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Vánoční koncert v Kunštátě

Město Blansko spolu s muzeem připravuje 
opravu kočárovny v zámeckém areálu

Smíšený pěvecký sbor Janáček z Boskovic

	 V	sobotu	21.	1.	2023	se	v	kostele	sva-
tého	Stanislava	v	Kunštátě	konal	za	pod-
pory	pana	faráře	Petra	Košuliče	Vánoční	
koncert.	Ano,	ještě	vánoční,	protože	dří-
ve	se	Vánoce	slavili	až	do	Hromnic,	tedy	
do	2.	února.
	 Jako	první	vystoupil	místní	chrámový	
sbor	„Tacet“	s	Českou	mší	vánoční	mo-
ravského	skladatele	a	varhaníka	Eduarda	
Marhuly,	žáka	Leoše	Janáčka.	Po	melo-
dických	 tónech	 a	 líbezném	 sólu	 méně	

ní	 ráz.	 Josef	Schreier	byl	moravský	ba-
rokní	hudební	skladatel.
	 Tato	mše	je	v	podstatě	sledem	pas-	
torel,	drobných	scének	s	pastýřskými		
náměty.	 Čerpá	 po	 stránce	 melodické		
i	 textové	 z	 valašského	 lidového	 pro-	
středí.	Je	plná	veselí,	jasu	a	radosti	z	na-
rození	Páně.
	 Vyvrcholením	 sobotního	 večera	 byl	
společný	zpěv	všech	účinkujících	i	po-
četného	 obecenstva	 písně	 Narodil	 se	

Chrámový sbor Tacet

Po dokončení oprav se vzhled kočárovny přiblíží 
opravenému předzámčí i budově blanenského zámku 

	 Opravené prostory někdejší zámecké kočárovny, zázemí pro přednášky a se-
tkávání, nový depozitář měřicí techniky i sociální zařízení pro návštěvníky bla-
nenského zámku má nabídnout projekt, který připravuje město spolu s Muzeem 
Blanenska. Upravit se tak má další z budov v těsném sousedství hlavní blanenské 
památky. Přímo v budově zámku projekt počítá se stavební přípravou pro novou 
stálou expozici měřicí techniky. Spolupráci a podporu kraje, pod který muzeum 
spadá, přislíbil také náměstek jihomoravského hejtmana pro kulturu a památko-
vou péči František Lukl, který Blansko navštívil.

	 Budova	bývalé	kočárovny,	 která	patří	
městu,	 je	 ve	 špatném	 technickém	 stavu.	
Muzeum	Blanenska	 ji	má	v	dlouhodobé	
výpůjčce,	využívá	ji	ale	zatím	pouze	jako	
skladové	prostory.	
	 „Projekt,	 na	kterém	nyní	 s	Muzeem	
Blanenska	 spolupracujeme,	 má	 za	 cíl		
objekt	adaptovat	tak,	aby	v	něm	mohla	
vzniknout	 badatelna	 muzea,	 prostor	 pro	
vzdělávání,	ale	také	hygienické	zázemí	po	
návštěvníky	blanenského	zámku	a	kultur-
ních	 akcí	 v	 jeho	 okolí.	 Prostory	 budou	
využité	i	jako	depozitáře	měřicí	techniky.	
Navážeme	tak	na	úpravu	předzámčí,	kte-	
rá	nyní	pokračuje	budovou	Zámek	3.	Do	
opraveného	objektu	se	letos	v	létě	přesune	
administrativa	muzea	a	díky	tomu	se	pří-
mo	na	zámku	v	druhém	patře	uvolní	pro-
story,	které	bude	možné	stavebně	upravit	
pro	 budoucí	 stálé	 expozice,	 i	 na	 to	 nyní	
připravovaný	 projekt	 pamatuje,”	 popsal	
starosta	Blanska	Jiří	Crha.
	 Návštěvníci	by	se	tak	v	budoucnu	moh-
li	dočkat	dalších	opravených	prostor	v	zá-
meckém	areálu,	nového	zázemí	a	později	
přímo	v	budově	zámku	také	stálé	výsta-	
vy	 výrobků	 někdejšího	 závodu	 Metra.	
Muzeum	plánuje	část	nové	stálé	expozice	
věnovat	 také	přiblížení	 jedné	z	význam-
ných	osobností	Blanska,	Ericha	Roučky.	
	 „Erich	 Roučka	 byl	 zakladatelem	 bla-
nenské	Metry,	byl	 to	 ale	 také	významný	
blanenský	badatel	 a	vynálezce.	Málokdo	
například	ví,	že	po	dohodě	s	bratry	Čapko-
vými	jako	vůbec	první	použil	název	„ro-
bot“	 pro	 technické	 zařízení	 nahrazující	
lidskou	 práci.	 Samotný	 závod	 Metra	 je	
nedílnou	součástí	historie	průmyslové	vý-

obě	strany,	projektová	studie	je	zpracova-
ná	citlivě	s	ohledem	na	objekt	bývalé	ko-
čárovny	i	historizující	prvky	v	něm.	Spolu-
práce	města	a	kraje	je	navíc	výhodná	pro	
obě	strany,	muzeum	získá	prostory,	rozšíří	
se	nabídka	pro	návštěvníky	zámku,	který	
je	 také	 turistickým	 lákadlem,	 a	 město	 si	
opraví	a	zhodnotí	vlastní	majetek,”	uvedl	
náměstek	jihomoravského	hejtmana	Fran-
tišek	Lukl.
	 Ve	 spolupráci	 s	 Muzeem	 Blanenska	
nyní	 město	 pracuje	 na	 projektové	 doku-
mentaci	a	žádosti	o	dotaci	z	IROPu.	Pokud	
bude	 žádost	 úspěšná,	 mohly	 by	 se	 letos	
dokončit	přípravy	a	v	následujících	letech	
by	na	ně	měla	navázat	realizační	část.	Ve	
stavebně	 upravených	 prostorách	 zámku	
pak	bude	moci	vzniknout	nová	expozice.	
Na	tu	bude	muzeum	průběžně	hledat	další	
finance.
	 Budoucí	výstavní	prostory	se	ale	v	bu-
dově	zámku	uvolní	už	letos.	Administra-	
tiva	 muzea	 se	 totiž	 přesune	 do	 budovy		
Zámek	3,	 jejíž	rekonstrukce	skončí	 letos		
v	 létě.	Spolu	s	Muzeem	Blanenska	bude	
opravený	 objekt	 využívat	 také	 Základ-	
ní	umělecká	škola	Blansko,	v	přízemí	na-
jdou	zázemí	keramici,	v	prvním	patře	pak	
bude	nově	sídlit	výtvarný	obor.	Část	za-
městnanců	 muzea	 už	 v	 předzámčí	 sídlí,	
kurátoři	 ale	 také	 například	 konzervátoři	
totiž	v	roce	2020	našli	zázemí	v	zrekon-
struovaném	 objektu	 Zámek	 2.	 Ten	 bude		
s	budovou	Zámek	3	po	dokončení	aktuál-
ně	probíhající	opravy	stavebně	propojen.		

Text: Pavla Komárková, tisková mluvčí
Vizualizace: Studio AEIOU  

známé	skladby	jsme	se	mohli	zaposlou-
chat	do	kouzelných	zvuků	varhan	v	po-
dání	paní	Petry	Sedlákové.	Missa	Pasto-
ralis	 in	 C	 Boemica	 Josefa	 Schreiera,	
uváděná	také	jako	mše	„Čuj,	Miko,	čuj!“		
skladba	z	poloviny	18.	století,	zazněla		
v	podání	smíšeného	pěveckého	sboru	Ja-
náček	z	Boskovic.	Nástrojový	doprovod,	
moravská	 melodika	 podtržená	 lidovým	
nářečím	a	špičkové	výkony	sólistů	doda-
ly	koncertu	neotřelý	a	skutečně	slavnost-

Kristus	Pán.	Oba	sbory	dirigoval	a	pří-
jemný	 večer	 slovem	 provázel	 jejich	
sbormistr	František	Ostrý.
	 Význam	 tohoto	 koncertu	 podpořila	
přítomnost	senátorky	Jaromíry	Vítkové	
a	 starosty	 města	 Kunštát	 pana	 Zdeňka	
Wettera.
	 Poděkování	 patří	 všem	 účinkujícím,	
organizátorům	i	návštěvníkům	koncertu.
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roby	 v	 Blansku,	 ve	 své	 době	 byl	 jedním		
z	nejvýznamnějších	podniků,	které	vyrá-
běly	analogové	měřicí	přístroje.	My	máme	
díky	spolupráci	s	řadou	příznivců	muzea		
a	 bývalých	 dlouholetých	 zaměstnanců	
Metry,	 kteří	 se	 sdružují	 ve	 společnosti	
SPRIMT,	rozsáhlou	sbírku	měřicí	techni-
ky.	Ta	ale	zatím	stále	čeká	na	vlastní	stálou	
expozici	v	budově	zámku,	ve	které	by	se		

s	těmito	předměty	mohla	seznámit	i	široká	
veřejnost,”	vysvětlila	ředitelka	Muzea	Bla-
nenska	Pavlína	Komínková.
	 Podporu	a	spolupráci	při	žádosti	o	do-	
taci	z	evropských	fondů	přislíbil	po	pro-
hlídce	 prostor	 kočárovny	 a	 blanenského	
zámku	také	krajský	náměstek	pro	kulturu	
a	památkovou	péči	František	Lukl.	„Celý	
záměr	mi	přijde	smysluplný	a	přínosný	pro	


