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Ve dnech 11. a 12. 6. 2011 proběhl v areá-
lu zámeckého parku v Kunštátě již čtvrtý 
ročník Svátků řemesel – tentokrát na téma 

„DŘEVO“. Do areálu se sjelo více než 80 ře-
meslníků, kteří zde předváděli a prodávali 
své výrobky. Pod slunečnou oblohou se ro-
zezvučelo kovářské náčiní, hučela sklářská 
pec, pekly se trdelníky, bramborové placky 
a zněly duté zvuky palic, dlát a seker v ru-
kách mistrů „dřevěného umění“.
Víkendové Svátky řemesel byly vyvrcho-
lením dřevařského sympozia, které probí-
halo celý týden před samotným konáním 
svátků na náměstí Klementa Bochořáka. 
Zruční dřevo-sochaři zde dávali svým 
umem dřevu nový rozměr. Jejich práci jste 
mohli celý týden pozorovat a o víkendu se 
potěšit z finálních děl. 
Vedle zvuků pracovních nástrojů v rukou 
šikovných mistrů se parkem nesly i výstřely 
ze středověkých děl, dusot koňských kopyt 
a hudba. Tradičně přijel král Jiří se svou 
družinou, aby pozdravil podzámčí a řeme-
slníky. A na historickém kolbišti se utkali 
zdatní rytíři a sličné dámy na koních, mi-
str sokolnický předvedl výcvik dravců a v 

sobotu večer při doprovodu hořícího čerta 
jsme se mohli podívat na ohňovou show.
Zámecký areál navštívilo během koná-
ní Svátků řemesel 4000 návštěvníků, a to 
nejen z okolí Kunštátu, ale doslova z celé 
republiky. Děkujeme všem, kteří tuto akci 
navštívili, všem, kteří se podíleli na orga-
nizaci a všem sponzorům a lidem, kteří 
svým příspěvkem podpořili nejen Svátky 
řemesel, ale i ostatní aktivity o.s. Řemesla 
v Kunštátě. 
Svátky řemesel 2011 pod společnou hlavič-
kou o.s.Řemesla v Kunštátě, město Kunštát 
a NPU – Státní zámek Kunštát se letos i 
díky Vaší bohaté účasti a přívětivému  ob-
jednanému  počasí povedly. Už teď se mů-
žete společně těšit na pátý ročník, který se 
uskuteční 9. - 10. 6. 2012 a jeho hlavním 
tématem bude „ŽELEZO.“

za o.s. Řemesla v Kunštátě  Libor Janča
za Město Kunštát MVDr. Zdeněk Wetter                               

za Státní zámek Kunštát  Bc. Radim Štěpán

Jaký bude osud všech dřevovýtvorů, které 
vznikly během sympozia v rámci Svátků 
řemesel?

Výsledkem dřevařského sympozia bylo cel-
kem deset objektů.  Pět soch bylo vydraženo 
v sobotní aukci na zámku. Socha sovy bude 
instalována ve školním areálu. Tento objekt 
si také získal největší přízeň návštěvníků. 
Sousoší s názvem Milenci získá svoje místo 
v areálu obnovené panské zahrady. Ježíšek v 
jeslích, Josef a Marie jsou základem pro kun-
štátský betlém a budou nás těšit i v dalších 
letech. Přejeme jim, aby se jejich betlémská 
rodina rozrůstala. 
V současné době jsou sochy uloženy k vysy-
chání, během prázdnin budou impregnová-
ny a poté rozmístěny.

Mladý učeň řemesla kolářského.



Oznámení o ceně vodného a stočného
MĚSTSKÝ ÚŘAD

V souvislosti s převzetím provozování části 
vodohospodářské infrastruktury v majetku 
města Kunštát a obce Zbraslavec na zákla-
dě plánovaných položek výpočtu podle ce-
nových předpisů pro vodné a stočné, město 
Kunštát stanovuje s platností od 1. 7. 2011 
jednosložkovou cenu pro dodávku pitné vody 
a odvádění odpadních vod následovně:

- vodné 32,70 Kč/1m3 bez DPH (32,97 Kč 

včetně DPH)
- stočné 33,80 Kč/1m3 bez DPH (37,18 Kč 
včetně DPH)
Cena je platná pro domácnosti a ostatní spo-
třebitele pro dodávku pitné vody a odvádění 
splaškových odpadních vod, u firem, živnost-
níků a právnických osob je stejná sazba stoč-
ného účtována i za odvádění dešťových vod 
ze střech a zpevněných ploch.                     -taj-

Rozloučení s manželi Tomešovými

V neděli 29. května se na kunštátském hřbi-
tově nejbližší rodina a okruh blízkých přátel 
rozloučili s manželi Tomešovými. Urny byly 
uloženy v hrobě rodiny Tomšů poblíž hrobu 
Františka Halase, s nímž se Jan M. Tomeš 
úzce přátelil. Tomešově všestranné osobnosti 
se věnujeme v rubrice Knihy knihovny kun-
štátské.

Dne 27. 6. 1911 se narodila paní Anna Šabrňá-
ková z Kunštátu. Kdo jste ji znali, vzpomeňte 
s námi. Děkuje Marta Šabrňáková - snacha, 
vnuci a vnučky s rodinami.                                  
                                                                        -mat-
.

MATRIKA
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Dalších deset měsíců školního roku je mi-
nulostí. Právě uplynulý rok byl prvním pro 
celkem 37 našich prvňáčků, kteří si tak před 
pár dny odnesli domů svoje první vysvědčení. 
Naopak poslední vysvědčení si na naší škole 
vyzvedlo 29 deváťáků, kteří po prázdninách 
zahájí další etapu svého života na nejrůzněj-
ších školách středních.
A jaký že tedy byl rok 2010/2011? Vyučování 
probíhalo dle školního vzdělávacího pro-
gramu, s výjimkou 5. ročníku, kde dobíhal 
program Základní škola. Klasické vyučování 
bylo doplňováno řadou aktivit a akcí, jejich 
seznam by byl dlouhý. Proto zmiňme, jako 
vždy, jen akce nejviditelnější a nejúspěšnější.
Nejmladší žáci jistě uvítali kromě „povýšení“ 
na čtenáře a předání slabikáře též návštěvu 
MŠ, aby zavzpomínali na dobu nedávno mi-
nulou, obdobně proběhla návštěva budoucích 
prvňáčku u nás ve škole. Žáci I. stupně (se 
spolužáky ze 6. ročníku) se blýskli výborným 
přednesem při příležitosti školního kola v re-
citaci, na jehož základě se pak také se ctí umís-
tili na Lysickém sluníčku (Šebelová 2. místo), 
v okresním kole recitační soutěže v Adamově 
(Vrbková 2. místo, Šebelová 3. místo, Šiku-
lová 1. místo – mezi staršími). Tyto děti tak 
vybojovaly postup do krajského kola Dětská 

scéna 2011. Úspěšnost žáků v ČJ potvrdila Ve-
ronika Šírová (9. tř.) prvním místem v okresní 
olympiádě a 12. místem v krajském kole.
Poprvé se žáci účastnili literární soutěže 
O cenu Ludvíka Kundery (vyhlašuje městská 
knihovna). Oceněnými žáky se stali Kulina, 
Bernard, Horáková. Úspěšná byla již tradičně 
Noc s Andersenem, která je pořádána také ve 
spolupráci s místní knihovnou a autorské čte-
ní se Zdeňkem Pešou v rámci Mezinárodní-
ho týdne čtení. Dramatizace textu J. Žáčka v 
podobě představení s názvem „Popelka“ byla 
příležitostí pro žáky 6.ročníku předvést se 
nejen svým spolužákům a rodičům, ale také 
našim starším spoluobčanům v penzionu pro 
důchodce.
Svoje zvláštní postavení v aktivitě našich žáků 
má již dlouhá léta Projekt Občan. Také letos 
se kunštátští žáci 8.tříd prezentovali na celo-
státním slyšení v Praze, tentokrát s projekty 
Učebna fyziky a Síla lidskosti. V návaznosti 
na posledně jmenovaný název uveďme dále 
účast našich žáků na premiéře filmu Nicky-
ho rodina a besedu s paní Šímovou, přímou 
účastnicí vlaku židovských dětí, jež zachránil 
pan Nicholas Winton, hlavní hrdina nejen 
událostí 2. světové války, ale i obou zmíně-
ných filmů, kandidát na Nobelovu cenu.

MĚSTSKÝ ÚŘAD žÁDÁ občany o dodržo-
vání Obecně závazné vyhlášky města Kunštát 
č. 2/2008, o ochraně nočního klidu a regulaci 
hlučných činností. Tato vyhláška vymezuje 
činnosti, které by mohly narušit veřejný po-
řádek, a to rušením nočního klidu a používá-
ním hlučných strojů a zařízení v nevhodnou 
denní dobu. V době nočního klidu od 22.00 

hodin do 6.00 hodin je každý povinen zacho-
vávat klid a omezit hlučné projevy. O nedě-
lích je každý povinen v době od 6.00 hodin do 
16.00 hodin zdržet se veškerých prací spoje-
ných s užíváním zařízení a přístrojů způsobu-
jících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, 
motorových pil, křovinořezů apod.

-taj-

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Ke školnímu roku 2010/2011

Akce Chocholíku 
v květnu a červnu

V těchto dvou měsících se kromě pravidel-
ných aktivit konaly i dvě akce pro veřejnost – 
jedna vzdělávací, druhá tvůrčí. Tou první byl 
seminář Efektivní rodičovství, který vedla 
Ivana Švábová z Brna. Sešlo se nás 13 a dis-
kutovali jsme o tom, jak své děti ve výchově 
povzbuzovat a pozitivně motivovat. Druhou 
akcí byla tvůrčí dílna Korálkování ve spolu-
práci se Všehodílnou Blanky Matuškové v 
Boskovicích. Paní Matušková nás zasvětila 
do tajů korálkování – ketlování, tedy jak si 
pomocí kleští, drátků a korálků vyrobit náuš-
nice, náhrdelník či náramek. Třetí úspěšnou 
akcí byl červnový výlet do Vísek pro rodiče 
a děti. Odvážlivci se mohli svézt na koních a 
pak skočit do bazénu v místním agrocentru 
Ohrada. Po plavání jsme si vychutnali příjem-
ný oběd, děti se stihly vyběhat a vydovádět na 
dětském hřišti. 
Více o našich akcích na Facebooku.
Chocholík přeje všem příjemné a prosluněné 
léto!

CHOCHOLÍK

XIX. hrnčířský jarmark

Přípravy XIX. hrnčířského jarmarku 
jsou v plném proudu. V této souvislosti 
se obracíme na zájemce o pořadatelskou 
pomoc  ve věku od  18-ti let. Hlaste se, 
prosím, na MÚ u pana Štěrby nebo v 
městské knihovně u p. Banyaové.

9. POHÁDKOVÁ CESTA - tentokrát do stře-
dověku, která se konala 29. května, se opět 
vydařila. Počasí nám naše plány nejdříve 
zkomplikovalo, ale přesunuté datum konání 
se vyplatilo a odměnou nám byl krásný, slu-
nečný den. 
Město Kunštát děkuje členům divadelního 
souboru LMD i všem zúčastněným, kteří 
nešetří svým volným časem a nadšením pro 

radost a pobavení dětí. S jejich pomocí a pod-
porou se tato akce stala tradiční a úspěšnou. 
Poděkování patří také SDH Sychotín, který 
nám poskytl prostor výletiště Na Prádle a 
sdružení ASV Kunštát, které zde zajistilo pro 
všechny občerstvení. Děkujeme rodičům, že 
přivedli své děti a již nyní se můžete těšit na 
jubilejní 10. pohádkovou cestu.   
                                                                           -ba-



BAMI
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Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

KNIHOVNA

Národní pedagogická knihovna v Praze vy-
hlásila 3. ročník projektu Už jsem čtenář – 
Knížka pro prvňáčka 2011.
Cílem je rozvoj četby hned od prvních měsíců 
školní docházky, vytvoření pravidelného ná-
vyku čtení a potřeby využívat veřejnou nebo 
školní knihovnu. Odměnou pro všechny děti, 
které se projektu zúčastnily v rámci celé ČR, je 
originální knížka pro prvňáčky, kterou pouze 
pro ně v letošním roce napsala spisovatelka 
Daniela Krolupperová, ilustrovala Eva Sýko-
rová-Pekárková a jmenuje se Zmizelá škola.
Městská knihovna v Kunštátě se do tohoto 
projektu opět zapojila spolu s dětmi z prv-
ních tříd základní školy. Náplní pravidelných 
schůzek od prosince 2010 do června 2011 bylo 
hravé čtení, povídání, předčítání z knížky na 
pokračování a motivační soutěže. 
2. a 3. června se v knihovně konaly slavnostní 
schůzky, kde byla dětem předána jejich vzácná 
odměna – Knížka pro prvňáčka.
Doufám, že se podařilo předat myšlenku, že 
zvládnutí četby je opravdu něco mimořád-
ného a kromě jedničky na vysvědčení si děti 
zaslouží také velkou pochvalu.    -ba-

Taneční skupina BAMI děkuje všem dětem za 
celoroční práci, za poctivou docházku na tré-
ninky a za účast na kulturních akcích a taneč-
ních soutěžích ve školním roce 2011. Skupina 
získala na různých soutěžích výborná umístě-
ní (1.-3. místa) další poháry a medaile. 
V Kunštátě jsme uspořádali druhý ročník ta-
neční soutěže, kde tancovalo 800 tanečníků.
Nyní připravujeme letní taneční soustředění 
opět v Kunštátě a taneční tábor v Blansku. Pře-
jeme všem dětem krásné prázdniny a těšíme se 
v září na shledanou.        TS BAMI KR Kunštát

Záložka do knihy spojuje školy – tak se nazývá 
další akce, během níž žáci vytvořili záložky a 
zaslali je na  slovenskou školu v Telčicích - Lies-
kovém, což byl začátek další spolupráce mezi 
školami. Naši žáci a učitelé navštívili - za pod-
pory p. Řehůřka - tuto školu v květnu, sloven-
ské kolegy přivítáme na podzim 2011. A když 
už je řeč o spolupráci s jinými školami, nutno 
zmínit pokračující kontakt s učiteli z Bushey 
Meads School z Watfordu, přípravy dalšího 
běhu programu Comenius, v němž jsme v mi-
nulosti úspěšně spolupracovali s partnery z 
Finska, Maďarska a Řecka, a v neposlední řadě 
skypovou konferenci s žáky z Oklahomy.
V soutěži Zdravě žij hravě získali žáci 5. roč-
níku v oblasti výuky pracovního vyučování 
po splnění všech úkolů 10. místo v rámci na-
šeho kraje. S pracovním vyučováním souvisí 
také spolupráce se Sdružením řemesel Kun-
štát – žáci pomáhají při úklidu areálu jeskyní 
v Rudce.
Na prostranství za halou, které je průběžně 
upravováno, aby mohlo v budoucnu sloužit 
jako odpočinková plocha, byl u příležitosti 
Dne Země vysazen další strom, tentokrát na 
počest pana Řehůřka, nadále probíhá adopce 
na dálku – sponzorství zambijského chlapce 
Samuela, jež si vyžaduje náklad 8 tis. Kč ročně 
a na které se naši žáci snaží získat prostředky 
vlastní činností.
Na výborné úrovni je spolupráce se SRPŠ. Pod 
jeho záštitou a s jeho organizátorským záze-
mím v tomto školním roce  proběhla soutěž v 
běhu Kunštátská desítka, újezdská Jízda zruč-
nosti na kole – a také dva sběry papíru, jež vy-
nesly celkem asi 30 tis. Kč, které byly věnovány 
na potřeby školy a jako příspěvky na výlety.
Bohatý je každoročně program sportovní. I v 
této oblasti je čím se pochlubit, vždyť že kromě 
vlastního sportovního dne je naše škola pořa-
datelem Poháru krále Jiřího, jenž má okresní 

formát, letos se tohoto lehkoatletického přebo-
ru zúčastnilo cca 300 žáků ze 16 škol.
Na této akci naši žáci a žákyně IV. a V. ročníku 
vybojovali 2. místo. Dále jsme byli pořadateli 
okresního finále ve florbalu mladších žáků a 
žákyň, okresního finále V. tříd. Velmi úspěš-
ně jsme se zúčastnili Poháru rozhlasu (mladší 
žákyně 2. místo, starší žáci 2. místo) a dalších 
florbalových soutěží. 
Mohli bychom pokračovat ve výčtu ostatních 
jednotlivých akcí, mezi něž patří třeba mate-
matické soutěže – olympiáda, Matematický 
klokan – exkurze, výlety, besedy atd.
Zrovna tak lze přidat testování žáků testy Scio 
a Kalibro, z nichž vychází naše škola s velmi 
dobrými výsledky, a další srovnání a hodno-
cení. 
Nelze neuvést, že naše škola se zapojila do pro-
jektu EU peníze školám. Díky němu bychom 
rádi získali cca 1,5 mil. Kč. Znamená to ovšem 
vypracovat tzv. „šablony“, které jsou nutné 
pro čerpání těchto peněz. Na přípravě materi-
álů pro výuku budou v nadcházejícím období 
pracovat prakticky všichni naši učitelé. V ko-
nečném důsledku to přinese i zlepšení materi-
álních podmínek pro výuku. 
Kvalitnější zázemí nepředstavují ovšem jen 
počítače, dataprojektory, případně interaktiv-
ní tabule. Jsou to i kompletně vyměněná okna 
v obou budovách, zateplení přístavby, výškově 
stavitelný nábytek pro žáky ve všech třídách, 
rekonstruovaná odborná učebna fyziky a chemie. 
Náš dík za úspěšné zvládnutí úkolů uplynu-
lého roku patří všem učitelům, zřizovateli, 
rodičovské veřejnosti a přátelům školy. Panu 
učiteli Vykoukalovi, který odchází na gymná-
zium do Boskovic, přejeme na novém působiš-
ti hodně zdaru, náš dík patří i odcházející paní 
učitelce Trmačové, s ostatními se těšíme po 
prázdninách na začátek nového školního roku

.                                                                          -Vský-

Naše škola je již několik roků zapojena do růz-
ných mezinárodních projektů, kde se vyučující 
setkávají a řeší společné problémy. Jen namát-
kou můžeme jmenovat partnerské země: An-
glie, Finsko, Řecko, Maďarsko, Polsko a další. 
Se zemí nám a žákům nejbližší, se Slovenskem, 
jsme se pokoušeli již dříve také navázat spolu-
práci, ale dosud se nám to nedařilo. Až v tomto 
školním roce se v projektu pro 5. ročník mezi 
Českou a Slovenskou republikou podařilo najít 
partnerskou školu v Melčicích - Lieskové po-
blíž Trenčína. Škola počtem žáků a velikostí 
městečka je podobná naší škole a Kunštátu. 
Písemná spolupráce a výměnné výrobky žáků 
v průběhu roku vyvrcholily naší návštěvou 27. 
května na Slovensku. Sem jsme vypravili celý 
autobus s žáky 5. ročníku, doplněný i někte-
rými dětmi ze 7. a 8. ročníku, několika rodiči, 
hlavními organizátory této spolupráce Z. Mi-
chelovou a L. Dostálem a také ředitelem školy 

V. Sedlákem. Finančně se na celé akci podílel 
pan J. Řehůřek z Francie, z jehož již druhého 
daru naší škole (celkem už 4.000 eur), byla hra-
zena celá doprava.
Samotné přijetí slovenskými žáky, jejich uči-
telkami a vedením školy bylo velmi vřelé až 
dojemné. Všichni nás vítali špalírem na ulici, 
zpěvem a s nápisy Vítajte priatelía, Melčice 
zdravia Kunštát apod. Po přivítání, předání 
dárků na úrovni žáků i vedení škol, následova-
la prohlídka školních budov, kulturní program 
obou škol, společný oběd a odcestování do ne-
dalekého Trenčína, kde byla zajištěna prohlíd-
ka hradu s hranou pohádkou Kráska a zviera. 
Celý den byl velice příjemný, žáci osobním 
setkáním navázali hlubší přátelství a bylo do-
hodnuto, že na podzim se akce zopakuje s tím 
rozdílem, že žáci ze Slovenska přijedou k nám 
do školy a seznámí se i s naším krásným kra-
jem a jeho historií.                L. Dostál

Výměnná akce se slovenskou školou
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» SPOLEčNOST LIMARA PLUS, s.r.o. za-
hajuje od 1. 7. 2011 prodej dřevěných pelet pro 
automatické kotle a prodej palivových briket. 
Objednávky: e-mail: objednávky@limara.cz, 
tel: 775 211 499

» PRONAJMU byt 3+1 s balkonem v Kunštá-
tě. Info na telefonu 731 735 549.
 
» JUDr. KAMILA VRÁNOVÁ, advokát, 
oznamuje, že v období letních prázdnin z dů-
vodu čerpání řádné dovolené poskytuje práv-
ní služby pouze 12.7, 19.7., 9., 16. a 23. 8. Od 
září 2011 již pravidelně každé úterý od 13:00 
do 16:00 hod v zasedací místnosti v přízemí 
budovy Městského úřadu v Kunštátě. Kon-
takt: 608 211 469, email: kamilavranova@
seznam.cz 

» KURZY ANGLIčTINY V KUNŠTÁTĚ. 
Mgr. Markéta Hrušková otevírá od září 2011 
kurzy AJ. Efektivní formou výuky zaměřenou 
na všechny jazykové dovednosti se naučíte 
používat jazyk v mluvené i psané podobě pod-
le stupně vaší pokročilosti. Kvalita výuky je 
podložena vysokoškolským vzděláním v obo-
ru, desetiletou praxí a mezinárodní zkouškou 
pro výuku AJ CELTA. Více informací na adre-
se Markéta Hrušková, Palackého 399 Kunštát, 
telefonicky na čísle 604 92 94 97 nebo e-mai-
lem market.d@seznam.cz. Počet míst je ome-
zen, rezervujte si proto své místo co nejdříve.

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

» FOTOATELIER RADKA mění otevírací 
dobu - středa a pátek od 13 do 17.30. Mimo 
tuto otevírací dobu mě kontaktujte na tel. 775 
024 134 nebo na radka.z@email.cz. Pokud 
máte zájem o fotografování jsem schopna 
Vám do hodiny vyhovět a je možné i víkendo-
vé fotografování.

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

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

» 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

» Sudy na vodu 200 litrů, lakované od 
nezávadných kapalin – rozvoz po městě zdar-
ma. Tel. 602 933 068.

Asi každý, kdo v posledních dnech procházel 
náměstím kolem kostela, zaznamenal neví-
daný ruch. Na konci května se totiž spustila 
plánovaná oprava krovů a výměna střešní 
krytiny na farním kostele sv. Stanislava. Stav 
střechy je již delší dobu kritický a každým ro-
kem se situace zhoršuje. Střešní krytina je již 
dožilá a její každoroční opravy jsou finančně 
náročné a v některých místech je oprava bez 
přeložení nerealizovatelná. Proto jsme se loni 
pustili do přípravy celkové obnovy střešního 
pláště, ve které se počítá s výměnou krytiny, 
poškozených prvků krovu, výměnou a dopl-
něním klempířských prvků a hromosvodové-
ho vedení. 
Po zpracování projektové dokumentace bylo 
provedeno výběrové řízení na zhotovitele 
stavby.  Nejlépe splňující stanovená kritéria 
byla vyhodnocena nabídka firmy: Ivan Kop-
řiva, Lhota Rapotina 92, 679 01 Skalice nad 
Svitavou. Cena díla činí 2.038.268 Kč a ter-
mín dokončení je sjednán do Hrnčířského 
jarmarku. Investorem akce je Římskokatolic-
ká farnost v Kunštátě. Zatím se podařilo shro-
máždit finanční prostředky z Havarijního 
fondu Ministerstva kultury a také z rozpočtu 

Jihomoravského kraje, dohromady 440.000 
Kč. Celá akce má dále také plnou podporu 
vedení našeho města, které na květnovém za-
sedání zastupitelstva schválilo dotaci 500.000 
Kč. Ještě stále ale chybí více než milion ko-
run, což přesahuje finanční možnosti farnosti. 
Jsem si jist, že všichni vnímáme kostel jako 
dominantu nejen náměstí, ale vlastně celé-
ho Kunštátu. Proto si dovoluji i touto cestou 
oslovit všechny, kteří by chtěli přispět na ob-
novu této sakrální stavby. Věřím, že realizace 
tohoto projektu velmi pozitivně zasáhne do 
estetické podoby našeho města a bude všem 
návštěvníkům svědčit o snaživosti a šikov-
nosti kunštátských obyvatel. V neposlední 
řadě se určitě jedná o investici, která časově 
přesahuje jen přítomné chvíle a bude naším 
významným příspěvkem všem budoucím ge-
neracím. Jakýkoli dar můžete předat přímo 
na faře nebo poukázat na účet farnosti u Poš-
tovní spořitelny 159179890/0300. Samozřej-
mostí je možnost vystavit potvrzení o daru 
pro snížení základu daně. Věřím, že se toto 
společné dílo podaří zrealizovat k radosti nás 
všech.

Tomáš Koumal, farář

Z KUNŠTÁTSKé FARNOSTI

Stále chybí více než milion

Vážení spoluobčané,
s potěšením Vám můžeme oznámit, že v 
květnu letošního roku byla vydána publikace 

„Cestujeme po Moravě – Jihomoravský kraj“. 
Můžete ji získat na městských a obecních 
úřadech, na informačních centrech, muzeích, 
ZOO... a samozřejmě na 
naší firmě. A navíc kaž-
dým rokem můžete na-
vštívit náš stánek na vele-
trzích cestovního ruchu v 
Brně, Olomouci, Ostravě, 
Plzni a Lysé nad Labem. 
Seznam distribučních 
míst Vám rádi sdělíme. 
V této publikaci si mů-
žete přečíst o historii či 
současnosti měst, obcí, 
tipy na výlety, kultur-
ním a sportovním vyžití 
v jednotlivých okresech, 
některých restauracích a 
ubytovacích kapacitách, 
ale i o méně známých pa-
mátkách. Přijdou si na své 
milovníci koupání, cykloturistiky i turistiky. 
To vše Vám přiblíží publikace Cestujeme po 
Moravě. Vydali jsme již všech 14 krajů ČR. 
Stačí jen vyrazit a poznávat krásy naší České 
republiky.
Ti, kteří raději hledají na internetu si mohou 

prohlédnout on-line verzi na www.aspida.cz 
nebo www.cestujemepomorave.cz, www.ces-
tujemepocechach.cz  Nyní pro vás připravu-
jeme nové, přehlednější webové stránky, které 
od května budou fungovat jako portál.
Stavíte, zařizujete, podívejte se na naše strán-

ky www.kestavbe.cz. 
Dále jsme pro Vás připra-
vili novou službu: 
Potřebujete pohlídat dítě, 
odvézt dítě do školky, do 
kroužku a zpět? Nezvlá-
dáte běžný úklid, velký 
nákup, mytí oken? Dělá 
vám problémy oběhnout 
úřady nebo potřebujete 
odvézt k lékaři? Chcete 
jet na návštěvu, ale ces-
tování hromadnou do-
pravou je pro vás obtížné 
a zdlouhavé? S námi to 
bude hračka, vše zajistí-
me. Stačí jen zavolat na tel. 
545 221 137, 608 712 067 
více informací na: www.

peceovas.cz.  Sdělíte nám Vaše požadavky a 
dále se staráme my.
Kolektiv firmy Aspida s.r.o. Vám přeje krásné 
chvíle strávené s publikací Cestujeme po Mo-
ravě – Jihomoravský kraj. 

Aspida s.r.o. Černovická 13, 617 00 Brno     
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LITERÁRNÍ RUBRIKA

 Knihy knihovny kunštátské 
Jan Marius Tomeš je rodák olomoucký, v 
Kunštátě však prožil dětství a celý život se 
sem vracel. Je autorem osmi knih veršů, osm-
nácti knih o výtvarném umění, mnohých ese-
jů a překladů, především z jazyka francouz-
ského. Kdysi mi 
prozradil, že jeho 
prvním – podle 
něj velmi špatným 

– překladem byl 
převod německého 
životopisu filmové 
hvězdy Grety Gar-
bo. „Velice jsem tu 
dámu obdivoval“, 
dodal s úsměvem. 
Jsem na rozpacích, 
o čem se na této 
malé ploše zmí-
nit dřív... Tomeš 
byl osobnost zcela 
mimořádná a při-
tom skromná až k 
neuvěření. Snad by 
se hodilo ocitovat 
básníka samot-
ného. Na dávný 
Kunštát a stará přátelství vzpomíná v knize 
Slovo a Tvar (Torst, 1998), která je doporuče-
ným přírůstkem pro tento měsíc. „Četl jsem 
nedávno, po dlouhé době znovu, vzácné dopisy, 
které mně posílal v letech 1938 – 1942 Klement 
Bochořák, básník knih Mladý žebrák, Žluč a 
víno, Uschlé květiny, Listopad. Znali jsme se 
dlouho, oba chlapci z vysočinského Kunštátu 

– právě díky Klementu Bochořákovi pozdějšího 
Kunštátu Halasova. Byl to on, kdo dal pod-
nět k utvoření okruhu mladých, Jiřího Orte-
na, Ivana Blatného, Kamila Bednáře, kteří se 

shromažďovali kolem básníka Tváře a knihy 
Kohout plaší smrt, v níž tolik veršů patří kraji 
Vysočiny. Na sklonku dvacátých let, ještě jako 
studenti, jsme se z Brna vracívali domů na so-
boty a neděle a chodívali pěšky ze Skalice nad 

Svitavou polními ces-
tami přes Sebranice 
a krajem lesa kolem 
cihelny Na podchlu-
mí. Po večeru doma 
a dnu příliš rychle 
minuvším, čekávali 
jsme zase na prázd-
ném nádraží v nos-
talgických nedělních 
soumracích na vlak 
do Brna.“ 
Dlouhý život Jana 
M. Tomeše byl žit 
plně a je rovněž vr-
chovatě naplněn cit-
livou a erudovanou 
prací básnickou a 
kunsthistorickou. V 
naší knihovně chy-
bí jeho básně (jsou 
však již objednány a 

můžeme se na ně v nejbližší době těšit), mezi 
malířskými monografiemi nalézáme tyto: 
Oskar Kokoschka (Odeon 1988), Jindřich Pru-
cha (Odeon 1987), Antonín Chittussi (Ode-
on 1979). Právě o Kokoschkovi, rakouském 
malíři s českými kořeny píše, že mu „Osud 
uštědřil nejen délku života dvou generací, ale 
i záviděníhodnou míru všestranného talentu 
a hlubokého citu.“ Totéž platí i o Janu Mariu 
Tomešovi.           
TOMEŠ, J. M.: SLOVO A TVAR, Torst 2003                                                                                                                                             
                                                                          -v.o.- 

Náměstí - rynk - trh
HISTORICKÁ RUBRIKA

Dnešní Historická rubrika plynule naváže 
na článek z minulého měsíce, a to hned ve 
dvojím ohledu. Jednak se budeme nadále 
držet náměstí, a také je třeba hned z kraje 
přiznat, že zůstaneme u  propagačních akti-
vit, byť v poněkud jiném smyslu – dnes nás 
nebudou zajímat kunštátští průkopníci re-
klamního řemesla, nýbrž sama HR na sebe 
s lehkým uzarděním vezme nelehkou úlohu 
marketingového stratéga. Prozraďme radě-
ji to hlavní hned na začátku: Na příští rok 
chystá město Kunštát vydání nástěnného 
kalendáře z historických fotografií kunštát-
ského náměstí. Jeho náplní bude dvanáct fo-
tografií od pravděpodobně nejstarší známé 
(a dosud nepublikované) až po pohlednice, 
které vznikly na počátku 20. století. Přípra-

va kalendáře je již ve finální fázi, k dispozici 
by měl být v září na Hrnčířském jarmarku.
A propos – jarmarky. K náměstí patřily po 
staletí, ale co o nich vlastně můžeme říct? 
Etnografické i historické studie se shodu-
jí v tom, že výroční trhy sehrávaly v životě 
středověkých a raně novověkých městeček 
nezastupitelnou roli. Vedle důležitého eko-
nomického efektu (jarmarky znamenaly 
možnost ve velkém směňovat zboží vznik-
lé někdy i za dlouhé časové období) měly 
totiž i velký význam společenský: stávaly 
se místem setkávání, navazování a udržo-
vání kontaktů a spolu s církevními svát-
ky odměřovaly plynutí času během roku. 
Z obcí disponujících jarmarečním privile-
giem se tak stávala přirozená lokální centra. 
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KULTURA

Kruh přátel umění a město Kunštát
Vás zvou na výstavu fotografií:

DANIELA ŠVANDOVÁ

VYSOčINO,
KRAJI NÁŠ, S DUŠÍ SVOU

Výstava se koná
v Informačním centru, 
nám. Krále Jiřího 105, 

Kunštát
od 1.7. do 31.7.2011.

Vernisáž v pátek 1.7.2011 v 16.00
zahájí pan farář Tomáš Koumal.

Kinematograf bratří Čadíků,
ASV Kunštat a Město Kunštát 

Vás zvou na

LETNÍ FILMOVOU 
SLAVNOST

ve dnech 1. - 4. srpna 
na náměstí Klementa Bochořáka

Promítáme:
„Největší z čechů“ 

film Roberta Sedláčka 
( komedie, 95min)

„Zemský ráj to napohled“ 
 film Ireny Pavláskové 

(komedie/drama, 119min)

„Tacho“  
film Mirjam Landové 

(akční komedie, 102min)

„Kawasakiho růže“ 
 film režiséra Jana Hřebejka 

(drama, 95min)



V kunštátské knihovně lze k tomuto tématu 
najít podrobnou publikaci Romana Douška o 
sebranickém rychtáři Ondřeji Kanýzovi žijícím 
a hospodařícím na počátku 18. století – k jejím 
nejzajímavějším pasážím patří právě úvahy o 
Kanýzových geografických obzorech a „jar-
mareční turistice“ po okolí. Omezíme-li se na 
samotný Kunštát, pak je třeba připomenout 
alespoň tolik, že nejstarší zpráva o místních jar-

marcích pochází z roku 1546. Jejich počet se pak 
během času ustálil nejprve na třech jarmarcích 
ročně, koncem 18. století však přibyly další, a to 
až do konečného počtu šesti jarmarků, časově 
rozmístěných rovnoměrně do celého roku. Jar-
marky se tak staly pravidelnou součástí kunštát-
ského života.
A ještě jeden aspekt by bylo dobré připomenout: 
Trvalou památku na spojování různých měst-
ských prostranství s jarmarky či obecně s ob-
chodováním máme asi nejhmatatelněji zachyce-
nou v proměnách jazyka. Lze říct, že ve většině 
evropských zemí došlo ke stejnému jevu. Výraz 
označující obchodování, tedy „trh“, vstoupil 
mezi pomístní názvy pojmenovávající náměstí 

či podobné veřejné plochy. Stačí vzpomenout na 
brněnský Zelný a Obilný trh, také třeba honosný 
bulvár v centru Vídně je dodnes Uhelným trhem. 
Označení funkce těchto ploch tedy mnohdy zví-
tězilo nad výrazy popisujícími např. jejich tvar či 
umístění. K pozoruhodnému vývoji však došlo 
v polštině, kterou postihl proces přesně opačný: 
původně německý výraz odkazující ke kruho-
vému tvaru náměstí („rynek“) se stal výrazem 

pro „trh“ obecně ve významu „obchodování“, 
i když toto obchodování již nemá s náměstím 
nic společného. Např. devizový trh se v polštině 
řekne „rynek dewizowy“. Toho zůstala čeština 
ušetřena.
Vraťme se ale raději do Kunštátu a k chystané-
mu kalendáři. Navnadit Vás mohou dvě fo-
tografie, které bude také obsahovat. Nabízejí 
hned několik námětů k přemýšlení: jak došlo k 
proměně kostelní věže a jejích hodin? odkud a 
kam se přemísťovaly kašny? a co podoba mari-
ánského sloupu? Snad se časem podaří alespoň 
na některé otázky kloudně odpovědět. Proza-
tím Vám HR přeje klidný start do horkého léta

.                                                                                    -jd-

Kunštátský zpravodaj vydává a zdarma rozšiřuje MěÚ Kunštát, tel.: 515 534 312, www.kunstat.eu, e-mail: podatelna@kunstat-mesto.cz, knihovna@kunstat-mesto.cz, uzávěrka 
příspěvků je vždy do 20. dne v měsíci. Tisk: KB Tisk Letovice, Masarykovo nám. 18, tel.: 608 869 331 Redakční rada: V. Všianský, J. David, V. Ondráček, J. Nejedlý, R. Banyaová.  Měs-
to Kunštát jako vydavatel odpovídá pouze za příspěvky, které přinášejí informace z MěÚ a jsou autorizovány redakční radou. Za obsahovou a stylistickou stránku jiných příspěvků, 
včetně inzerce,  vydavatel neodpovídá. Redakční rada si vyhrazuje  právo tyto příspěvky krátit vzhledem k limitovanému rozsahu KZ.

Pamětní zápis             (VII. část)
Ludvík Kundera
Sepsaný v měsíci srpnu 2005 u příležitosti 
obšírné úpravy kunštátského chrámu sv. Sta-
nislava:
Za první světové války nastal v hrnčířství 
nový vzestup výroby; válečný průmysl potře-
boval stále víc kovu, i omezovala se výroba 
plechového nádobí a narůstala poptávka po 
zboží hliněném. Přestože konjunktura ne-
dosáhla dřívější výše, dělali zaměstnavatelé 
dobré obchody a i dělnictvu – pokud nebylo 
ve válce – se dařilo lépe.
První vyučovací den v československém stá-
tě – úryvky ze slohové práce Antonie Jaškové, 
žákyně 3. tř. měšťanské školy v Kunštátě:

„28. října 1918 po čtyřleté válce světové a dlou-
holetém boji za českou svobodu prohlášen byl 
náš samostatný československý stát. Hluboké 
vzrušení vzbudil tento den v českých městech 
a vesnicích a vůbec všude, kde bilo české srdce. 
Po celé Moravě a Čechách konány byly nadše-
né slavnosti. Vše vzalo na sebe jiné vzezření. 
Úřady zaváděly se české, rakouští orli shazo-
váni. Všude zářily prapory v českých barvách 
závodíce s pestrou barvou podzimní přírody. 
(…). Já právě nechodila jsem do školy, poně-
vadž naše měšťanka v Kunštátě byla zavřena 
pro četné případy „španělské chřipky“. Asi za 
týden bylo vyučování. Toho dne ráno přišli 
jsme jak obyčejně do školy. Zde bylo všechno 
jaksi tajemné, děvčata šeptala si, že bude něja-
ká přednáška. S nedočkavostí očekávali jsme 
osmou hodinu. Konečně zazvonilo. Vyhrnuli 
jsme se na chodbu, kde již stáli všichni páni 
učitelé i pan ředitel. Vedli nás do tělocvičny. 
Sestoupili jsme se do půlkruhu a nyní pan 
ředitel nadšeně přednášel o československém 
státě. Mluvil o jeho bývalé slávě, o jeho po-
hřbení na Bílé hoře, o jeho zmrtvýchvstání. 
(…) A končil tím, abychom byli platnými a 
sebevědomými občany našeho nového státu. 
Pak, hluboce vzrušeni, přísahali jsme věrnost 
naší české vlasti. Nato přednesl pan učitel Ky-
selý krásnou báseň Tisíc nesmrtelných. Pak 
rozcházeli jsme se do svých tříd s novými sny, 
ideály a myšlénkami v duši. Den ten nevymi-
zí mi nikdy z paměti.“
Organizovaný boj proti požárům začíná u 
nás rokem 1785, kdy Josef II. vydává tzv. Oh-
ňohasní řád. První dobrovolný sbor hasičský 
vzniká v našich zemích roku 1864 ve Velva-
rech. Kunštátský sbor byl založen v roce 1875. 
Prvním starostou byl Jan Novotný, prvním 
náčelníkem Petr Čáslavský, prvním jednate-
lem František Kafka. Při založení měl sbor 24 
činných členů.

SLOUPEK

náměstí kolem roku 1910

náměstí kolem roku 1870


