, kterým by bylo možné stavbu přebírat 
postupně podle dokončovaných ulic. Proto 
zůstává v platnosti smluvní termín pro do-
končení stavby 15. říjen tohoto roku a z toho 
důvodu není prozatím možné provádět na-
pojování přípojek jednotlivých domů na při-
pravené napojovací šachtičky.  Do data pře-
dání je stavba stále ve vlastnictví zhotovitele, 
nedá se  zkolaudovat a užívat.
Na tuto skutečnost důrazně upozorňujeme 
všechny „nedočkavé“ odběratele, protože 
nepovolené připojení může způsobit zho-
toviteli potíže při provádění závěrečných 
zkoušek a při předávání díla. Navíc při pro-
vedení přípojky bez příslušného povolení,  
by se jednalo o nepovolenou stavbu, za což 
by stavebníkovi hrozila sankce ze strany sta-
vebního úřadu.                                          -boc-

Městský úřad v Kunštátě – matrika Vám ozna-
muje, že zákon na ochranu osobních údajů 
neumožňuje zveřejňování údajů o jubilan-
tech v Kunštátském zpravodaji. Jména a pří-
jmení narozených dětí, jubilantů a zemřelých 
osob můžeme uvést pouze na žádost jubilanta 
nebo jeho rodiny. Pokud si toto budete přát, 
rádi Vaši gratulaci zveřejníme. Totéž se týká i 
rozloučení se zesnulými městským rozhlasem. 
Děkuji za pochopení.                                 -mat-
.

MATRIKA
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Upozorňujeme občany, že splatnost poplatku 
za provoz  systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů dle zákona č. 565/1990 
Sb. o místních poplatcích byla do 15. 2. 2011.  
Včas neuhrazené poplatky nebo jejich část 
část mohouu být zvýšeny až na trojnásobek a 

lze je vymáhat exekucí.
Z tohoto důvodu upozorňujeme ty, kteří na 
MěÚ Kunštát nedoplatek za odvoz TDO mají, 
aby ho uhradili co nejdříve.
Platit je možno hotově na MěÚ nebo na účet 
1360747399/0800, spec.symbol 1111.

-šau-

Klub stolního tenisu Kunštát 
a Město Kunštát vás srdečně zvou na 

NEJLEPŠÍ 
STOLNĚTENISOVOU 
EXHIBICI NA SVĚTĚ 

v podání legend českého stolního tenisu 
Milana Orlowského (trojnásobného mis-
tra Evropy) a Jindřicha Panského (dvojná-

sobného vicemistra světa). 

Exhibice se uskuteční 
ve středu 22. 6. 2011 od 19.00 hodin 

ve sportovní hale v Kunštátě.

Uhrazení poplatků za odvoz TDO

Již několikrát jsme informovali kunštátskou 
veřejnost o práci v rámci různých projektů, 
a také o aktivitách mezinárodního Projektu 
Občan, který probíhá na naší škole již něko-
lik let. V rámci této činnosti jsme navázali 
komunikaci se školou ve státě Oklahoma. 
Máme za sebou již dvě skypové konference. 
Žáci 8. ročníku naší školy tedy mohou přímo 
komunikovat se svými vrstevníky z americ-
kého města Oklahoma city. Líbí se nám, že 
obě strany jsou velice spontánní, snaží se sdě-
lit svým kamarádům co nejvíce o svém životě 
a poznat, jak žijí děti v Americe. Tento nový 
způsob práce je z našeho pohledu význam-
ným motivačním prvkem ve výuce anglické-
ho jazyka. Jsme přesvědčeni o tom, že se nám 
podaří v této spolupráci pokračovat a tím ješ-
tě zvýšit úroveň výuky.             H. Novotná

ZŠ A MŠ KUNŠTÁT

Skypové konference 
s Oklahomou 



BAMI

-3-

INZERCE

» CESTOVNÍ AGENTURA TANDLER 
z velké nabídky letních zájezdů  vybíráme:

- Bulharsko-Primorsko - letecky z Brna
8 dní - s polopenzí – 9.990Kč

- Itálie – Gargano – autokarem z Brna 
10dní/7nocí – s polopenzí – bungalov – 6.600Kč

- Řecko - Korfu - autobusem a trajektem 
12dní – bez stravy - 4.990Kč
Senior pobyty:

- Jeseníky  –  Kouty nad Desnou – vlastní dopravou 
8 dní  s polopenzí – 3.200Kč (již od 50 let!)

- Chorvatsko – Biograd na Moru – autokarem 
7 dní  s polopenzí  - 5.170Kč  (již od 55let!)

» PNEUSERVIS, AUTOSERVIS JUSTCAR. 
Prodej a montáž pneumatik. Autoservisní 
práce. Kontakt: Rudka 48 tel.: 608 626 071, 
775 185 998, e-mail: justcar@email.cz, web.: 
www.justcar.wgz.cz

»  PRONAJMU byt 3+1 v Kunštátě, tel.: 774 
225 128.

» Regionální a kvalitní INTERNETOVÉ 
PŘIPOJENÍ, zřízení zdarma a výhodné mě-
síční poplatky od 250,- Kč včetně DPH. Bez-
platný i rychlý servis včetně víkendů a svátků. 
Bližší informace na bezplatné telefonní lince 
800 888 300 nebo na www.topnet.cz, popř. na 
e-mailové adrese info@topnet.cz

Zásah jednotky SDH Kunštát z 22. dubna 2011

SDH KUNŠTÁT

Noční ticho z 21. na 22. dubna ve 2:33 hod. 
prořízl ostrý zvuk sirény. Do 4 minut byla 
jednotka dobrovolných hasičů Kunštát při-
pravena k výjezdu. Jednalo se o požár sení-
ku v Zámecké ulici. Naše jednotka dojela k 
požáru jako druhá po profesionálním sboru 
Kunštát. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o 
požár většího rozsahu. Velitel zásahu povolal 
k jednotkám I. stupně, které tvoří sbory HZS 
Kunštát, SDH Kunštát, HZS Boskovice a SDH 
Lysice, další 2 jednotky z II. stupně – SDH 
Svitávka a SDH Olešnice.
Bylo nutné vytvořit kyvadlovou dopravu 
vody z požární nádrže koupaliště. Provede-
ným průzkumem bylo zjištěno, že požár je 
pod kontrolou, ale jsou ohroženy zaparkova-
né stroje firmy IMOS Brno. Díky včasnému 
zásahu byly škody vzniklé na strojích mini-
mální. 

Po ochránění okolí požáru a ochlazení po-
žářiště bylo ještě v nočních hodinách zahá-
jeno rozebírání konstrukce seníku. Dne 22. 
4. kolem poledne jsme za pomoci nakladače 
zemědělského družstva začali rozebírat a od-
straňovat stále doutnající a prohořívající seno. 
Zaměstnanci družstva, který pracoval s na-
kladačem, touto cestou děkujeme.
V 19:30 hod. (po 17 hodinách) byl požár ko-
nečně uhašen. Pro naši jednotku však zásah 
ještě neskončil. Po návratu na stanici jsme 
umyli a zkontrolovali veškerou techniku, 
pověsili hadice a doplnili cisternu, což nám 
zabralo přibližně další 2 hodiny. Teprve pak 
jsme se, velmi unaveni, rozešli do svých do-
movů.
Velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů 
Kunštát děkuje všem svým členům, kteří se 
zúčastnili zásahu.                         Pavel Peterka

DĚTSKÝ DEN A ZÁVĚREČNÉ ODPOLED-
NE S TANEČNÍ SKUPINOU BAMI  

Sobota 18. 6. 2011 od 15.00
Pizzerie „Na pekárně“. 

Zveme všechny rodiče, prarodiče, sourozence, 
kamarády. Trampolína, soutěže, hry, hudba, 

tanec, zábava, karaoke.

LETNÍ TANEČNÍ TÁBOR
Termín: 20. 8. 2011 - 26. 8. 2011 
Místo: Rekreační zařízení hotel Vyhlídka – 
Blansko Češkovice 
Ubytování: hotel Vyhlídka Blansko 
Strava: Stravování je zajištěno pětkrát denně 
(snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře).
Tanec a relax: 2 -3 krát denně po 1,5 hodinách, 
v tělocvičně, společenský prostor, hřiště, TV, 
DVD. 
Vedoucí tábora: Hana Bartošová, Brněnská 
134, Kunštát, 679 72, tel: 516461033 
Cena zahrnuje: 2.900,- Profesionální lektory, 
výuku tanců, stravu 5x denně, pitný režim, 
cestovné, ubytování, odměny… 
Informace: Michaela Bartošová, tel.: 731 277 
526, e-mail: tsbamikrkunstat@seznam.cz 
TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK A ZA-
PLACENÍ TÁBORA DO PÁTKU 10. ČERV-
NA U MICHAELY BARTOŠOVÉ.
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INZERCE
» KOUPÍM, NEBO PRONAJMU skladové 
prostory min. 150m2  v Kunštátu, ideálně po-
blíž nám. Krále Jiřího, ale není podmínkou. 
V dobrém stavu, temperovatelné. Dobrá do-
pravní dostupnost, příjezd pro nákladní vůz. 
Bez RK   tel. 603 523 764

» KOUPÍME RD V KUNŠTÁTĚ , dobrý stav, 
min podlahová plocha 150m2, zahrada. Bez 
RK  tel. 603 514 695

» AUTOŠKOLA  Matula, se sídlem v Brně, 
otevřela pobočku v Kunštátě - pro výcvik 
uchazečů o řidičské oprávnění  sk. : A1,A,B,-
BE,C,CE  také zajišťuje výcvik na sk.  D a pro-
vádí kondiční jízdy, dále provádí profesní ško-
lení a školení řidičů referentských vozidel, vše 
za příznivé ceny.  Např. : sk.“B“- osobní auto 
již od  7.480.- včetně zkoušek. Platba může být 
provedena splátkami s první zálohou při za-
hájení. Začátek jízd dle domluvy např. v místě 
bydliště, u Vaší školy nebo Vašeho pracoviště.  
Informace a přihlášky na adresách:  Kunštát , 
U Hřiště 290, Brno, Drobného 30, e-mail: ja-
roslav.matula@volny.cz nebo tel: 603 297 090. 
www.autoskolamatula.wz.cz

» UDĚLEJTE NĚCO PRO SEBE! Přijděte si 
odpočinout do příjemného prostředí MASÉR-
NY na ulici Brněnská č. 223. Za dobré ceny si 
můžete vybrat z několika druhů masáží, kou-
pit dárkové poukazy. V měsíci červnu AKCE 

- čokoládová masáž za 199 Kč. Objednávky: tel. 
728 736 820, Jindřich Záboj Kunštát 40. 

» KOUPÍM objekt k rekreaci se zahradou v 
Kunštátě a okolí. Tel: 602 662 306

» FOTOATELIER RADKA nabízí své služby 
na ulici Brněnská  222 v Kunštátě. Otevíra-
cí doba úterý až pátek od 13 do 17.30 hodin. 
Zhotovím foto na doklady, foto dětiček,sva-
tební foto a další dle přání zákazníka. Tel.: 
775 02 41 34

» JIŘÍ KALAS – voda, plyn, topení. Drnovice 
358, tel.: 723 975 182 

» KOSMETICKÉ SLUžBY, prof. make up, 
manikúru i pedikúru Vám nabízí na penzi-
onu Petra Loukotová – Studio Viktorka. Ob-
jednávky na tel.: 605 979 121

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

» Navštivte „KOSMETICKÉ STUDIO BLAN-
KA“ v Kunštátě, na Palackého 523.  Objednat 
se můžete telefonicky.: 733 313 699, nebo e-
mailem: studio@kosmetikaBlanka.cz. Více in-
formací najdete na www.kosmetikaBlanka.cz

Město Kunštát nabízí k prodeji stavební 
pozemky určené pro výstavbu rodinných 
domů v Kunštátu v lokalitě mezi ulicemi 
Zahradní a Sokolská. Na každý z rozmě-
řených pozemků je vytažena přípojka pitné 
vody, přípojka splaškové a dešťové kanali-
zace, na hranicích pozemků jsou umístěny 
připojovací skříně rozvodů nízkého napětí 
a kabelové televize. Dokončeny jsou rovněž 
rozvody zemního plynu, u obslužných ko-

munikací jsou dokončeny podkladní vrstvy, 
asfaltové vrstvy a obrubníky budou položeny 
po rozestavění alespoň několika domů. 
Zastupitelstvo města Kunštát odsouhlasilo na 
prodej pozemků dočasnou slevu ve výši 20%. 
Cena stavebních pozemků s touto slevou je 
uvedena v přiložené tabulce. Další informace 
týkající se prodeje pozemků je možné získat 
na telefonním čísle 515 534 313 nebo na we-
bových stránkách města. 

číslo cenová zona výměra m2 Kč/m2 cena p.č. poznámka
1 A 857 800 685 600 413/35 v jednání
2 A 938 800 750 400 413/34
3 A 895 800 716 000 413/33
4 B 812 640 519 680 413/38 rezervováno
5 B 532 640 340 480 413/36
6 B 464 640 296 960 413/37 rezervováno
7 B 575 640 368 000 489/3 prodáno
8 B 627 640 401 280 489/1
9 C 101 400 40 400 495/9

10 C 1038 400 415 200 495/7
11 B 687 640 439 680 496/4,497
12 B 464 640 296 960 498
13 B 402 640 257 280 496/3
14 B 500 640 320 000 499/1
15 B 957 640 612 480 496/2
16 B 591 640 378 240 519 prodáno
17 B 634 640 405 760 516/1 rezervováno
18 B 662 640 423 680 496/1

Prodejní cena s dočasnou slevou 20% dle rozhodnutí zastupitelstva města do 30. 6. 2011

Původní ceny stavebních pozemků před 
slevou:   
cenová zona A (Kč/m2)  1000
cenová zona B (Kč/m2)  800
cenová zona C (Kč/m2)  500

Výměry pozemků upřesněny podle geomet-
rického plánu č.881-2290/2009 z 27. 10. 2009 
a evidence katastru nemovitostí (u poz.p.
č.496/1, 496/2, 497 a 516/2)

-boc-

Stavební parcely Kunštát - Zahradní
INZERCE

Čertíci Vás srdečně zvou na

ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

na výletišti za hasičskou zbrojnicí
v sobotu 25. 6. 2011

Program:
14.00 - 16.00 "mokré" soutěžení pro děti 

(plavky a ručníky s sebou)
16.00 - 17.00 vystoupení skupiny historic-

kého šermu DUX Moravia z Těšan
17.00 - 21.00 vystoupení country skupiny 

ZIMOUR

opékání buřtů - občerstvení - skákací 
hrad - spaní pod širým nebem

OZNÁMENÍ
Upozornění pro zákazníky společnosti SKY-
LINK. Většina zákazníků Skylinku vlast-
ní přístupovou kartu, která je po technické 
stránce typu CryptoWorks. Vzhledem k tomu, 
že v roce 2012 skončí technická podpora ze 
strany dodavatele tohoto systému, bude tře-
ba staré karty CryptoWorks v příštím období 
postupně vyměnit za nové karty Irdeto (Irde-
to ICE). Výměna se týká karet CryptoWorks 
se sériovým číslem začínajícím 0000285..., 
03436... a 01976.... Při včasné výměně získají 
zakazníci peníze zpět formou kreditu. Vý-
měnu lze provést v prodejně Elektro - prům. 
zboží, nám Krále Jiřího 22.
David Zachoval, Elektro - prům.zboží, nám. 
Krále Jiřiho 22, 679 72 Kunštát, tel.: 516 461 
202, 608 958 483



LITERÁRNÍ RUBRIKA

 Knihy knihovny kunštátské 
Albert Schweitzer se narodil roku 1875 v Hor-
ním Alsasku do rodiny evangelických farářů 
a proslavených varhaníků. Také on zdědil vá-
šeň a talent pro varhany a zabýval se hrou na 
ně, jen jeho nohy dosáhly na pedály. Studoval 
v Paříži, kde se mu Sorbonna, jak sám podo-
týká, znechutila, a v Berlíně. Projevil fenome-
nální jazykové schop-
nosti: „Chtěl jsem být 
dobrý i ve věcech, na 
které nemám talent“. 
Psal teologické studie 
o prvotním křesťan-
ství a eschatologii. Ve 
francouzštině a něm-
čině vzniklo rovněž 
převratné dílo o hud-
bě J. S. Bacha. „Když 
jsem v létě 1906, po 
dokončení Dějin bá-
dání o životě Ježíšově 
začal připravovat ně-
mecké vydání knihy 
o Bachovi, brzy jsem 
zjistil, že nejsem s to 
překládat sám sebe, 
nýbrž že se musím do 
svého tématu znovu 
pohřížit, má-li být výsledek uspokojivý. Proto 
jsem francouzského Bacha zaklapl a rozhodl 
se napsat německého znova a lépe. Z knihy o 
455 stranách vznikla, k žalosti překvapeného 
nakladatele, kniha o 840 stranách.“ 
Toto dílo Schweitzera rázem proslavilo. A 
právě v té době přišel osudový zlom. Místo 
aby se stal profesorem na některé z evrop-
ských univerzit, muzikologem, profesionál-
ním hráčem na varhany či knězem, rozhodl 
se na veškerou kariéru rezignovat, opustit lá-
kavou cestu úspěchu a oficiálních poct. „Svůj 
lidský život si vedle svého zaměstnání uhájí 

jen ten, kdo využije každé příležitosti, aby 
ve svém osobním, byť sebevíce nenápadném 
jednání, zůstal vždy člověkem pro lidi, kteří 
člověka potřebují.“ Ano, Schweitzer projevil 
takovu míru idealismu jaká nás až zaráží, 
nevěřícně kroutíme hlavou: „Naše lidstvo 
zdaleka není přízemně materialistické, jak 

se o tom stále pošetile 
povídá.“ A Albert se 
už pevně rozhodl, že 
ve svých třiceti za-
čne znovu studovat, 
tentokrát lékařství 
(8 let!) a odejde pak 
jako lékař do Afriky 
na území někdejší 
francouzské kolo-
nie v misijní stanici 
Lambaréne. Zde pak 
skutečně vybudoval 
slavnou nemocnici a 
přes nesčetné překáž-
ky, nemoci, úklady 
úřadů a obě světové 
války, provozoval 
nezištně lékařskou 
činnost společně se 

svojí ženou až do po-
loviny 60. let. Tímto heroickým sebeobětová-
ním a životním dílem se zařadil mezi největší 
humanisty 20. století. Zemřel v požehnaném 
věku devadesáti let v Lambaréne 4. září 1965.  
Mít tak desetinu jeho nadání, patřil by člověk 
k intelektuální elitě. Kde však vzít uprostřed 
zkorumpované společnosti alespoň nějakou 
víru v lidi? Na televizní obrazovce nejspíš 
ne. Sám ji hledám i na stránkách podobných 
knih, o nichž se v této rubrice zmiňuji.

SCHWEITZER Albert: Z MÉHO ŽIVOTA A 
DÍLA, Praha, Vyšehrad 1974                      -v.o.-

Kunštát za 100 let

HISTORICKÁ RUBRIKA

Čtenáři pamatující čtyřdílný kunštátský 
almanach z r. 1980 ten obrázek jistě znají. 
Kunštát za 100 let: široký velkoměstský bul-
vár, po němž se prohánějí tramvaje, které 
svou přítomností dávají tušit rozměry měs-
ta mimo zachycenou výseč, horkovzdušný 
balon, lanovka a národní divadlo. Pouze 
neměnná silueta zámku a socha Jiřího z Po-
děbrad (ovšem jezdecká!) dávají tušit, že 
se jedná skutečně o Kunštát. Odkud se tato 
svérázná vize vlastně vzala? Řešení nabí-
zí popisek umístěný při levém okraji: Prv-
ní česká tržnice dopisnic Jan Kubrt, Kolín.
Kubrtovi byli kunštátští starousedlíci, patři-
li do zdejšího hrnčířského cechu a nelze říct, 

že by jim scházela podnikavost. Antonín 
Kubrt byl synem cechovního mistra Josefa 
Kubrta, sám byl členem cechu od r. 1844 a 
působil v dílně v domě č. 60 (na Lipce). V r. 
1868 se rozhodl využít technologických zku-
šeností čerstvě přijatého dělníka Fábery, po-
cházejícího ze Štěchovic u Prahy, a postavil 
v Kunštátě první pec na kameninové nádobí.
Nás ale bude nejvíce zajímat Jan Kubrt. Na-
rodil se v r. 1876, učednická léta strávil v 
Kunštátě, na rozdíl od svých předků si však 
zvolil odlišnou životní dráhu: místo hrnčí-
řiny se začal věnovat obchodu. Nový způsob 
obživy a pracovní příležitost jej už ve dvaa-
dvaceti letech odvedla z Kunštátu do Kolína. 

-5-

KULTURA

Správa státního zámku Kunštát Vás 
srdečně zve na představení

Divadla NABOSO
Jáchym Topol: UVAŘENO

Chrám lidského těla. Tři vrazi. Tři oběti. 
Jeden anděl. Jedna spravedlnost? 

Kdo hlídá pravidla hry? 
Kdo je sudím života? 

Nepohádkový příběh o tom, že kdo se 
spřáhne se zlem, skončí v pekle.

Nádvoří státního zámku Kunštát, v 
sobotu 25. června 2011 od 21.00 hodin. 

Hrají: Ondřej Pokorný / Marek Šmerda, 
Martin Kolář, Jan Bařinka, Eva Tajovská 

/ Ludmila Dobrozemská
Výtvarné řešení inscenace: Eva Tajovská

Dramaturgie: Jan Bařinka 
a Tomáš Trumpeš

Režie: Tomáš Trumpeš
Délka představení: 50 minut

Představení není vhodné pro děti.

ROD ŘÍŠSKÝCH HRABAT 
COUDENHOVE – HONRICHSŮ 

NA KUNŠTÁTĚ

Výstava od 2. června do 31. října 2011 
v souladu s otevírací dobou státního 

zámku Kunštát.

Výstava situovaná v komorním prostředí 
zámeckého Dřevníku seznámí návštěvní-
ky s jednotlivými členy šlechtického rodu, 
vlastnícími Kunštát od roku 1901. I přes 
poměrně krátkou držbu se rod význam-
ně zapsal nejenom do novodobých dějin 
Kunštátu, ale prostřednictvím Richarda 
Mikuláše Coudenhove – Kalergiho, sy-
novcem předposlední majitelky a zakla-
datelem Panevropské unie i do dějin mo-
derní Evropy.
Jednotlivé osobnosti jsou představeny 
formou životopisů, doplněných bohatou 
fotografickou dokumentací a kopiemi 
osobních dokladů, které přiblíží i jejich 
niterní svět. Většina těchto materiálů je 
veřejně vystavena vůbec poprvé.



Tady působil prvních pět let jako účetní za-
městnanec obchodní firmy, až konečně v 
r. 1903 osvědčil svého obchodního ducha a 
zahájil výrobu dopisnic, pohlednic a reklam-
ních fotografií.

Představme si dobu, v níž reklamní průmysl 
nebyl sice neznámým pojmem, ale stále ještě 
postrádal svou dnešní mediální všudypřítom-
nost. Dobu, v níž potřeba zaujmout diváka 
nebyla denním chlebem armády profesionál-
ních kreativců, nýbrž doménou zapálených 
podnikavců a nadšenců. Ti sice kalkulovali 
se ziskem stejně jako jejich novodobí pokra-
čovatelé, avšak tehdejší počínání těchto re-
klamních průkopníků má v dnešním pohledu 
přece jen jakousi zašlou vůni.

Podobným nadšencem byl i Jan Kubrt. Kromě 
tradiční produkce nabídl kolínskému zákaz-
nictvu ozvláštnění prostřednictvím obrázků 
jako „Kolín vzhůru nohama“, „Kolín našišato“ 
a „Kolín v noci“, některé doprovodil i svéráz-
nými propagačními akcemi. Záhy si pro své 
pohlednice začal pořizovat vlastní fotogra-
fický materiál, ať už rázu dokumentárního či 
reklamního. Živnost Janu Kubrtovi nesporně 
usnadňovala i skutečnost, že v Kolíně rychle 
zdomácněl – stal se členem Sokola (tím byl už 
v rodném Kunštátě), ochotnického sdružení, 
působil ve výboru Československé církve hu-
sitské a dle svědectví pamětníků byl i vyhle-
dávaným společníkem.
Obrázky měst „za 100 let“ se staly součástí 
Kubrtova vydavatelského podniku od samé-
ho počátku. A došlo při nich i na Kunštát. Na 
první pohled je přitom zřejmé, že Jan Kubrt 
nebyl žádný futurista. Obrázky měst „za sto 
let“ se podobají jako vejce vejci: fasády domů 
vycházejí z dobového historizujícího či seces-
ního vkusu, létá se horkovzdušným balonem a 
ani u designu tramvají nepředpokládal Kubrt 
žádný velký pokrok. Co však nikdy nechybí, 
je jakoby náhodou do popředí umístěná pla-
kátovací plocha s názvem firmy. Na rozdíl od 
větších měst, která podobnou architekturou v 
Kubrtově současnosti již disponovala, Kun-
štát nesporně zaznamenal dramatickou pro-
měnu. Nejde však o žádnou vědeckou fantazii, 
jde prostě jen o fantazii. Ale docela zábavnou. 
A buďme nakonec rádi, že Kunštát budouc-
nosti nevypadá jako Ocelové město.

Článek by se neobešel bez informací načer-
paných z diplomové práce Nadi Kováříkové: 
Živnostenská fotografie v Kolíně od počátků 
do 50. let 20. století, obhájené na Institutu 
tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě.
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Pamětní zápis               (VI. část)
Ludvík Kundera
Sepsaný v měsíci srpnu 2005 u příležitosti 
obšírné úpravy kunštátského chrámu sv. Sta-
nislava:
Roku 1914 vypukla první světová válka. Kun-
štátská Pamětní kniha o tom píše: „Jako všu-
de, tak i zde ukázaly se její neblahé následky. 
Veškerý život veřejný utuchl, neboť většina 
mužů byla povolána do zbraně a ti, kteří zde 
zůstali, museli zapírati svoje přesvědčení, po-
něvadž i zde vyskytlo se několik jidášských 
duší, jež byly ochotny udati každého, kdo 
stále nekřičel: Ať žije válka – Zachovej nám 
Hospodine, a kdo nenadával Rusům a Srbům. 
Ve všem větřilo se nebezpečí a zrada. Krabič-
ky od sirek se slovanskou trikolorou, tužky a 
podobné věci, vše musilo býti odstraněno, vše 
mohlo býti pro majitele nebezpečno. Záložna 
musila sdělati svou firmu, poněvadž kol čer-
vené desky byly obruby modrobílé. Ze všech 
školních učebnic byly vyloučeny všechny 
články a básně, jež mohly povzbuditi národní 
vědomí, a místo toho dávány tam věci velebící 
válku a Rakousko. Bylo to smutné podívání, 
jak ten tlak působil na mnohé lidi. Nebylo lze 
nikomu důvěřovati. Když dostavil se nedosta-
tek, nastaly rekvizice – potraviny i vše ostatní 
bylo vydáváno na lístky. Každý musil si mi-
moto pomoci, jak mohl. To svedlo mnohé rol-
níky a obchodníky; chudák se u nich neobešel 
o nic. Kdo měl však hodně peněz, dostal vše. 
Lichva bujela v nejvyšší míře a lichevní soudy 
proti tomu zřízené neměly valné ceny.“
Školní kronika doplňuje tyto řádky o podrob-
nosti takřka bizarní: „Dítky byly vyzvány, aby 
sbíraly starý novinový papír na pořizování 
ponožek, náprsenek, rukávů, nákolenic pro 
naše vojsko. Jeví se následkem uzavření na-
šich zemí nepřítelem a nedostatku dovozu k 
nám nedostatek vlny, bavlny, čaje, čokolády 
apod. Zakoupeno bylo školou 48 kg novi-
nového papíru. Úřadu pro válečnou péči do 
Vídně odesláno bylo v několika pytlích a v 
dřevěné bedně celkem 1400 párů ponožek a 
1800 párů podešví papírových, jež dle daných 
vzorků děvčaty obou škol byly zhotoveny. Na 
zakoupení náhradní ponorky za ponorku 
nepřítelem potopenou sebráno bylo 39,60 K, 
které odeslány byly 4. května 1916.
Kunštátský kronikář končí svůj záznam velmi 
drsně: „Velikou zhoubou pro mnohé a koneč-
ně i pro stát byly podpory, jež dostávaly ženy 
narukovavších vojínů. Většina z nich utratila 
ty peníze hříšným přímo způsobem. Podpo-
ry byly tak značné, že mnohá nikdy předtím 
neměla tolik peněz a proto také netoužila po 
tom, by muž se jí navrátil.“

SLOUPEK

Pečeť Kuny z Kunštátu (1286)

Barevná kresba městského znaku (1727)

Jan  Kubrt


