
INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo města na svém jednání v měsí-
ci červnu projednalo a schválilo, popř. vzalo 
na vědomí:

- připomínku rodičů dětí k situaci v přijímá-
ní dětí do MŠ Kunštát, kdy nebylo pro příští 
školní rok přijato do MŠ 17 dětí a jak bude 
tento problém řešen pro letošní rok a jak bude 
řešen v následujících letech

- zprávu o činnosti Rady města od minulého 
zasedání Zastupitelstva města

- zprávu o činnosti Finančního výboru
- rozpočtové opatření č. 4/2012 
- prodej, výkup a převod pozemků
- Obecně závaznou vyhlášku města Kunštát č. 
1/2012 o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území města Kunštát

- název  ulice   Sadová  pro nově vzniklou ulici 
v lokalitě Zahradní na základě návrhů občanů

- zachování snížené ceny stavebních pozemků 
o 20% v lokalitě  Zahradní do 31.12.2012

- souhlas s převodem závazků a pohledávek 
vzniklých z titulu poskytnuté dotace z MŠMT 
ČR na akci „Osvětlení tenisových kurtů“ v 
Kunštátě v případě zániku nájemní smlouvy 

mezi městem Kunštát jako pronajímatelem a 
Tenisovým klubem Kunštát jako nájemcem 
tenisového areálu během doby udržitelnosti 
projektu včetně  vypořádání vztahů se stát-
ním rozpočtem, jelikož se jedná o peněžní 
prostředky určené pro investici do městem 
vlastněných nemovitostí

- doporučilo vyhlásit architektonickou soutěž 
na stavbu minibazénu v ceně do 5mil.Kč

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

- návrhem SÚS JMK, oblast Blansko, na předá-
ní části silnice III/01850 v intravilánu místní 
části Touboř v délce 0,147 km do sítě místních 
komunikací města Kunštát. RM doporučila 
ZM s předáním uvedené části silnice vyslovit 
nesouhlas

- schválila zadání zpracování žádosti o dota-
ce v rámci iniciativy Ministerstva dopravy a 
SFDI „Bezpečný přechod“, jejímž předmětem 
je poskytnutí dotačních prostředků na od-
straňování kolizních míst na silnicích I. tří-
dy cestou úprav přechodů. Města Kunštát se 
týkají 4 přechody na silnici I/19. Příjemcem 
dotace a realizátorem (investorem) je ŘSD, 
žádost podává město

- vzala na vědomí informaci o odstraňování 

havarijního stavu obvodové zdi Panské za-
hrady – vychýlení ze svislé polohy směrem 
dovnitř o cca 0,5 m (nebezpečí zřícení) a pro-
jednala návrh na zabezpečení opěrné zdi tera-
sy zpracovaný na základě statického posudku 

– vytvoření umělého svahovitého tělesa před 
zdí s bezpečným sklonem

- aktuálním stavem v napojení nemovitostí na 
novou kanalizaci a aktuálním stavem na čis-
tírně odpadních vod

- průběhem jednání se Svazkem vodovodů a 
kanalizací a VAS Boskovice ve věci majetko-
vého vypořádání v rámci vystoupení města 
ze Svazku a provozování vodohospodářské 
infrastruktury

- schválila uzavření smluv o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu Jihomoravského kraje z „Do-
tačního programu Jihomoravského kraje na 
požární techniku a věcné prostředky JSDH“. 
Předmětem smluv je investiční dotace ve výši 
94.000,- Kč (70% z předpokládaných uznatel-
ných výdajů ve výši 141.200,- Kč) na nákup 
lanového navijáku a kalového čerpadla a ne-
investiční dotace ve výši 16.000,- Kč na nákup 
výzbroje a výstroje

- žádostmi o pronájem a odprodej pozemků ve 
vlastnictví města   
                                    pokračováni na druhé straně

Cestou na zámek během Svátků řemesel 
mnozí Kunštátští poprvé viděli obnovenou 

– je před vyčištěním nebo je takto záměrně 
osázený? Bude zahrada propojena se zám-
kem a kdy?
Zarostlý, nově rekonstruovaný rybník na pan-
ské zahradě zarostl zcela sám, nekontrolovaně 
a bez povolení. Bylo to následkem pomalého 
plnění vodou (suché počasí, omezené zdroje 
přítoku). Rádi bychom tento problém vyřešili 
v nejbližší době a rostliny ve větší míře zlikvi-
dovali. Porost k rybníku samozřejmě patří, ale 
nesmí se to přehánět. Proto až uvidíte na ryb-
níku pramici s človíčkem, nejedná se o novou 
turistickou atrakci, řešíme přerostlý rybník. 
Toto opatření se týká i vyskytlých řas.

 pokračování na druhé straně
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Z činnosti Zastupitelstva města

V. ročník Svátků řemesel měl svoje téma - „železo.“

Panskou zahradu. Otázka se týká rybníku 



Občanské sdružení Místní Akční Skupina 
Boskovicko PLUS bylo založeno za účelem 
podpory rozvoje celého venkovského regionu - 
mikroregionů Boskovico, Olešnicko, Kunštát-
sko-Lysicko a Svitava. Již od roku 2006 pomá-
há toto sdružení získávat fi nanční prostředky 
z dotačního Programu rozvoje venkova Stát-
ního zemědělského intervenčního fondu.
Také letos na jaře byla MASkou vyhlášena 
výzva k předkládání projektů a žádostí o do-
tace, do níž se přihlásily obce, svazky obcí, 
neziskové organizace, podnikatelské subjek-
ty v zemědělství i cestovním ruchu, školy a 
školky s nejrůznějšími náměty, jako jsou vý-
stavba hřiště, oprava kaplí, úschovna zavaza-
del, úprava parků a návsí, vybavení dětských 
kluboven, apod. Bylo předloženo celkem 36 
žádostí o dotaci, a jako každý rok přesahoval 
objem požadovaných fi nančních prostředků 
výši prostředků určených k rozdělení.  Hod-
notící komise MAS navrhla v letošním roce k 
rozdělení 6,2 mil. Kč, u projektů s celkovými 
výdaji 10,9 mil. Kč. 
V počtu předložených žádostí o dotaci i v 
úspěšnosti přijatých projektů byl v letošní 
výzvě Kunštát bez konkurence. Z Kunštátu 
bylo předloženo do výzvy celkem 6 žádostí od 

6 různých subjektů, z toho 5 žádostí o dotaci 
bylo úspěšných. 
Úspěšné projekty v naší obci:

- Město Kunštát - projekt „Revitalizace parku 
u kulturního domu v Kunštátě“ 

- ZŠ a MŠ Kunštát – projekt „Stavební úpravy 
výdejny a jídelny v ZŠ Kunštát“

- Řemesla v Kunštátě, o.s. – projekt „Keramic-
ká školička“

- Chocholík – Klub rodičů v Kunštátě – projekt 
„Ten správný prožitek“
- Hotel Rudka – projekt „Oddechová zóna – 
lesní park Rudka“.
Cesta k dotačním prostředkům je však ještě 
dlouhá. Vybrané projekty musí projít kontro-
lou a schválením na Státním zemědělském in-
tervenčním fondu, jehož úředníci ještě mohou 
některý z projektů vyřadit. Teprve na podzim 
budou úspěšní žadatelé vědět, zda přislíbenou 
dotaci opravdu dostanou. 
Všem našim úspěšným žadatelům přejeme 
pevné nervy při plnění požadavků úředníků 
SZIF, šťastnou ruku při výběru dodavatele při 
realizaci projektu a úspěch při závěrečné ad-
ministraci projektu, na které závisí konečné 
zaslání přislíbených fi nancí.

Ing. L. Pešková
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pokračování otázky pro starostu
Panská zahrada jednou bude spojena se zám-
kem. Je třeba nejdříve vyřešit několik tech-
nických maličkostí, jako je zpevnění přecho-
dových svahů, zbytků zámecké zdi, vrácení 
původních kamenných schodů, zajištění bez-
pečnosti pro procházející se. Toto však jde již 
mimo obsah získané dotace a tak se budou fi -
nanční zdroje hledat jinde, včetně městského 
rozpočtu. Vzhledem k existenci důležitějších 
priorit pro město, nelze dnes přesně říct, zda 
za rok či dva. Anebo později. Ale jednou tyto 
dvoje prostory spojíme, protože se to nejen 
logicky nabízí, ale zároveň se daná lokalita 
výrazně zhodnotí a zkrásní.

OZNÁMENÍ

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Kunštát v MASce letos úspěšný

Ohlédnutí za školním rokem 2011-2012

JUDr. KAMILA VRÁNOVÁ, ADVOKÁT, 
oznamuje, že z důvodů čerpání řádné dovo-
lené poskytuje veškeré právní služby pro ob-
čany i podnikatele v době letních prázdnin v 
úterý dne 10.7., 17.7., 7.8., 14.8. a 21.8.2012. 
Od 1.9.2012 opět pravidelně každé úterý 
od 13:00 do 15:30 hod. v zasedací místnosti 
Městského úřadu Kunštát. Tel.č. 608 211 469, 
email: kamilavranova@seznam.cz

- pohledávkami města
- postupem zpracovávání nového územního 
plánu města a místních částí

- vzala na vědomí Zprávu o činnosti Nadační-
ho fondu Města Kunštát za rok 2011 a zápis 
č.1/12 z jednání správní rady Nadačního fon-
du Města Kunštát

- schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 
dílo mezi městem Kunštát a GORDIC® s.r.o., 

Erbenova 4, Jihlava, na základě kterého se 
rozšiřují soft warové části počítačového systé-
mu GINIS®

- vyslovila souhlas s pokácením 1 lípy na výle-
tišti v Újezdě (nebezpečí dalšího rozlomení), 
prořezání koruny lípy na výletišti a prořezá-
ní a snížení koruny lípy na návsi (nebezpečí 
odlomení a pádu suchých větví) na základě 
žádosti OV Újezd

Učitelé, zaměstnanci, žáci naší základní školy 
- a také rodiče -  mají za sebou další školní rok. 
Byl to první rok školní docházky pro 23 prv-
ňáčků, naopak poslední rok pro 36 deváťáků, 
kteří po prázdninách budou otevírat dveře 
řady škol jiných, už ne té kunštátské. Totéž se 
týká dvou děvčat pátého ročníku, která od-
cházejí na víceleté gymnázium. Je třeba dopl-
nit, že školní rok zahájilo 289 žáků, přičemž 
početní stav na konci června činil celkem 297 
žáků.
Rok 2011/2012 byl prvním, kdy se všechny 
ročníky učily podle školního vzdělávacího 
programu. Výuka byla často zpestřována ne-
jen využitím nové didaktické techniky, ale 
také vlastními výukovými materiály, které 
všichni vyučující zpracovávají v rámci pro-
gramu „EU peníze školám“. Díky němu bylo 
možno pořídit notebooky a dataprojektory 

do některých tříd. 
Samozřejmostí je to, že se v průběhu roku 
uskutečnila celá řada akcí, z nichž mnohé 
jsou, dá se říci, běžné, očekávané, nemá pro-
to význam podrobněji se o nich rozepisovat. 
Jsou to například nejrůznější poznávací vy-
cházky, exkurze místního významu, výlety 
do divadel atd. Vždyť například v brněnském 
divadle Radost byli naši žáci na rozmanitých 
divadelních představeních během roku ně-
kolikrát. Zmiňme spíše záležitosti řekněme 
tomu „viditelnější“:
Koncem října jsme měli možnost přivítat uči-
tele a žáky ze Slovenska, kterým jsme připra-
vili bohatý program sportovní i kulturní, s 
návštěvou zámku, rudeckých jeskyní, fary a 
dalších míst. Slovenští hosté mohli zhlédnout 
vystoupení skupiny BAMI, ve školní zahra-
dě jsme se stmelovali při opékání špekáčků.

Finanční odbor MÚ upozorňuje občany, že 
do 30. 6. 2012 byla splatná druhá část poplat-
ku za odvoz TDO na rok 2012.

E.ON oznamuje přerušení dodávky 
el. energie:

dne 13. 7. 2012 od 7.30 do 16.00
Obec Kunštát - Vypnutá oblast: ulice U Hřiš-
tě a část ulice Brněnská - pravá strana směr 
Zbraslavec od domu č.p. 240 po dům č.p. 281.
dne 13. 7. 2012 od 7.00 do 16.00
Obec Kunštát: Vypnutá oblast:  část ul. Nová 

- od TS na ulici Nová po křižovatku s ulicí Zá-
mecká, část ulice Zámecká - od křižovatky s 
ulicí Nová směr Zbraslavec.

XX. Hrnčířský jarmark

Přípravy XX. Hrnčířského jarmarku jsou 
v plném proudu. V této souvislosti se ob-
racíme na zájemce o pořadatelskou po-
moc  ve věku od  18-ti let. Hlaste se, pro-
sím, na MÚ nebo v městské knihovně. 

V rámci připravovaného projektu opravy jezírka 
s fontánou pod zámkem (vedle psího hřbitova) 
prosíme občany o zapůjčení fotografi í, nákresů 
nebo obrázků, které by upřesnily tvary provede-
ní tohoto díla. Všechny materiály nepoškozené 
vrátíme. Obracejte se, laskavě, na uvedené kon-
takty. 
Radim Štěpán – kastelán zámku, Jan Krupka, Fr. 
Halase 149, tel 603 108 060.
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KULTURA

Správa státního zámku Kunštát Vás zve:

4. 7. 2012 v 19.00 hodin
 

ČANKIŠOU

nádvoří zámku, vstupné 100,- Kč.

•  •  •  •

11. 7.– 31. 10. 2012

PAMÁTKOVÁ OBNOVA TZV. 
ALHAMBRA SALONU 

ANEB 
NENÍ ALHAMBRA JAKO 

ALHAMBRA 

vernisáž  10. 7. 2012 ve 14.00 hodin
 hlavní sezónní výstava volně přístupná 

s otevírací dobou SZ Kunštát
zámecký kvelb Dřevník

•  •  •  •

22. 7. 2012 v 19.00 hodin

Iva Bittová
benefi ční koncert pro 

KUNŠTÁT PRO FUTURO o.p.s
 

zámecké nádvoří, vstupné 150,- Kč

•  •  •  •

3. 8. – 4. 8. 

HRADOLOGIE 2012
 

hudební festival

 A když hovoříme o mezinárodních vazbách, 
družbách a projektech, nelze opomenout, že 
naše škola se coby organizátor dalšího běhu 
mezinárodního projektu Comenius stala 
hostitelem zástupců pěti zahraničních škol, 
a to učitelů ze Slovenska, Polska, Norska, 
Rakouska a Chorvatska. Jednalo se o pří-
pravnou konferenci tohoto projektu, do ně-
hož jsme byli zapojeni již v letech 2008-2010. 
Tehdy jsme spolupracovali se školami v Řec-
ku, Rumunsku, Maďarsku a Finsku.
    Z našich ryze „domácích“ akcí uveďme 
listopadovou Slavnost slabikáře – neboli 
pasování prvňáčků na čtenáře, prosincovou 
Mikulášskou nadílku, přednášku o kosmo-
nautice pro žáky 4.-9. ročníku, vánoční tur-
naj mladších žáků ve fl orbalu a vystoupení 
pro seniory v penzionu, besedu na téma „Eti-
keta do škol“ atd. Naši žáci nacvičili několik 
vlastních divadelních představení, ať už pro 
mladší spolužáky, pro rodiče nebo veřejnost. 
Naopak pro naše žáky se uskutečnilo jedno 
divadlo výjimečné, poněvadž herci hráli v 
angličtině – a žáci si tak mohli ověřit svoje 
znalosti v tomto jazyce.
Potěšitelná je vzrůstající úroveň žáků v ob-
lasti recitace, což potvrzuje nejenom kvalita 
školního kola (60 soutěžících), ale také vyni-
kající úspěchy našich recitátorů na „Lysickém 
sluníčku“(hlavní cena diváků, tři druhá mís-
ta a jedno třetí místo) a na recitační soutěži v 
Adamově (dvě první místa a jedno třetí).
Pro nejstarší žáky jsme ve spolupráci s Kru-
hem přátel umění připravili besedu s pamět-
nicí hrůz 2. světové války – paní Flachovou, 
profesorkou konzervatoře v Brně, bývalou 
operní pěvkyní. Žáci měli možnost vyslech-
nout osobní zážitky člověka, který zažil kon-
centrační tábor. Na besedě bylo zmíněno 
také to, že bratr paní Flachové, Michal, byl 
přítelem básníka Františka Halase.
V oblasti sportovní jsme dosáhli opravdu 
velké řady úspěchů a patříme každoročně do 
popředí nejen kvůli výsledkům např. fl or-
balistů nebo třeba šachistů apod., ale jsme 
hlavně pořadateli významných sportovních 
akcí regionálního významu. Řeč je zejména 
o Kunštátské laťce, kterou jsme uspořádali v 
březnu, ale též o červnovém atletickém více-
boji mladších žáků o Pohár krále Jiřího, je-
hož se pod záštitou starosty města a za účasti 
senátora Regece zúčastnilo celkem 17 (!) škol 
okresu Blansko.
Neopomněli jsme navštívit výstavy pořádané 
městským infocentrem, jako například před-
vánoční výstavu betlémů v městském info-
centru či březnovou výstavu čokolády, děti se 
pochopitelně také přišly podívat na stavění 
milíře u příležitosti svátku řemesel. Se Sdru-
žením řemesel udržujeme dobrou spolupráci, 
žáci např. opětovně pomohli při úklidu are-
álu v Rudce.
Známku „výborně“ by dostala spolupráce s 
městskou knihovnou. Vždyť díky ní se usku-

tečnily např. motivační hry na podporu čte-
nářství, kdy ve spolupráci s nakladatelstvím 
Th ovt byly realizovány programy pro třeťáky 
(pod názvem „Za pokladem kapitána Černo-
vouse“) a pro sedmáky („Tajemné výpravy do 
starověku“). Za zvláštní pozornost stojí
II. ročník literární soutěže O cenu Ludvíka 
Kundery, který proběhl na téma „Moje nej… 
cesta“ Zúčastnilo se ho ve třech kategoriích 
53 (!!!) mladých literátů nejen z řad žáků 
kunštátské školy, ale i z okolních středních 
škol, a dokonce až ze základní školy v Písku!
Už posedmé měli nejmenší čtenáři – žáci 2. 
ročníku naší základní školy možnost strávit 
noc pro ně v nezvyklém prostředí kunštát-
ské knihovny, která se opět zapojila koncem 
března do akce Noc s Andersenem. Námětem 
letošní Noci byly knihy švédské spisovatelky 
Astrid Lindgrenové.
Žáci naší školy se každoročně zúčastňují sou-
těží a olympiád v jednotlivých předmětech a
v okresním porovnání obsazují pěkná umís-
tění. Rozsah článku neumožňuje vypsat 
veškeré podrobné výsledky, a tak s omluvou 
všem výborným žákům uvádíme jen Natálii 
Kulinu, která je skutečně všestranná a její 
jméno by se opakovalo vícekrát, mimo jiné 
i v případě výše zmíněné literární soutěže O 
cenu L. Kundery.
O dobré úrovni výuky na naší škole svědčí 
výsledky testů, ať už SCIO nebo CERMAT, 
podrobili jsme se též celostátnímu testování 
žáků pátých a devátých tříd – s výsledkem 
nad celostátním průměrem. Ke způsobu a sa-
motnému průběhu testování máme však vý-
hrady, jež byly sděleny České školní inspekci.  
Pokračuje projekt Adopce na dálku, v němž 
se jedná konkrétně o sponzorství zambijské-
ho chlapce Samuela. Deváťáci coby organi-
zátoři akcí na podporu tohoto projektu na-
konec sehnali potřebnou částku 8.000,- Kč, 
která představuje již pátou splátku v pořadí 
určenou na tento účel.
Jedna z akcí pro žáky se uskutečnila s fi nanč-
ním přispěním p. Řehůřka. Nejlepší žáci ze 
všech tříd byli odměněni na slavnostním 
rozloučení se školním rokem díky nadaci 
města. 
O některých akcích jsem se doposud ne-
zmínil, a to proto, že proběhly díky aktivitě 
SRPŠ. Týká se to například podzimního a 
jarního sběru papíru (na podzim odevzdá-
no 15 tun, na jaře přes 16 tun), dále velmi 
úspěšné Jízdy zručnosti v Újezdě a dalších 
akcí. Je třeba vyzdvihnout, že díky fi nanč-
ním příspěvkům ze SRPŠ se řada dětí – nejú-
spěšnějších sběračů papíru – mohla podívat 
na muzikál Mary Poppins a do brněnského 
zábavního centra Bongo, ale krom toho ze-
jména skutečnost, že nebýt SRPŠ, nedostali 
by v září nově nastupující prvňáčci na svoje 
lavice v první den školního roku vůbec nic. 
Takto dostane každý z nich školní potřeby v 
hodnotě 200,- Kč.

Kinematograf bratří Čadíků,
ASV Kunštat a Město Kunštát 

Vás zvou na

LETNÍ FILMOVOU 
SLAVNOST

ve dnech 2. - 5. srpna 
na náměstí Klementa Bochořáka

Promítáme:

„Fimfárum – Do třetice všeho dobrého“
„V peřině“

„Nevinnost“
„Lidice“
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CESTOVNÍ AGENTURA TANDLER. Vel-
ká nabídka pobytových a poznávacích zájez-
dů. Velké slevy  u last minute zájezdů. Zadejte 
nám poptávku a my Vám e-mailem budeme 
posílat aktuální nabídky. Kontakt: catandler@
seznam.cz   Tel.: 516 410 576, 602 662 306

» INSOLVENČNÍ SPRÁVCE PRODÁ nej-
vyšší nabídce byt 2+1 Kunštát,CP 52 m2, 3 
lodžie.Inf. na tel. 777 885 567 nebo na emailu: 
olga.stankova@seznam.cz. Nejnižší nabídka: 
760 tis., správce si vyhrazuje možnost všech-
ny nabídky odmítnout. 

» PRODÁM BYT 2+1 v osobním vlastnictví v 
Kunštátě. Tel.: 736 162 018 

» ZLATNICTVÍ LYSICE. Věra Ondrová, 
oznamuje, že od července 2012 bude prodej-
na přestěhována do nákupního centra COOP 
Lysice, Komenského 580.

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

» Petra Loukotová – STUDIO VIKTORKA 
nabízí na penzionu kosmetické práce, pedi-
kúru, 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 fl exibilní, 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. 

SPORT

KNIHOVNA

KNIHOVNA
V minulosti jsme se závěrem zmiňovali o 
změnách v materiálním zabezpečení školy. 
Tentokrát to bude zmínka vyznívající pozitiv-
ně, ale i negativně. Pozitivní bude ve vztahu 
ke zřizovateli, který umožňuje další rozvoj 
školy, což se promítlo v možnosti provádět 
další údržbu a modernizaci budov – a také 
v možnosti otevřít při příležitosti Dne Země 
krásnou školní zahradu za sportovní halou, 
negativní ovšem bude směrem ke státu. Ten 
až doposud navzdory o tvrzení o školství jako 
své prioritě neustále snižuje výši fi nančních 
prostředků určených nejen na mzdy zaměst-
nanců, ale také do tzv. ONIV – a to má velmi 
neblahý dopad na možnost obnovy učebnico-

vého fondu, školních pomůcek, možnost od-
borného růstu pedagogů atd. Je to věc, která 
se také výrazně dotýká rodičů. Zcela reálně 
například uvažujeme o zrušení plaveckého 
výcviku právě z fi nančních důvodů. To zna-
mená, že budoucí druháci by ještě po prázd-
ninách plavecký výcvik dokončili, prvňáčci 
už by plavat nejezdili.
     Závěrem bychom chtěli poděkovat všem 
učitelům a zaměstnancům školy, zřizovateli, 
SRPŠ, Radě školy, sponzorům a rodičovské 
veřejnosti za spolupráci – a všem popřát hez-
ké léto a příjemně strávené dny volna.        

-Vský-

Fotbalový klub Kunštát ukončil ročník mis-
trovských soutěží 2011/2012.
Do krajských a okresních soutěží jsme při-
hlásili 8 týmů – obsadili jsme tedy všechny 
kategorie. Tím jsme se zařadili mezi 3 oddíly 
na okrese, kteří se tímto mohou pochlubit.
Do bojů o body se zapojili: muži A+B, dorost, 
ženy, starší žáci, mladší žáci, přípravky mlad-
ší a starší. Oddíl dosáhl mnoha úspěchů: 
muži A vyhráli s převahou krajskou soutěž I. 
B třídy a postoupili do druhé nejvyšší kraj-
ské soutěže, ženy vyhrály okresní přebor Bla-
nenska také s výrazným náskokem. Úspěšná 
byla i naše mládež – starší žáci skončili na 
druhém místě okresního přeboru skupiny A, 
starší přípravka byla ve své skupině okres-
ního přeboru také druhá a na stejném místě 
se umístila i mladší přípravka v okresním 
přeboru, kdy o jejím umístění rozhodl až 
poslední zápas s vítězem soutěže Blanskem. 
Pozitivní je, že se nám daří k fotbalu přilákat 
stále více dětí, na tréninky přípravek chodí i 

více jak 20 dětí, chlapců i děvčat. Chtěl bych 
touto cestou poděkovat všem trenérům, kte-
ří se bez nároku na jakoukoliv odměnu naší 
mládeži ve svém volném čase věnují. Bohu-
žel naše společnost si neváží této dobrovolné 
práce a podpora sportu zcela zanikla. Peníze, 
které dříve směřovaly do sportu z výherních 
společností byly rozkradeny a tak se sport 
potýká s nedostatkem fi nančních prostřed-
ků. Se zajištěním fi nancí bojujeme každým 
rokem i my, náklady jenom na provoz, ces-
tovné, výplaty rozhodčích a zajištění mate-
riální základy jdou do statisíců. Poděkování 
patří tedy i Městu Kunštát a všem ostatním 
malým i menším sponzorům, kteří nám ja-
koukoliv formou pomáhají. V poslední době 
se v Kunštátě na zápasy vracejí i diváci, i pro 
ně se fotbal hraje a jsou pro hráče velkou 
podporu – tímto jim chci poděkovat za dosa-
vadní přízeň a pozvat je na podzimní zápasy 
ročníku 2012/2013 .

Tenora František – předseda oddílu FK Kunštát

Úspěšná sezona FK Kunštát

Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáč-
ka byl vyhlášen již čtvrtým rokem. V letoš-
ním roce byl vyhlašovatelem Svaz knihov-
níků a informačních pracovníků (SKIP) ČR. 
Cílem je rozvoj čtenářství 
od prvního ročníku školní 
docházky. Knihovna, která 
žáky do projektu přihlašu-
je, s nimi pracuje nad rámec 
obvyklých knihovnických 
činností.
Městská knihovna v Kunštátě 
se do této akce opět zapojila. 
Náplní pravidelných schůzek 
s prvňáčky od prosince 2011 
do června 2012 bylo seznámení s knihovnou, 
hravé čtení, předčítání z knížky na pokračo-
vání, motivační soutěže. Odměnou pro děti 
je knížka, původní česká novinka, napsaná 
a ilustrovaná výhradně pro účastníky tohoto 

projektu a kterou nelze v běžném knihkupec-
tví zakoupit. V letošním školním roce je to 
kniha oblíbeného českého spisovatele Miloše 
Kratochvíla s názvem Školníci, kterou ilu-

strovala přední výtvarnice a 
držitelka mnoha ocenění, Re-
náta Fučíková.
6. června se v městské 
knihovně konala slavnostní 
schůzka, kde byla dětem pře-
dána jejich vzácná odměna – 
Knížka pro prvňáčka.
Doufám, že se podařilo dětem 
přiblížit prostředí knihovny 
jako zcela přirozené a pře-

dat myšlenku, že zvládnutí četby je něco mi-
mořádného. Všechny děti si zaslouží velkou 
pochvalu. Poděkování patří také jejich paní 
učitelce Emě Tandlerové. (foto z akce na www.
knihovnakunstat.cz)                                    -ba-

Akce Hotelu Rudka 

3.8. - 5.8.       Zvěřinové hody 
14.9. -16.9.     Speciality naší kuchyně a zvěřina 
19.10.             Ochutnávka vína 
19.10. -21.10. Steakový víkend 
9.11. -11.11.   Martinské hody 
30.11.             Ochutnávka vína 
30.11.-2.12.   Francouzská a italská kuchyně 
20.1. 2013      I. ples Hotelu Rudka           



 Knihy knihovny kunštátské 
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LITERÁRNÍ RUBRIKA

Kdo je Zdeněk Svěrák, nemusím dlouze vy-
světlovat. Víte to lépe než já, který nesleduji 
cvrkot v médiích, v nichž kdo není, jako by 
nebyl. A pan Svěrák tam je často. Je to umě-
lec všestranný a obdivovaný, oceněný Osca-
rem za fi lm Kolja. Takže formát mimořádný. 
Některé jeho texty písní 
zlidověly, napadají mi 
hudební kýče Holubí 
dům či Severní vítr je 
krutý. (Ano, ten je krutý, 
ale z jiných důvodů.) Di-
vadlo Járy Cimrmana, či 
Nealkoholickou vinárnu 
U pavouka netřeba při-
pomínat. Takže výborný 
herec, scénárista... Tvrdit 
něco jiného, by bylo po-
šetilé. Nyní vydal Zdeněk 
Svěrák knížku povídek. 
Témata jsou přesně vo-
lená, najdou si neomyl-
ně svoji cílovou skupinu. 
Třeba sraz spolužáků, 
mixující dojemnost, lid-
skou odvahu a „nenadálé“ 
odhalení přísného pana profesora po čtyřicíti 
letech. Ano, byl to posedlý erotoman, účast-
ník skupinového sexu... Jinde je navozena – 
mírně, DOST mírně – atmosféra hrabalovská. 
Nymburk, nádraží, strojvedoucí, Lázně Po-
děbrady, ba i ta zaručená mast na růst ňader 
nechybí. Hrabalovské kulisy ovšem náladu 
samy o sobě nenavodí, je to sladkobolné až k 
závěrečné vraždičce, která je vzápětí popřena, 
odehrála se jen ve snu. Škoda! Inu, laskavý 
spisovatel. Hladič duší... Vůbec, jako bych to 
už někde četl, odněkud znal – a to je právě nej-
spíš pro úspěch to nejlepší. Povídka o taxikáři 
variuje starou říkačku – „Na ojeti seděl oják a 
pil odu s odoodu...“ Vstupní číslo sbírky poví-
dek zase připomíná jistý slovenský bestseller, 
v němž duševně nevyvinutý chlapec Sam-
ko  Tále vypráví poeticky, trefně a ovšemže 
nekorektně své radosti a strasti. Já vím, je to 
všechno napsáno brilantně a úsporně, nejde 
o nadstavovanou kaši, postřehy jsou odpo-
zorovány ze života. A přece mám po dočtení 

pocit jako po včerejším televizním programu: 
nevím už, co včera dávali, ne a ne si vzpome-
nout. Je to ve mně jaksi rozpuštěno a vypuště-
no, nic si pro sebe uvnitř neodnáším. Možná 
moje chyba? Možná. V povídce Ujetá láska (s 
dobrým koncem, těšte se čtenářky!) pracuje 

hrdina v reklam-
ní agentuře, kde 
vymýšlí slogany. 
Nedávno jsem 
tu recenzoval 
úspěšnou knížku 
Emila Hakla, kte-
rá začíná rovněž 
v reklamce a jejíž 
protagonista má 
stejné povolání. 
Jak je ale Hakl 
proti Svěrákovi 
nesentimentální; 
Vidí ostré hrany 
světa pravdivěji, 
dá se mu uvěřit. 
V poslední po-
vídce je pan Šajba 

postižen „dvojím 
viděním“. Každým okem vidí samostatně, 
každé pracuje sólově, výsledkem je svět vidě-
ný dvakrát. Proč, říkal jsem si při četbě, proč 
autor přišel s tímhle nápadem, který zná kaž-
dý, kdo se alespoň jednou řádně opil? A až na 
konci tohoto textu, který jako by parodoval 
Roalda Dahla, jsem se to dověděl. V postelové 
scéně s krásnou Švédkou Šajba vidí zároveň 
dvě ženy a prožívá tak pověstnou „švédskou 
trojku“. Opravdu báječný nápad. Škoda jen, 
že v předcházející pojížďce sáněmi s rolnič-
kami nemohla být zapřáhnutá jako předzvěst 
následujících rajských zážitků ruská trojka. 
Dvojité vidění by totiž předpokládalo jedno-
ho a půl koně v postroji. Ano, ruská trojka 
není švédská trojka. Švédská trojka není pě-
restrojka. A tak vám tedy k vaší knížce, pane 
spisovateli, pěkně blahopřeji. 

SVĚRÁK Zdeněk, NOVÉ POVÍDKY, Praha, 
Fragment, 2011.                                               v.o.

Na konci minulého čísla jsme opustili Štěpána 
Schmidta na prahu moravského stavovského 
povstání. Křehký politický konsenzus mezi 
stavovskou obcí (zejména její nekatolickou 
částí) a panovníkem bral postupně během 
r. 1618 za své pod vlivem překotného vývoje 
v Čechách a na květnovém zemském sněmu 
roku následujícího situace dozrála k otevřené-

mu vypovězení poslušnosti. Štěpán Schmidt 
stál však stranou těchto událostí. Ačkoli po-
měrně úspěšně zaplul do zdejší stavovské 
společnosti, neznamená to, že současně mu-
sel souznět i s jejími většinovými politický-
mi postoji. Profesní život jej naopak vázal k 
habsburskému dvoru a k říšskému prostředí 
přesahujícímu úzký rámec domácích poměrů.

HISTORICKÁ RUBRIKA
Štěpán Schmidt z Freyhofenu II.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

VÝZVA SPOLUOBČANŮM

Na závěr školního roku připravili žáci 6. a 7. 
třídy místní základní školy představení po-
hádky Šípková Růženka. S velkým úspěchem 
sehráli představení pro děti z mateřské ško-
ly, pro rodiče a pro spolužáky z 1. stupně. V 
pohádce děti s velkým zaujetím nejen sehrály 
své role, ale také výborně zpívaly a tancovaly, 
to vše pod režijním vedením Mgr. Ilony Ku-
chyňové a za klavírního doprovodu Mgr. Bo-
ženy Pelikánové.                                         I.K.

Dostat se do školy v Africe, v malé zemi Gam-
bii, je mnohdy velmi nesnadné. Většina dětí 
do školy chodí pěšky i několik hodin a někte-
ré kvůli velké vzdálenosti zůstávají doma. Po-
moci jim se rozhodlo občanské sdružení Kola 
pro Afriku, charitavní sbírkou použitých 
jízdních kol. Na jejich výzvu reagovala Kol-
pingova rodina společně s Městským úřadem 
v Kunštátě výzvou spoluobčanům:

- darujte své nepotřebné jízdní kolo, nejlépe 
širokoplášťové, náhradní díly na kola nebo 
kolařské nářadí. 

- můžete-li, podpořte projekt Kola pro Afriku 
přispěním na účet 9595959595/2700. Finanč-
ní prostředky budou použity na dopravu kol 
do Afriky 

- sběrné místo kol je ve sběrném dvoře 
- možnost předání kola bude v otevírací době 
sběrného dvora
Další informace se dozvíte od pořadatelů 
sbírky nebo na:
www.kolaproafriku.cz 
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Krach nedlouhého stavovského povstání, 
rychle následující po bělohorském vítěz-
ství katolických zbraní na sklonku r. 1620, 
spustil v českých zemích lavinu změn. Je-
jich součástí byla jednak série mimosoud-
ních právních procesů, jejichž účelem bylo 
uvalení trestu za účast na povstání (míníme 
známé pobělohorské konfiskace, běhemž 
nichž více než třetina moravského území 
změnila svého majitele), a současně pří-
prava na takové státoprávní reformy, které 
by do budoucna minimalizovaly „rebelský“ 
potenciál stavovských obcí. Oba tyto jevy 
pak provázely na svou dobu masové emi-
grace, při nichž opustily české země řádo-
vě stovky urozených osob a tisíce měšťanů 
či poddaných. Poslední výzkumy na toto 
téma však ukazují, že emigrace probíhaly 
v několika vlnách a v různých politických 

konstelacích, díky nimž se značně promě-
ňovaly i individuální motivy emigrantů k 
odchodu za hranice.
Pobělohorské osudy Štěpána Schmidta 
tyto skutečnosti dobře ilustrují. Po r. 1620 
Schmidt plynule pokračoval ve svých služ-
bách Habsburkům a ještě v následujících 
deseti letech zprostředkoval jeho úřad 
dvorské komoře (tj. nejvyšší instanci zod-
povědné za státní finance) částku překra-

čující čtvrt milionu zlatých. Naprázdno 
přitom nevyšel ani samotný Schmidt – od 
komory získal postupně moravská panství 
Jimramov, Velké Němčice a Lukov, u prv-
ních dvou se přitom jednalo o konfiskáty 
po někdejších povstalcích. V první polo-
vině dvacátých let byli ztrátou majetku 
postihováni skutečně pouze provinilci (z 
pohledu dvora) na základě individuálních 
procesů. Nemnoho luteránů, kteří zacho-
vali panovníkovi věrnost, mohli být za svůj 
postoj naopak pozemkovým majetkem od-
měňováni.
Na konci dvacátých let však došlo k náhlé-
mu zlomu. Umožnilo jej mimo jiné trium-
fální tažení císařského generála a předbělo-
horského konvertity Albrechta z Valdštejna. 
Vítězná strana mohla v českých zemích při-
kročit k takovým změnám obecných pravi-

del, jež by výrazně omezily opoziční 
potenciál stavovských korporací. 
Důležitou součástí těchto změn 
byla snaha o konfesní a tedy i stát-
ně ideologickou unifikaci. Ideál 
naprosté rekatolizace se sice nikdy 
nepodařilo bezezbytku naplnit, 
první kroky učiněné v tomto smě-
ru však nepostrádaly razanci. Ne-
katoličtí majitelé panství se záhy 
po vydání příslušných patentů do-
stali pod silný tlak ze strany státu, 
jenž je stavěl před volbu mezi kon-
verzí a nucenou emigrací. Emi-
granti z konce dvacátých let tedy 
neopouštějí zemi z trestu, nýbrž 
díky vnucené volbě mezi dvěma 
možnostmi. Na rozdíl od „rebelů“ 
mohli legálně odprodat své statky 
či je předat katolické větvi vlastní-
ho rodu. Navzdory prokázaným 
službám se pod obdobný tlak do-
stal i Štěpán Schmidt. Stejně jako 
mnoha dalším se mu však dařilo 
uplatňovat určitou zdržovací tak-
tiku, díky níž mu byly termíny ke 
konverzi či vystěhování opako-
vaně prodlužovány. Schmidt ar-
gumentoval především nutností 
vyřídit své četné majetkové po-
hledávky a zdá se, že mu tato stra-
tegie umožnila setrvat na Moravě 

až do dubna 1632, kdy opustil svět 
vezdejší. Poslední čtyři roky jeho života 
byly tedy výrazně ztrpčovány faktickou 
nelegálností pobytu na vlastním majetku. 
Kunštát se poté dostal na čas pod správu 
Schmidtových věřitelů, posléze se stal ma-
jetkem svatojosefského kláštera v Brně, do 
něhož vstoupila Schmidtova dcera Marie 
Anna. Protestantská fáze kunštátských dě-
jin se tak uzavřela.                                    j.d.

SLOUPEK

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

Body, drobničky, setkání

Za války počátkem čtyřicátých let se rozkřiklo, 
že Němci budou kvůli výrobě zbraní strhávat 
z věží kostelů měděný plech. I namíchal se čer-
nočerný dehtový nátěr, aby zeleň na kopulích 
nebyla tak viditelná. Povedlo se, věž zůstala 
neporušena, jen po všech bouřkách vyhlížíme, 
jestli černoty ubylo. Ještě docela ne. Ale zelenější 
už věž je.

Po roce 1945 bývával kastelánem na zámku Da-
libor Tichý, laskavý, vzdělaný a svérázný muž, o 
němž existovalo dost anekdot. Ta nejněžnější: 
Pan Tichý jednou rozrušeně obcházel všechna 
místa, kde se v městečku zastavil, a naříkal, že 
ztratil svazek přemnohých zámeckých klíčů. 
Když se zchváceně vrátil na zámek, musil si před 
zavřenými dveřmi sundat boty. Ejhle: klíče byly 
v holínce.

V červnu roku 1948 bylo v Kunštátě velké po-
zdvižení: pod okny zámku bylo nalezeno mrtvé 
tělo jisté paní Hudcové, původem Němky, jejíž 
muž, „odborník na vysílání televizního signálu“, 
se nevrátil z nějakého švýcarského symposia. 
Nahoře v bytě ležel její devítiletý syn usmrcený 
sekyrou. Probíraly se možnosti: zavraždila Hud-
cová v pominutí smyslů synka a sama pak skoči-
la z okna? Nebo: byla Hudcová z okna shozena a 
pachatelé se pak zbavili i dítěte? Třetí varianta: 
byl napřed zabit synek a pak „žena emigranto-
va“? Úřady si případem moc nelámaly hlavu 
a přijaly první verzi. Kunštátští občané věřili 
druhé variantě s politickým pozadím: Opatrně 
se uváděla jména dvou „poúnorově“ vysoce an-
gažovaných mužů…Jediná jistota: ututlání pří-
padu bylo „jaksi příliš nápadné“…

Když po únoru 1948 v Kunštátě zrušili pobočku 
soudu, berní úřad, notářství, katastrální úřad, 
zvedalo se všude reptání. Zas kvůli pár papírům 
jet do Boskovic, ne-li do Blanska! Jisté je, že vše 
se protahovalo, vleklo, loudalo. A byrokratismus 
bujel mocným květenstvím.

I v Kunštátě se v 50. letech prováděla drsná „re-
forma zemědělství“. Uměle se vyráběli „venkov-
ští boháči“, nahánělo se do JZD (tj. Jednotného 
zemědělského družstva). Z těch dob nám zbyla 
jen rodinná anekdotka. Měli jsme hektar sadu, i 
museli jsme v týdnech senoseče kupovat a ode-
vzdávat vajíčka…

Schmidt - náhrobek


