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otázky pro starostu
Zveřejněte, prosím, v KZ informaci o stavu
připojování jednotlivých povinných subjektů na novou splaškovou kanalizaci.
Po ukončení výstavby byly do všech nemovitostí, kterých se připojení týkalo,
doručeny zásilky s informacemi o postupu
při napojování. Je asi veřejným tajemstvím,
že ne všichni těchto pokynů uposlechli.
Někteří se vymlouvali na stavební úpravy,
jiní na finanční nedostatek.
Jak bude vedení města postupovat proti
těm, kteří pokyn k napojení na novou
splaškovou kanalizaci neuposlechli? Nebylo by právě spravedlivé, aby naprostá většina (i když ve svém zájmu) do rekonstrukce odvodu odpadních vod investovala,
ale někteří zůstali “stát opodál” a nadále
vypouštěli splašky dnes už nedovoleným
způsobem.
Připojování občanů postupně řešíme. Jenom
v roce 2014 došlo k připojení jednoho objektu ze seznamu nepřipojených, další dva
by se měly připojit do měsíce. Provádíme
místní šetření u jednotlivých nepřipojených
nemovitostí. Je třeba vždy individuální
posouzení všech rozhodujících okolností
řešeného případu a pečlivé zdůvodnění
konkrétního postupu při připojování. Ne
vždy je technicky připojení realizovatelné
a i náklady vlastníka na připojení se mohou
jednotlivě lišit až v desítkách tisíc korun.
V každém případě se prověřuje, zda likvidace odpadních vod je v souladu se zákonem.
V opačném případě bude vedeno správní
řízení v součinnosti stavebního a vodoprávního úřadu (TOŽP Boskovice). Pokud tyto
specializované správní úřady zjistí porušení
zákona (např. podle § 38 odst. 6 vodního
zákona je vlastník povinen prokázat doklady o zákonné likvidaci odpadních vod), mohou uložit pokutu až 50 000 Kč a to i opakovaně.
pokračování na druhé straně

Swingové skladby v podání orchestru Golden Big Band Prague zazněly areálem jeskyní v Rudce u Kunštátu 11. července. Děkujeme majitelce paní Zdeně Popelkové. Vydařil se příjemný,
prázdninový koncert.
Foto: k. p.

Z činnosti Rady a Zastupitelstva města
V měsíci červenci se Rada města na svém zasedání mimo jiné zabývala:
– přípravou výběrového řízení na realizaci
akce „Revitalizace rybníka u školy v Kunštátě“ a „Zavedení separace a svozu bioodpadů“
– informací o doporučení žádosti o dotaci
podanou na Ministerstvo průmyslu a obchodu z programu EFEKT 2014 na rekonstrukci veřejného osvětlení – doporučena
podpora ve výši 353.000 Kč
– využitím areálu Jelínkovy chaty – možností provozování lesní mateřské školky
– postupem prací na:
• rekonstrukci kanalizační stoky na ulici Nová
• opravě obvodové zdi kolem starého hřbitova
• bezpečných přechodech
• opravě střechy sportovní haly
– prodejem a pronájmem obecních pozemků,
pronájmem bytů
– zápisem z jednání Komise pro přípravu
hrnčířského jarmarku

– informací o proplacení finančních prostředků ze SZIF ve výši 239.048 Kč za uhrazené faktury v roce 2013 v rámci realizace
akce „Revitalizace parku před kulturním
domem v Kunštátě“
Rada města schválila:
• zadání zajištění přípravy a průběhu výběrového řízení na zhotovitele na realizaci
akcí „Revitalizace rybníka u školy v Kunštátě“, „Zavedení separace a svozu bioodpadů“ a „Rekonstrukci veřejného osvětlení“
• uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce
„Revitalizace návsi v Rudce – I. etepa“ se
zhotovitelem HOLAS CZ s.r.o., Lazinov
• zadání zpracování projektové dokumentace na opravu chodníku od ulice Zámecká
do Sychotína
• na základě doporučení výběrové komise
pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
přidělení zakázky společnosti PONTINAGAS s.r.o., Sokolovská 570, 686 01
pokračování na druhé straně

Uherské Hradiště, na realizaci „Rekonstrukce plynové kotelny v budově Mateřské
školy v Kunštátě“, která podala nejvýhodnější nabídku ve výši 353.190 Kč.
Zastupitelstvo města na svém zasedání
dne 26. 6. 2014 schválilo:
• výsledky inventarizace majetku, pohledávek a závazků podle stavu k 31. 12. 2013.
• po projednání závěrečného účtu města za
rok 2013 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013 vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad.

• účetní závěrku města Kunštát za rok 2013.
• vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku dle předloženého seznamu
• zřízení Fondu financování a obnovy vodohospodářského majetku města Kunštát
• poskytnutí finančního příspěvku Tenisovému klubu Kunštát ve výši 134.914 Kč
na dofinancování projektu „Oprava kabin
v tenisovém areálu v Kunštátě – I. etapa
– oprava sociálního zázemí“
• rozpočtové opatření č. 4/2014
• prodej a směnu pozemků ve vlastnictví
města Kunštát
• prodloužení stávající prodejní ceny pozemků v ulici Sadová do konce roku 2014

Města pokřtila knihu a překonala tím český rekord
Město Poděbrady zorganizovalo další ze série projektů, kterými si letos připomíná
550. výročí mírových misí Jiřího z Kunštátu a Poděbrad. Tentokrát se do oslav zapojilo i 17 dalších měst a městských částí.
Jejich nejvyšší představitelé pokřtili novou publikaci o Jiřím z Poděbrad. Celkem
18 zúčastněných měst tak překonalo rekord
a zapsalo se do české databáze rekordů.
Praha 3, Poděbrady, Hrádek nad Nisou, Lanškroun, Vejprty, Duchcov, Cheb, Kutná Hora,
Karlovy Vary, Toužim, Řevnice, Nový Knín,
Kunštát, Jihlava, Uničov, Dačice, OstravaVítkovice, Děčín. Všechna tato města a městské části spojuje, že mají na svém území místo pojmenované po husitském králi. Pravidla
pro hromadný křest byla pevně stanovena. Knihu Petra Hory – Hořejše „Evropan Jiří
z Poděbrad, král do bouřlivých dob“ museli
pokřtít vždy nejvyšší představitel města či
městské části. Stalo se tak napříč republikou
přesně v 15.00 v neděli 22. června.
Král chtěl sjednotit státy, rekord spojil česká města
„18 měst překonalo dosavadní rekord, který
s 13 městy držel hromadný zpěv koled,“ potvrdil komisař Vilém Doležal z pelhřimovské
agentury Dobrý den, která české rekordy zaznamenává.
„Ideou Jiřího z Kunštátu a Poděbrad bylo
spojit mírovým návrhem evropské národy.

My jsme symbolicky spojili alespoň česká města a jsme rádi, že se takto zapojila do připomínky tohoto velkého státníka. Že se nám
u toho podařilo překonat rekord, je třešnička
na dortu,“ řekl starosta Poděbrad Ladislav
Langr.
„Bylo nám ctí se k tomuto projektu připojit
a pomoci na mírové aktivity Jiřího z Kunštátu
a Poděbrad upozornit. A to v roce 2014, kdy
slavíme nejen 10. výročí od vstupu do EU,
která je vyvrcholením jeho mírového návrhu,
ale zároveň probíhá ve spolupráci s NPÚ celoroční akce „Rok pánů z Kunštátu“ představující v plné šíři šlechtický rod vládnoucí na
Moravě. Jiří z Kunštátu a Poděbrad neodmyslitelně do Kunštátu patří a jsme hrdí, že můžeme s Poděbradskými na tak významné akci
spolupracovat“ doplnil Zdeněk Wetter, starosta města Kunštátu.
Hromadný křest knihy byl další akcí, kterou
Poděbrady upozorňují na letošní 550. výročí
mírové mise Jiřího z Kunštátu a Poděbrad.
Od začátku roku 2014 již město mimo jiné
otevřelo novou muzejní expozici věnovanou
českému králi, vyslalo do francouzského
Štrasburku symbolické mírové poselstvo studentů a při květnovém třídenním vyvrcholení oslav odhalilo za přítomnosti českého
premiéra 28 modelů srdcí věnovaných členským zemím. Do konce roku budou následovat další projekty.

XXII. hrnčířský jarmark
Přípravy XXII. hrnčířského jarmarku jsou v plném proudu.
V této souvislosti se obracíme na zájemce o pořadatelskou
pomoc ve věku od 18 let. Zájemci se mohou přihlásit na MÚ
u pana Štěrby nebo v městské knihovně.
Program letošního jarmarku najdete na webových stránkách města: www.kunstat.eu


V těchto dnech a týdnech probíhá v Kunštátě akce “výstavba bezbariérových přístupů k přechodům pro chodce”. Uveďte,
prosím, zda probíhá nějaká kontrola stavby ze strany města. Pomineme-li, že by celá
stavba mohla postupovat značně rychleji
(řadu dnů se vůbec nepracuje), tak došlo
ke značnému zúžení šíře vozovky I/19, a to
zejména na náměstí před Informačním centrem. V místě je povolena rychlost 50 km/h
a není jasné, jak budou v této rychlosti
projíždět na zúženém místě současně proti sobě například dva kamiony. K tomuto
zúžení nemělo město dát souhlas. Dojde
ke zbytečnému zpomalení a zkomplikování
dopravy na náměstí. Další otázkou k zamyšlení je samozřejmě řešení přechodu
pro chodce u pekárny a u křižovatky ulic
F. Halase x Zámecká. Zde bylo asi vhodnější nejprve rekonstruovat chodníky a až
poté budovat přechody s bezbariérovým
přístupem.
Město je zváno na kontrolní dny, které svolává stavební dozor Ředitelství silnic a dálnic. Poslední KD byl na začátku prázdnin,
kdy ještě pracovní tempo splňovalo jakousi
míru slušnosti. V každém případě hodláme
poukázat na nedostatečnou organizaci práce a zpožďování stavby. Nelíbí se to nikomu.
Zúžení vozovky na náměstí je vynuceno
normou, která rozhoduje o maximální šíři
komunikace v místě přechodu. Druhou
možností bylo vytvoření ostrůvku, který by
ale vzhledem k stávající zastávce autobusů
směrem k Sychotínu komplikoval situaci ještě více. Ono zúžení a následné zpomalení
provozu má sloužit ke zvýšení bezpečnosti
chodců na přechodech, což ocení zejména
občané přeživší sražení na přechodu. Mimo
to o těchto věcech rozhoduje správce komunikace a zúžení si vymínil odbor dopravy
JMK, který zároveň vydává stavební povolení. Město v těchto konkrétních věcech nemá
kompetenci.
Zmiňované chodníky, kterých se týkají bezpečné přechody, jsou v plánu oprav a počítáme se získáním dotace z SFDI. Realizace
přechodů probíhá v současnosti a rozhodně
to budoucí opravy nijak neomezí.

Spolek mladých a nevybouřených
Vás srdečně zve na netradiční

Benátskou zábavu,
která se uskuteční 22. srpna 2014
od 20 hodin na výletišti
v Rudce u Kunštátu.
Vstupné 60 Kč.

Problémy s ukládáním odpadů v našem městě
V blízkosti kulturního domu je umístěn kontejner na plasty, do kterého jsou opakovaně vhazovány směsné komunální odpady
(pytle, papírové obaly, tráva atd.), pracovníci
města musí v kontejneru tyto odpady roztřídit, odebrat a uložit na SD. Pokud tak
neučiní, SITA městu účtuje za třídění odpadu. Po neúspěšných snahách o nápravu
město kontejner odstranilo. Pro pracovní
četu to znamená častější vyprazdňování sběrných nádob.

V lokalitě u prodejny COOP na ulici Nová jsou
umístěny sběrné nádoby na sklo, papír, plasty a textil. Rovněž tady musí pracovní četa
opakovaně sbírat a odvážet komunální odpad,
i když sběrný dvůr je vzdálený cca 300 m.

Dalším místem, kde neukáznění občané
ukládají komunální odpad (obaly, plasty, suť,
plasty z aut atd.) je kontejner umístěný za
branou na novém hřbitově sloužící pouze
pro hřbitovní odpad.
Neukázněnost občanů při dodržování zásad
třídění odpadů znamená vyšší náklady na
likvidaci odpadů, a to se projevuje i ve výši
poplatků.
Kromě toho vynucené třídění zaměstnává
pracovní skupinu na úkor jiných potřebných
prací ve městě. 		
		
-k.k.-

Sdružení nezávislých kandidátů Vás srdečně zve na IV. ročník obnoveného

POCHODU KRÁLE JIŘÍHO
na nových tratích 15, 25 a 45 km.
Pochod se bude konat dne 6. září 2014. Start a cíl je v Kunštátě na výletišti za kulturním domem.
Zápis účastníků proběhne dle jednotlivých tras:
15 km od 8.00 do 12.00 hodin, 25 km od 8.00 do 11.00 hodin, 45 km od 8.00 do 10.00 hodin


MěÚ Kunštát hledá
hudebníky (klavír, zpěv)
na doprovod svatebních obřadů.
Bližší informace
na tel. č. 515 534 306.

Otevírací doba
pobočky České spořitelny, a.s. v Kunštátě
v období od 31. 7. 2014 do 26. 9. 2014
31. 7. 2014 		
4. 8. 2014 – 29. 8. 2014
1. 9. 2014 – 5. 9. 2014
8. 9. 2014 – 12. 9. 2014
15. 9. 2014 – 26. 9. 2014

pobočka uzavřena
otevřeno pouze v úterý
zavřeno
běžný provoz (tj. otevřeno úterý, čtvrtek)
otevřeno pouze v úterý

K dispozici jsou Vám tyto pobočky České spořitelny, kde můžete využít všech našich
služeb:
pobočka Letovice (Letovice, Masarykovo náměstí 162/38):         
telefonní číslo:
956 752 373	 
otevírací doba:
pondělí, středa
8.30–12.30 13.30–17.00
 		
úterý, čtvrtek
8.30–12.30 13.30–15.00
		
pátek
8.30–12.30 13.30–16.00
Letovice včetně ATM		
a pobočka Boskovice (Boskovice, Masarykovo náměstí 15/14):
telefonní číslo:
956 752 300	 
otevírací doba:
pondělí, středa
8.30–12.30 13.30–17.00
 		
úterý, čtvrtek
8.30–12.30 13.30–15.00
		
pátek
8.30–12.30 13.30–16.00
Boskovice včetně ATM		

JUDR. KAMILA VRÁNOVÁ,
ADVOKÁT,

oznamuje, že v období letních prázdnin
poskytuje právní služby v zasedací
místnosti Městského úřadu Kunštát
v úterý dne 12. 8. a 19. 8., vždy od 13.00
do 15.30 hod.
Mimo výše uvedené dny se poskytují
veškeré právní služby bez omezení ve
stálé kanceláři v Letovicích, Masarykovo nám. 1065/19 (budova bý valého
finančního úřadu).
Pro případné dotazy či objednání volejte tel. 608 211 469 či použijte email:
kamilavranova@seznam.cz

inzerce
CESTOVNÍ AGENTURA
ROMTAN-TRAVEL
JEDNODENNÍ ZÁJEZDY
V SRPNU – TURISTIKA,
POZNÁNÍ, RELAX…
Sobota 2. 8.
Beskydy – výstup na Lysou horu

sport
80 let kunštátské kopané
Sobota 28. 6. byla pro Kunštát a okolí fotbalovým svátkem.
Kunštátští fotbalisté slavili se svými příznivci kulaté výročí tohoto sportu v našem
městě. Celodenní program zahájily již ráno
kategorie přípravek a žáků, pro které uspořádali organizátoři oslav turnaj. Dalo by se
říct, že se představila budoucnost kunštátské kopané. Naši nejmladší fotbalisté se letos
stali v kategorii přípravek přeborníky okresu, který reprezentovali na krajském finále
ve Znojmě. Na turnaji se představili také
hráči Lysic, Boskovic, Medlánek a další.
Dále následovala přítomnost, kdy hráči našeho A týmu sehráli utkání s výběrem okresu, diváci se jistě bavili, protože utkání skončilo nefotbalovým výsledkem 7:7. Program
zakončili hráči dob minulých. Tým pod označením Kunštátské legendy si pozval hráče
zvučných jmen.
Pod hlavičkou týmu Výběr hvězd přivezl
manažer Marek Vít nejen hráče, ale i známé
osobnosti. Na kunštátském trávníku jsme
mohli vidět Vladimíra Šmicra, Ladislava
Vízka, Jirky Novotného, Libora Sionka, ale
i Sagvana Tofiho, Romana Skamene nebo
Jakuba Koháka a mnoho dalších.

I v tomto utkání padalo hodně gólů a internacionálové zvítězili 12:8. Mezi jednotlivými
zápasy vystoupili s ukázkou své činnnosti
kynologové ze Zbraslavce a skupina Bami.
Pořadatelé také ocenili sponzory, příznivce,
zasloužilé členy plaketami a čestnými uznáními. Po celý den nám přálo počasí, které
přilákalo do našeho areálu stovky diváků.
Vstupné bylo dobrovolné, na podporu mládežnické kopané se vybralo více jak 12 000 Kč.
Organizátory jistě potěšila slova uznání
a chvály nejen od Ladislava Vízka a jeho spoluhráčů, ale i spokojenost všech hráčů i diváků.
Děkujeme všem, kteří si našli cestu tento den
do našeho hezkého areálu a společně s námi
poděkovali stovkám našich předchůdců,
bez kterých by kunštátský fotbal nebyl tím,
čím je. Děkujeme také těm, kteří náš sport
v Kunštátě podporují – Městu Kunštát, ale
i mnoha dalším firmám a jednotlivcům.
Kunštátskému fotbalu popřejme do dalších
let mnoho úspěchů, vynikajících hráčů,
obětavých funkcionářů a skvělých diváků,
bez kterých by fotbal nebyl fotbalem.
František Tenora
předseda oddílu FK Kunštát


490 Kč/os.
Pondělí 4. 8.
Krkonoše – výstup na Sněžku 490 Kč/os.
Čtvrtek 7. 8.
Český Krumlov – prohlídka jednoho
z našich nejkrásnějších měst
550 Kč/os.
Sobota 9. 8.
Jeseníky – Praděd a okolí – turistika
390 Kč/os.
Pondělí 11. 8.
Maďarsko – Mosonmagyárovár – termální
lázně
490 Kč/os. (+ vstupenka)
Středa 13. 8. a pondělí 18. 8.
Chorvatsko – Istrie, Novigrad (Umag,)
– jednodenní koupání v Chorvatsku
1 100 Kč/os.
Pátek 15. 8.
Slovensko – Malá Fatra „Jánošikove Diery“
– turistika
550 Kč/os.
Sobota 16. 8. a 23. 8.
Podél Baťova kanálu na kole – cyklistický
zájezd
550 Kč/os.
Středa 20. 8. a úterý 26. 8.
Slovensko – Veľký Meder – termální lázně
540 Kč/os.
Pátek 22. 8.
Beskydy – Pustevny, Radhošť, Zbrašovské
aragonitové jeskyně
450 Kč/os.
Čtvrtek 28. 8.
Orlické hory – pohodová turistika, možnost
návštěvy bunkrů
350 Kč/os.
!!! ODJEZDY Z KUNŠTÁTU
(od INFOCENTRA) !!!
Více informací: www.romtan-travel.cz,
tel.: 602 662 306, 516 410 576
Kancelář romtan-travel
denně 8.30–16.00 hod.

Malebnou krajinou přírodního parku Halasovo Kunštátsko
Tak se nazývá projekt značené cyklotrasy
okolím Kunštátu, na který Město Kunštát
získalo příslib dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Jeho náročná
realizace se chýlí ke konci. Zbývá tisk přehledného letáku s informacemi a mapou
okruhu a z finančního hlediska to nejdůležitější – správné vyúčtování projektu a žádost
o proplacení téměř dvoumilionového dotačního příspěvku.
Hlavním cílem realizace projektu je zviditelnění Města Kunštát, přírodního parku
Halasovo Kunštátsko, vytvoření podmínek
pro další rozvoj cestovního ruchu, pro
alternativní výuku dětí a mládeže a připomenutí osobností světového významu spjatých s Kunštátem.
Cyklotrasa je určena pro všechny věkové i výkonnostní kategorie a je vyznačena na celkem 18,5 km s možnostmi zkrácení základ-

ního třináctikilometrového okruhu. Umožňuje různé varianty – směry i délky, spojuje
historicky a kulturně zajímavá místa v okolí
Kunštátu a jeho místních částech. Na trase je
vystavěno 6 odpočívadel, z toho 5 krytých,
instalován potřebný mobiliář, 6 velkých
informačních tabulí s mapou okruhu a na
dalších nejzajímavějších místech trasy
6 menších informačních tabulí. Zhotovitelem
stavební části projektu je firma REISTAV
s.r.o., potisk tabulí realizovala firma TISK &
REKLAMY Letovice. Poděkování za poskytnutí historických fotografií, podkladů
a informací pro tvorbu textů informačních
tabulí patří řadě kunštátských občanů,
zejména p. J. Křepelovi, pí. Z. Popelkové
a pí. J. Švancarové.
Všem, obyvatelům Kunštátu i návštěvníkům, kteří se na novou cyklotrasu vydají, přejeme pěkné počasí a příjemně prožitý den.
			
-l.p.-

inzerce
Cambridge P.A.R.K. partner Kunštát přijímá zájemce o studium angličtiny
na příští školní rok. Více informací na www.
cambridgekunstat.cz, tel. 731 163 463.
Lotos Reality – realitní kancelář , 19 let
zkušeností na trhu s nemovitostmi, Svatopluka Čecha 81, 612 00 Brno, www.lotosreality.cz
Realitní makléř pro Váš region: Ing. arch.
Helena Škrlová, skrlova@lotosreality.cz,
mob.+420 777 583 456, tel. +420 516 412 349.
Zabýváme se prodejem a pronájmem rodinných domů, bytů, pozemků i rekreačních
objektů. Nabízíme kompletní právní, realitní
a finanční servis.
KOUPÍM zahradu v Kunštátě nebo okolí.
Telefon: 602 548 347.
Hledám brigádníka pro práci na zahradě v Sychotíně. J. Dudek, tel. 776 638 335
AUTODÍLNA, AUTODVŮR – opravy motorových vozidel všech typů, mechanické
opravy vč. dodání náhradních dílů, klempířské opravy vč. rovnání, autolaky – design.
Kontakt: Zdeněk Prchal, Hliníky 325 Kunštát, tel. 603 472 642.
Prodám, nebo pronajmu byt 3+1
v Kunštátě. Tel. 731 735 549.
Váš osobní masér na penzionu.
Tel. 739 672 757
NAVŠTIVTE OČNÍ OPTIKU (ve dvoře
zdrav. střediska) otevřeno každou středu od
9.30 do 16.00 hod.
OPRAVY rodinných šicích strojů. Milan
Lepka, Nýrov 76, tel. 723 307 810.
Botičky – nad kostelem v prodejně Drogerie – široký sortiment – papučky, bačkory,
česká výroba se Žiraf kou, dětské obutí –
Befado. Ponožky, silonky. Gumáky. Dospělá
obuv zdravotní SANTE.
Po–Pá 7.00–16.30, So 8.00–11.00 hod.
nám. ČSČK 95, tel. 604 215 136
Drogerie nám. ČSČK 95 nad kostelem
vše pro vaše báječné léto – opalovací kosmetika, sluneční brýle, chladicí boxy, deodoranty, repelenty. Sklenice na víno, limo, šampáňo. Zavařovací hrnce, sklenice, víčka.
Bazénová chemie. Těšíme se na vás každý
den od rána!



Historická rubrika
Těžba grafitu na Kunštátsku
Při letní procházce k sychotínskému rybníku
a dále cestou k Mramorce míjíme objekt
bývalé hrnčírny Ladislava Podsedníka –
původně však úpravny grafitu – dodnes se
tam říká „U grafitárny“. Grafit byl těžen
z protějšího kopce přímo přes silnici. Kopec
nese jméno Mramorka, na dřívějších mapách psáno Bramorka. Je na katastru Kunštátu, proto se někdy setkáváme s označením
grafitu kunštátského a sychotínského.
Dobývání grafitu se v dávnějších dobách
dělalo primitivně, sběrem nebo kopáním
z povrchových vrstev (tzv. výchozů). V roce
1811 byl grafit prohlášen za vyhražený nerost
a skončila tak „divoká“těžba. Byl dán základ
k dobývání hornickým způsobem. Na důlní
těžbu zpravidla navazovala úprava a zpracování. Grafitová ruda byla v počátcích
přesévána na ručních sítech a přeplavována
v kádích. Grafitový rmut se sušil volně na
vzduchu.
Technologické vlastnosti grafitu znali již
staří hrnčíři jako vylepšení vlastností „střepu“. Byl také v některých oblastech používán
k povrchovému zdobení nádob.
Nutno připomenout, že kapitolu o historii
těžby grafitové rudy věnovala Jiřina Švancarová v knize Historie Sychotína (vyd. 2007).
Širší výklad laskavě poskytnul pro naši historickou rubriku báňský odborník Karol
Šmehil.
Kunštát byl ve své historii centrem zdejšího
hornictví. V Kunštátu samotném se dobývaly hned tři velmi významné nerostné
suroviny. Jedná se o grafit, železnou rudu
a keramické jíly.
Hlubinné dobývání z doložených písemností známe na Kunštátsku již v roce 1350 – dolování stříbra a olova u Rozseče. Konec dolování počítáme uzavřením dolu Zbraslavec
v devadesátých letech 20. stol. Můžeme tedy
s jistou nadsázkou hovořit o hornické tradici na Kunštátsku dlouhé 650 let. Velmi
stará, doposud nedatovaná, je prehistorická
těžba železných rud v okolí Rudky a Nýrova. Největší rozmach a rozsah těžeb spadá
do údobí průmyslové revoluce, hlavně do
konce 19. stol. a první poloviny 20. stol.
V této době byla exploatována nejvýznamnější ložiska grafitu a železné rudy. Hned
několik významných podnikatelů těžilo
v okolí cenné nerostné suroviny. Mezi významné těžaře se řadily knížecí společnosti
Salm-Reiferscheidtů, Mistrovských a Liechtensteinů. Podnikali zde i jiní zájemci než
aristokraté, kteří dali předpoklad pozdější-

mu průmyslovému rozkvětu.Především
grafit se stal významnou surovinou, která se
dobývala od Lysic po Svojanov. V okolí
Kunštátu se nacházely v letech 1830–1920
čtyři významné doly. Byly to důl Franz Josef
a Michael v Sychotíně (důl Michael se nacházel na katastru Kunštátu), důl Aloisie
v Petrově a Tomáš – Anna v Louce u Crhova.
Poslední zmíněný důl byl v 50. letech 20. stol.
znovu otevřen při celostátním geologickém
průzkumu.
V neposlední řadě nesmíme opomenout
„sedlácké kutání“ většiny hrnčířů, kteří dobývali hrnčířské hlíny na svých pozemcích, nebo se tato činnost stala i součástí pod-

nikání městečka, jako v případě Kunštátu.
Pro kvalitnější materiál museli však přejít
k hlubinné těžbě.
Kunštátský hrnčíř byl svým způsobem zároveň i v nadsázce havíř, což toto řemeslo
staví do nových světel.
Pokračování příště.

-j.k.-

Šimonek Petržela děkuje všem,
kteří se 22. 6. 2014 zúčastnili
divadelního představení
Pohádka za tablety
a Městu Kunštát za zapůjčení
sálu kulturního domu.
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