
V měsíci únoru se Rada města na svých zase-
dáních mimo jiné zabývala:

- aktuálním stavem na čistírně odpadních vod
- vznikem poruch vlivem mrazivého počasí na 
ČOV a vodovodních řadech – na ul. Vejpus-
tek a v Újezdě – a odstraněním následků

- průběhem jednání se Svazkem vodovodů a 
kanalizací ve věci majetkového vypořádání v 
rámci vystoupení města ze Svazku

- žádostmi o odprodej pozemků ve vlastnictví 
města

- pronájmem obecních pozemků
- zasíťováním stavebních pozemků v Kunštátě 
a Rudce

- účastí města v projektu „Hřbitovy – naše 
kamenná historie“ spočívající v aktualizaci a 

elektronizaci dat ohledně evidence hřbitov-
ních míst, tzv.digitalizace hřbitovních míst

- jednáním starosty na ministerstvu školství 
ve věci získání dotací

- podáním žádosti o dotace na ministerstvo 
pro místní rozvoj na opravu sociálního zaří-
zení a vybudování terasy u klubovny v objek-
tu bývalých jeslí

- vyjmutím obchvatu města z nově zpracová-
vaného územního plánu

- pronájmem areálu kolem požární nádrže 
(koupaliště) na Lipce

- žádostmi o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města – zájmové organizace, Kunštát PRO 
FUTURO, ZUŠ Letovice, HZS, SONS ČR

- havarijním stavem lípy a ošetřením  olši v 
Sychotíně, prořezáním stromů u bytových 
domů na ulici Nová

-možnostmi získání dotací z rozpočtu Jihomo-
ravského kraje                                               -taj-

Poruchy na vodovodní síti
Stejně jako v jiných městech a obcích tak i u 
nás v Kunštátě zapříčinily letošní extrémní 
mrazivé dny zvýšený výskyt poruch na vo-
dovodní soustavě. V kalendářním roce 2012 
prozatím evidujeme 7 poruch, které byly  v 

Kunštátě, v Rudce, v Újezdě i ve Zbraslavci. 
3 poruchy souvisely s poškozením vodovodu 
v místě podzemních hydrantů, další 3 úniky 
vody byly na přípojkách odběratelů a v jed-
nom případě došlo vlivem mrazů k přeruše-
ní dodávky vody zamrznutím vodovodního 
řadu a přípojek. 
Oprava každé poruchy vyžaduje přeruše-
ní dodávky vody. Každé přerušení dodávky 
vody je nepříjemným zásahem do běžného ži-
vota domácnosti, u základní školy, mateřské 
školky nebo firmy Drůbež CZ může přeruše-
ní dodávky vody způsobit úplné znemožnění 
provozu. Při odstavování místa poruchy od 
zdroje vody jsme závislí na funkčnosti sekč-
ních uzávěrů, které by měly v ideálním pří-
padě umožňovat uzavření pouze určité části, 
například jedné ulice. Stav sekčních uzávěrů 
ale není dobrý a řada z nich je nefunkčních. 
Proto při plánování rozpočtu vodohospodář-
ského odboru na rok 2012 byla vyčleněna fi-
nanční částka, za kterou by se část sekčních 
uzávěrů vyměnila. V první etapě by se jed-
nalo o dva uzly v Rudce a 3 uzly v Kunštátě. 
Výměna sekčních uzávěrů bude provedena 
ve spolupráci s dodavatelskou firmou v době 
plánované odstávky, o termínu provádění bu-
deme v předstihu informovat. Kunštátské síti 
by navíc prospělo zokruhování propojením

RADA MĚSTA

Březen - měsíc čtenářů. Děti z mateřské školy malují plakát do soutěže Celé Česko čte dětem.

Co je nového ohledně prodeje pozemků v 
Zahradní ulici?
Rozparcelováním lokality Zahradní vzniklo 
18 stavebních pozemků ve vlastnictví města. 
Jejich cenová relace se pohybuje od 400,-Kč do 
800,-Kč/m2. V loňském roce o jejich koupi ne-
byl velký zájem (potenciální zájemci nakonec 
většinou od zamýšlené koupě odstoupili), byly 
prodány 3 parcely. Za poslední týdny se něko-
lik zájemců našlo a v současné době je připra-
veno k předložení ke schválení zastupitelstvu 
města 5 žádostí o odprodej pozemků. Z toho-
to důvodu nakonec i Rada města ustoupila od 
záměru pozemky přeparcelovat pro zlepšení 
prodejnosti a na základě návrhu stavební ko-
mise uvažuje o vyhlášení ankety týkající se 
názvu nově vznikající ulice. Vymyslet název 
pro novou ulici je opravdu nutné, protože 
převzít název Zahradní i pro tuto část zástavby 
by bylo nepraktické a pojmenováním ulice 
dojde k zjednodušení identifikace lokality při 
sjednávání služeb (doručování zásilek, zimní 
údržba, apod.). Věřím, že po vyhlášení anke-
ty obdrží městský úřad dostatečné množství 
návrhů, aby zastupitelstvo města, do jehož 
kompetence rozhodování o názvu ulic patří, 
mělo z čeho vybírat. Rád bych, aby se poda-
řilo v blízké době najít zájemce i o zbývající 
pozemky.

OTÁZKA PRO STAROSTU
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CHOCHOLÍK

Chocholík – Klub rodičů v Kunštátě vás v 
březnu zve na: 
Jarní tvořivou dílnu pro děti a rodiče v pátek 
30. března 2012 od 15 do 17,30 v prostorách 
na Lipce 43.  Můžete si vyrobit zajímavé pa-
pírové dekorace, upečete si tradiční jidášky, 
ozdobíte vajíčka. Výfuky vajec s sebou! 
Můžete využít nový program „Hbité jazýčky“ 

– logopedická péče pro děti. Pod odborným 
vedením nabízíme  poradenství  v oblasti vý-
voje řeči - kdy a jak  má  dítě mluvit, vyslovo-
vat jednotlivé hlásky, náprava  řečových  vad, 
nácvik správného dýchání, dechová cvičení. 
Nabízíme náměty, jak děti motivovat k rozvo-
ji řeči i další speciálně pedagogické poraden-
ství - problematiku leváctví, rozvoj zrakové-

ho a sluchového vnímání aj. Program probíhá 
individuálně, věnujeme se po určený čas plně 
vašemu dítěti i vám a vašim dotazům.
Další informace najdete na našich webových 
stránkách www.chocholik.cz.
Na konec března či začátek dubna  připravu-
jeme  burzu dětského oblečení, více se dozvíte  
prostřednictvím  letáků  či informaci na zmí-
něných webových stránkách  či Facebooku. 
Těšíme se na všechny!
Ivana Cvrkalová a Ivona Kubíková, Chocholík

Infocentrum Kunštát
zve na  výstavu

ČOKOLÁDA 
A

 JINÉ CUKROVINKY 

6. března  –  5. dubna 2012
ze sbírek Muzea obchodu v Bratislavě.

V průběhu výstavy možnost zakoupení 
exkluzivní čokolády.

Místní ochotnické divadlo LMD Kunštát 
si Vás dovoluje pozvat na tradičně netra-
diční nastudování klasického příběhu o 

doktoru Faustovi.
Tato romantická tragédie se zpěvy pood-
halí, co se stane, když se Bůh a ďábel se-

jdou na greenu u partie golfu.

FAUST

Kulturní dům Kunštát
24. 3. 2012 v 19.00, 25. 3. 2012 v 17.00 

a 31.3. 2012 v 19.00

Sdružení složek Rudka
pořádá

v sobotu 17. března 2012

kuželkářský turnaj
O POHÁR STAROSTY MĚSTA 

KUNŠTÁTU

v Rudecké  hospodě.
Začátek v 19.00.

Čtyřčlenná družstva se mohou hlásit 
v Rudecké hospodě u p. Tajovské osobně 

nebo na tel.: 722 082 205

XX. Hrnčířský jarmark se bude konat ve 
dnech 15. a 16. září 2012. Přípravy k tomuto 
jubilejnímu ročníku začínají. 
Komise pro přípravu jarmarku pilně pracuje 
na vytvoření kulturního programu, sestavu-
je přihlášky a informace pro zájemce o účast, 
nebudou chybět novinky a překvapení pro 
návštěvníky.
Přihláška k účasti pro výrobce keramiky 
a prodejce občerstvení bude od 1. března 
2012 ke stažení na webových stránkách 
města Kunštát (www.kunstat.eu) spolu s 
informačním dopisem. Uzávěrka přihlá-
šek bude 30. dubna 2012.

Změna pracovní doby:

JUDr. KAMILA VRÁNOVÁ, ADVOKÁT, 
oznamuje, že poskytuje veškeré právní služby 
pro občany i podnikatele v zasedací místnos-
ti Městského úřadu Kunštát každé úterý od 
13:00 do 15:30 hod (lze se však objednat tele-
fonicky i na jiný termín). 
Tel.č. 608 211 469, email:kamilavranova@se-
znam.cz.

konce ulice V Lávkách od Červeného kříže ke 
křižovatce ulic Brněnská a Nová. S tímto pro-
pojením prozatím v rozpočtu počítáno není, 
ale do budoucna by se mělo s využitím dotací 
zrealizovat.
Po zkušenostech z letošní zimy připomíná vo-
dohospodářský odbor všem odběratelům, kte-
ří mají vodoměr umístěný ve venkovních šach-
tách, na nutnost věnovat patřičnou pozornost 
jejich zateplením. Mrazem způsobené poru-
chy na přípojkách provozovatel odstraňuje na 
náklady odběratele, pokud ale k poruše dojde 
v šachtách rekreačních objektů, je místo poru-
chy těžko zjistitelné a únik vody může ohrozit 

zásobování ostatních odběratelů.  
Nečekané poškození majetku města Kunštát 
řešil vodohospodářský odbor v minulém týd-
nu společně s Policií ČR. Prozatím nezjištěný 
pachatel odcizil z kanalizačního přivaděče 
na ČOV 8 kusů litinových poklopů. Odcizení 
bylo zjištěno v pátek 24.února a jenom shoda 
okolností by nám byla nápomocna zjistit pa-
chatele. Ztrátu jsme ohlásili i na všechny sběr-
ny druhotných surovin v okolí, vyšetřování po 
své linii bude provádět i sama policie. Přivítali 
bychom, kdyby případná zjištění související s 
tímto případem byla oznámena na Městský 
úřad.                                                                 -boc-

OZNÁMENÍ SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

XX. HRNČÍŘSKÝ JARMARK

Všechno nejlepší !
V měsíci březnu oslavuje významné životní 
jubileum pan Vlastimil Vlasák, keramik, 
mistr uměleckého řemesla.
Srdečně přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu 
v kruhu své rodiny a ještě mnoho tvůrčích sil 
za hrnčířským kruhem !
Jménem všech bývalých kolegů gratulují spo-
luzaměstnanci z firmy STUDIO KERAMIKA 
Kunštát-Sychotín.   

Taneční skupina BAMI 
Kolpingova rodina Kunštát pořádá

3. ročník 
celorepublikové taneční soutěže

O POHÁR MĚSTA 
KUNŠTÁTU

10. března 2012 ve sportovní hale.



LITERÁRNÍ RUBRIKA
 Knihy knihovny kunštátské 

„Holky z inzerce“ sháněly jednoho ze stárnou-
cích herců, aby ze sebe na billboardech udělal 
idiota. (Billboard – debillboard). Prosily ho, 
aby prodal obličej na focení, sdělily mu cifru, 
on žádal nulu navíc, ony znejistěly, on zavěsil. 

„Za ty peníze prodám hubu z fleku!“ vykřikl 
pracovník reklamky a autor knížky Pravidla 

směšného chování v jedné osobě. Netrvalo 
dlouho, a na pražských nárožích objevil se 
Emil Hakl coby cifrující moravský šohaj, coby 
Franz Josef s licousy a vrásčitým latexovým 
ksichtem a do třetice jako Josef Švejk s přiblb-
lým úsměvem a berlema pod paží. O slávu po-
staráno..... Lidé ho na chodníku poznávají a 
zdraví, „Nazdar šohaj!“ Poznává jej taky jistý 
instruktor paraglidingu, zve jej na skleničku 
a nakonec mu věnuje k narozeninám let na 
padáku na svazích Českého středohoří. Tak 
bláznivě začíná poslední knížka Emila Hakla 
a dost dlouho mi trvalo, než jsem se odhodlal 
pustit se do ní. Ovšem nelitoval jsem. 
Nejde totiž o prázdné vtipkování, nejde o 
dnes tak žádané „hlášky“, bez kterých se neo-
bejde žádná moderní divadelní hra, či rádoby 
generační výpověď. Za bláznivě rozehraným 

dějem se začnou objevovat jedna po druhé 
nejvážnější otázky života, života a smrti. Už 
zavěšení na nitkách padáku a zvednutí se 
nad „český terén“ rozehraje vzpomínky, nad 
nimiž hrdina krouží ve vzdušných proudech 
a bilancuje, vzpomíná na léta komunismu, na 
vojnu, na dávné lásky, na ztrátu panictví. Do 
bláznivé, šílené současnosti, promítá zkuše-
nosti dnešního padesátníka, pro něhož je psa-
ní způsobem, jak přemýšlet o ambivalentní, 
bolestné mnohotvárnosti prožívaného světa. 
I v nejsmutnějších situacích si Hakl dokáže 
udržet odstup a specifickým jazykem vládne 
s nebývalým mistrovstvím. 

„Haklova kniha je generační výpovědí, která je 
výjimečná především velmi osobitým jazykem. 
Autor dokázal jazyk dneška přetavit v jazyk li-
terární až básnický. Pro autora je vlastní jazyk 
a specifický pohled na svět nejdůležitějším ná-
strojem. Domnívám se, že přínos Emila Hak-
la nebyl dosud plně doceněn,“ říká Vladimír 
Karfík. 
Emil Hakl se narodil v roce 1958 v Praze. Vy-
studoval Konzervatoř Jaroslava Ježka, obor 
tvorba textu, později ještě dva ročníky drama-
tického oboru tamtéž. Od roku 1981 pracoval 
jako aranžér, knihovník, skladník, strojník 
čerpací stanice a zvukař. V letech 1996 – 2000 
se živil jako textař v řadě reklamních agentur. 
V současnosti se živí jako novinář. Za kni-
hu O rodičích a dětech dostal cenu za prózu 
Magnesia Litera 2002. Podle této prózy byl 
natočen stejnojmenný film. V dubnu 2008 
vyšel Haklovi další román s názvem Let ča-
rodějnice. Novela Pravidla směšného chování 
vyšla v roce 2010 a byla oceněna cenou Josefa 
Škvoreckého.
HAKL Emil, PRAVIDLA SMĚŠNÉHO CHO-
VÁNÍ, Praha, Argo, 2010                              v.o.
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KADEŘNICKÉ SLUžBY Veronika Juránko-
vá - dámské, pánské a dětské. Tel: 607 207 762. 
Pracovní doba: Pondělí - pátek, sobota - ne-
děle dle objednávek. To vše v pohodlí vašeho 
domova. www.kaderniceverca.cz

» STUDIO VIKTORKA - Petra Loukotová 
nabízí na penzionu kosmetické práce, pedi-
kúru, manikúru a také dárkové poukazy. Tel. 
605 979 121

» AKCE HOTELU RUDKA NA MĚSÍC DU-
BEN: 9. 4. - Velikonoční pondělí   – jehně, 
13. - 15. 4 - česká kuchyně s ochutnávkou vín. 

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

» VÍTÁME VÁS V NOVĚ OTEVŘENÉ PRO-
DEJNĚ (bývalá Běla)!!!!!
U JEŽEČKA

- kvalitní dětská obuv, punčochové zboží, 
spodní prádlo, dětské oblečení a doplňky,
výrobky značky PLAYSHOES. Botičky české 
výroby s certifikáty: Česká kvalita - Žirafa 
KVĚTINOVÝ SERVIS LUCIE

- dárkové kytice, kompletní svatební servis, 
smuteční kytice, věnce, netradiční kytice, 
kytičky pro děti, hrnkové květiny, dárkové 
zboží, doplňkový sortiment, rozvoz květin 
(mob.724 824 571)

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

» MONTÁž SATELITů, antén, alarmů, ka-
merových systémů, garážových vrat a do-
movních zvonků. Tel.: 608 025 112

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

INZERCEKNIHOVNA
V rámci akce BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ 
bude v Městské knihovně Kunštát po celý mě-
síc probíhat „amnestie“ čtenářských poplatků 
(na registrační poplatek za přihlášení a na po-
platek za upomínku). Využijte této příležitos-
ti k registraci do městské knihovny.

NOC S ANDERSENEM
30. března 2012

2. třída ZŠ v městské knihovně

Řekni mi co čteš 2012
Český rozhlas Brno ve spolupráci s knihov-
nami v Jihomoravském a Zlínském kraji při-
pravil na březen už tradiční soutěž s názvem 
Řekni mi co čteš. I letos bude možné podle 
ukázky z knihy poznávat dílo a autora, a to 
ve vysílání a na webu brno.rozhlas.cz, každý 
všední den od 5. do 30. března. I vy můžete 
vybrat své oblíbené dílo, z něj (pokud možno) 
charakteristickou ukázku a tu zkusit nabíd-
nout přímo do vysílání. Ukázku lze poslat v 
mp3 na mail souteze@bo.rozhlas.cz nebo na-
číst kdykoli od 15. 2. na rozhlasový záznam-
ník 542523278. Pro výherce jsou připraveny 
hodnotné knižní ceny, CD, DVD a speciální 
ceny navíc. Více o principu soutěže najdete 
zakrátko na letáku v naší knihovně či na brno.
rozhlas.cz.

MDž VE STARÉM STYLU

Hotel Rudka Vás zve 9. 3. 2012 v 19 hodin 
na RETRO VEČER MDŽ. Na uvítanou je 
pro Vás připraveno překvapení. Dobové 
občerstvení, k tanci i poslechu hrajeme 
pestrou směshudebních melodií  70-80 let. 
Přijďte se s námi pobavit na MEZINÁ-

RODNÍ DEN ŽEN.
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Milí čtenáři, dostáváme se ke třetímu a závěreč-
nému dílu mapového miniseriálu. V záhlaví jeho 
úvodního textu bylo slíbeno malé překvapení, 
nyní je na něj nejvyšší čas. Před jeho odhalením 
nelze zapřít jistý ostych – vždyť zjištění, které 
přišlo překvapivé autoru těchto řádků, může 
řadě čtenářů přijít jako dávno známé a všední 
zboží. Nyní však již není cesty zpět.
Ještě před poměrně krátkým časem jsem měl za 
to, že mapy vzniklé pomocí výškového snímko-
vání krajiny jsou výkřikem poslední doby, či při-
nejlepším posledních desetiletí, a že jsou nějak 
bytostně spojeny se světem satelitní a digitální 
technologie. Z omylu mne vyvedlo seznáme-
ní se s internetovou aplikací, z níž je převzata i 
níže otištěná černobílá fotografie Kunštátu. Jed-
ná se o zpřístupnění systematického leteckého 
snímkování českých zemí, jehož výsledkem se 
stala celoplošná fotografická mapa ČSR a kte-
ré proběhlo již roku 1953. Další hledání navíc 

ukázalo, že historicky první fotomapy vznikaly 
na českém území již v závěru meziválečné doby. 
Zmíněnou aplikaci naleznete na adrese konta-
minace.cenia.cz – hlavním účelem současného 
zpřístupnění fotomapy je totiž pomoc při vy-
tváření podrobného rejstříku míst s ekologickou 
zátěží z minulých dob.
Co se můžeme z historické fotomapy dozvědět? 
U větších měst je to jednoznačné – jde o zob-
razení světa před vznikem paneláku. V kun-
štátském případě pak půjde zejména o seznání 
rozdílů ve výstavbě mezi krátce poválečným 
a současným stavem. Ve zmíněné aplikaci tak 
lze učinit velice snadno, neboť umožňuje do 
fotomapy promítnout obrysy současné mapy 
katastrální, tuto operaci zvláště doporučuji vy-
zkoušet na Sychotínu a Nýrově. Co však zaujme 
na první pohled, je rozmanitá mozaika polností 
v kunštátském okolí. Člověk si velmi názorně 
připomene skutečnost, že oproti vžité předsta-
vě nemuselo jít rozorávání mezí ruku v ruce s 

kolektivizací zemědělství, naopak: v masovém 
měřítku k němu docházelo až od konce padesá-
tých let či ještě později. Důležité však také je, že 
byť viděna z ptačí perspektivy, ukazuje se nám 
zde zgruntu odlišná krajina Kunštátska, než na 
jakou jsme po léta zvyklí. Historická rubrika si v 
této souvislosti dovolí poněkud vystoupit z role 
a nabídnout citát z knihy Pavla Hájka – jedné z 
mnoha knih, které na téma české krajiny v po-
slední době vycházejí: 
Čtyři desetiletí reálného socialismu se do české 
krajiny vepsala velmi nejednoznačně. [...] Násilný 
zánik tradičních majetkových vazeb (znárodnění, 
kolektivizace) a časté posuzování těch kterých 
míst výhradně podle ekonomických a ideolo-
gických měřítek přispěly ke ztrátě pocitu osobní 
odpovědnosti obyvatel za stav krajiny, aniž však 
vyústily v plošnou lhostejnost vůči jejím „nad-
stavbovým“ kvalitám. [...] Současná krajina Čech, 
Moravy a Slezska je více než čímkoli jiným kraji-

nou postkomunistickou. Krajinou, jejíž starý řád 
byl zavržen a nový ještě není znám, natož aby 
vstoupil v platnost. Krajinou neukotvenou, rozko-
lísanou, křehkou. Krajinou nacházející se někde 
mezi, na půl cesty. Ke skutečné proměně způsobu 
hospodaření s jejím prostorem může dojít později. 
Kromě jiného až poté, co se změní způsob myšlení, 
jenž předcházející vládnoucí režim vytvořil a kte-
rý ho zároveň držel při životě. Což může trvat dvě 
tři generace, ale i déle.
Jediné, co mne na těchto závěrech trápí je otáz-
ka, jak odlišit ono „komunistické“ v komunis-
tickém zacházení s krajinou. Což není „časté 
posuzování těch kterých míst výhradně podle 
ekonomických a ideologických měřítek“ daleko 
univerzálnější?

Pavel Hájek: Jde pevně kupředu naše zem. Kraji-
na českých zemí v období socialismu 1948-1989. 
Praha 2008.

j.d.

Pamětní zápis             (XV. část)
Ludvík Kundera

Sepsaný v měsíci srpnu 2005 u příležitosti obšírné 
úpravy kunštátského chrámu sv. Stanislava:

V létě 1947, za dlouhých procházek k Pod-
chlumí a za Rudku a pod Dianaberk, začal 
František Halas zálibně rozvíjet myšlenku 
dát „pod střechu jedné knížky“ hlasy básníků 
a spisovatelů, kteří se kolem Kunštátu „nějak 
ochomejtli“. „Ať z toho ten Kunštát aspoň 
něco má!“ říkal František Halas. Jednoho 
večera na lavičce u Březinů dostala tato myš-
lenka konkrétnější křídla: vzali jsme dokonce 
papír a začali jsme psát jména těch, kdo při-
cházejí v úvahu. Jmen bylo mnoho a různých, 
autoři by se často nebyli navzájem shodli, ale 
věděli jsme, že se shodnou na Kunštátu…K 
uskutečnění tohoto nápadu – tohoto „holdu 
Kunštátu“, daru lidem z Kunštátu a Kunštát-
ska – v tempu a zvratech doby nedošlo, přes-
tože nikdy nebyl zcela odplaven. Mezitím po-
čet básní a próz, které mají vztah ke Kunštátu, 
narostl, a není divu, že to jsou často „skrze 
Kunštát“ holdy Františku Halasovi. Nastal 
tedy čas uvést tento záměr, tento sen, ve sku-
tek. K textům, které se v průběhu let nashro-
máždily, přibyly další, které vznikly nebo byly 
dodatečně určeny přímo pro tuto knihu, pro 
tyto Kunštátské akordy. Jistěže: hledisko úpl-
nosti nepřicházelo v úvahu. Nešlo také o to 
příspěvky z autorů páčit nebo zachytit kaž-
dou zmínku o Kunštátě (či o Františku Ha-
lasovi  v Kunštátě) v krásné literatuře. A bylo 
také nutno udělat jednou za tímto rukopisem 
tečku. 
S vědomím, že pod dotykem Kunštátu vzni-
kají už zatím básně nové. Do knihy, která je 
už po léta hledanou vzácností, přispělo nebo 
bylo zařazeno 35 autorů básní a vzpomínko-
vých črt. Vedle českých básníků zvučných 
jmen figuruje tu i šest básníků cizích: Fran-
couz Pierre Seghers, Polák K. I. Galczyński 
a čtyři Němci: Erich Arendt, Peter Huchel, 
Günter Kunert, Reiner Kunze. Fotografiemi 
básnické krajiny Kunštátska se na knize po-
dílí muž světového jména: Vilém Reichmann.

Mezi oběma válkami byla kunštátská tělový-
chova soustředěna v Sokolu a Orlu. Cvičilo 
se v tělocvičně školy, v adaptované jízdárně v 
Palackého parku a v Lidovém domě. Činnost 
vyvíjel tzv. SK Kunštát, jehož členové hráli 
kopanou nejdříve na hřišti pod nynějším ho-
telem Rudka, potom v Chocholíku. Hokej se 
hrál na rybníku u školy, později na kluzišti 
před sokolovnou.

SLOUPEKHISTORICKÁ RUBRIKA
Kunštát na starých mapách III.

Kunštát 1953


