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OTÁZKA PRO STAROSTU
V minulém zpravodaji jsme se v informacích o činnosti Rady dozvěděli zprávu, že
byla zamítnuta nabídka nového majitele
bývalé keramiky Moravia art na pronájem
části areálu městu? Z jakého důvodu?
Důvody byly hlavně dva. Absence představy
využití budovy a obavy z předpokládaných
nákladů na udržení budovy. Od té doby proběhla další jednání mezi novým majitelem
nemovitosti a vedením města, ze kterých vyplynuly nové informace. Na základě tohoto
byl majitel pozván odprezentovat svoji nabídku Radě města za účelem vyjasnění záměrů
obou stran a eventuelního přehodnocení
situace. Nabízené využití velké keramické
dílny jako skanzenu turistům nebo školním
exkurzím může znít zajímavě, ale každá věc
má svá ale. Je tedy potřeba si řádně rozmyslet,
zda nevznikne braunfield v „držení“ města.

Svatomartinský lampionový průvod v Touboři.

foto: S. Kolář

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
V měsíci listopadu se Rada města na svém zasedání mimo jiné zabývala:
- výběrovým řízením na obsazení pracovního
místa vedoucí vodohospodářského odboru
kumulovaného s funkcí investiční referent
- postupem realizace akcí:
■ oprava střechy sportovní haly nad posilovnou
■ zasíťování pozemků v lokalitě Luka v Rudce
- přesunem realizace akce „Bezpečný přechod“
po dohodě se SFDI a ŘSD na rok 2014
- zkušebním provozem kalové koncovky – odstředivky – na ČOV
- prodejem a pronájmem obecních pozemků
- zápisem z jednání Rady školy při základní
škole
- umístěním vánočního stromu na náměstí
Krále Jiřího a jeho rozsvícením dne 7. 12. 2013
v 17:00 hodin
- instalací dopravních značek s reflexními plochami u přechodu pro chodce na ulici Palackého
- Rada města projednala a schválila:
■ uzavření smlouvy o dílo s projekční kanceláří
HaskoningDHV Czech Republic s.r.o. na zpracování územně plánovací dokumentace Změna č.1 územního plánu Kunštát, za nabídnutou

cenu ve výši 99.220,- Kč včetně DPH
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne
■ uzavření smlouvy o dílo se společností ME- 5. 11. 2013
TAL – PROFI s.r.o., Elgartova 497/12, Brno, - schválilo:
navrhovatelem na pořízení změny ÚP, na zá- ■ rozpočtové opatření č. 6/2013
kladě které město Kunštát jako zhotovitel za- ■ prodej a směnu pozemků ve vlastnictví města
jistí prostřednictvím vybraného projektanta ■ prodloužení ceny pozemků v lokalitě Sadová
zpracování a projednání Změny č. 1 ÚP Kun- ul. do konce roku 2013.
štát, a navrhovatel se zavazuje za tuto službu ■ uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce
zaplatit dohodnutou cenu
„Rekonstrukce lesních cest Kunštátsko“ se
■ podání žádosti odboru výstavby a územního společností KORA – VODOSTAVING, s.r.o.,
plánování MěÚ Boskovice o výkon funkce po- Zbraslavecká 492, 679 72 Kunštát, která pořizovatele Změny č. 1 územního plánu Kunštát. dala nejvýhodnější nabídku ve výši 1,560.000,■ na základě žádosti osadního výboru Sychotín Kč bez DPH.
pokácení lip v Sychotíně v souladu se zpraco- - vzalo na vědomí:
vaným odborným posudkem
■ informaci o plnění úkolů uložených na pře■ uzavření smlouvy o převzetí a využití odpa- dešlých zasedáních zastupitelstva města
du – kalu z čištění komunálních odpadních ■ zprávu o činnosti kontrolního a finančního
vod – se společností SPRESO s.r.o., Sportovní výboru
321, Kralice na Hané, za cenu 350,- Kč/t bez ■ zprávu o činnosti Rady města
DPH + náklady na nakládku a přepravu odpadu
Přeji Vám klidné a radostné vánoční svát■ cenu vodného a stočného pro rok 2014 ve
ky. Děkuji za dobrou práci zastupitelům,
výši:
zaměstnancům
úřadu a všem občanům.
■ vodné 37,20 Kč/m3 bez DPH, 42,78 Kč/m3 s
Do
nového
roku
2014 přeji nám všem
DPH
hlavně
pevné
zdraví,
klid, pohodu a spo■ stočné 37,00 Kč/m3 bez DPH, 42,55 Kč/m3
kojenost.
MVDr.
Zdeněk Wetter
s DPH

MĚSTSKÝ ÚŘAD

OZNÁMENÍ

Nadační fond Města Kunštát letos vyplatil
přes padesát tisíc korun

Změna svozu komunálního
odpadu v prosinci:

Podpora a zviditelnění nadaných žáků místní základní školy, podpora školství, vzdělávání a zájmových aktivit mládeže, ocenění
příkladných činů, podpora seniorů v oblasti
rehabilitace, zdravotních pomůcek a kulturních akcí. Takový je výčet činností, které si
dal do vínku před pěti lety založený Nadační
fond Města Kunštát.
Na podporu jmenovaných aktivit odchází z
rozpočtu fondu několik desítek tisíc korun
ročně. Letos, stejně jako v minulém roce, byli
hlavními adresáty příspěvků základní škola,
která obdržela více než 31 tisíc korun, a trenéři dětí a mládeže, kterým fond věnoval celkově 25 tisíc korun.
Kunštátská škola použila věnovanou částku
na pokrytí nákladů spojených s pořádáním
sportovního klání Pohár krále Jiřího, kterým
je škola již proslavená a kvůli němuž ji na jaře

navštěvují stovky dětí z okolních obcí. Menší
Středa 11.12. 2013
část peněz pak putovala na odměny nejlepším
Sobota
28.12. 2013
žákům, kteří na konci školního roku dostali
od vedení školy poukazy na nákup sportovních či školních potřeb a knih. Nadační fond
Kalendář města 2014
ocenil rovněž trenéry a vedoucí, věnující se
V pořadí druhý kalendář s historickými fotove volném čase pravidelné práci s dětmi ve
grafiemi našeho města, které dávají nahlédsportovních a volnočasových odvětvích, janout do některých míst a ulic Kunštátu. U
kými jsou fotbal, tenis, florbal, požární sport
pamětníků tyto pohledy vyvolají vzpomínky,
atd. Jednorázová odměna pro každého činila
mladší mohou srovnávat se současností a potisíc korun.
znávat místa ve svém městě, která se radikálV menší míře získali podporu i senioři. Těm
ně změnila, nebo zmizela v čase.
fond přispěl na vstupenky na divadelní předKalendář je stále k zakoupení v Informačním
stavení, a to v celkové výši 750 korun.
centru a v Papírnictví na náměstí Krále Jiřího.
Nadační fond, jehož zřizovatelem je Město
Kunštát, vznikl v září 2008. Účet fondu je
doplňován prostředky z rozpočtu města, pro
letošní rok zastupitelé schválili částku 51 tisíc
korun. za správní radu NFMK Marek Lepka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Římskokatolická farnost a Kolpingova rodina
Kunštát společně pozvala duchovního rádce
Kolpingova díla České republiky
KARDINÁLA
DOMINIKA DUKU
v rámci oslav 20. výročí založení Kolpingovy rodiny v Kunštátě a 200. výročí narození
Adolfa Kolpinga /8.12./na návštěvu Kunštátu.
Tato významná návštěva českého primase se
uskuteční v úterý 10. prosince 2013. V 17.00
bude pan kardinál celebrovat mši sv. v kostele sv. Stanislava a po mši sv. bude následovat
beseda.

Ve dnech 19. - 20. listopadu proběhla na ZŠ tradiční Slavnost slabikáře. Pasování prvňáčků na
čtenáře si vzali na starost deváťáci pod režijním vedením paní učitelky Mgr. Ilony Kuchyňové.

Infocentrum Kunštát
a ROMTAN - SPORT
Vás srdečně zvou na přednášku
profesora Jaromíra Demka

KANADA
11. 12. 2013 v 18:00
v Hotelu Rudka.
Vstupné dobrovolné.
Farnost Kunštát Vás srdečně zve na

I. Farní ples
v sobotu 11. ledna 2014
od 20:00 v kulturním domě.
Hudba: Na šikmé ploše
Tombola, program, bohaté občerstvení
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SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD

INZERCE

VÁNOCE S MORAVIANETEM
INTERNET
• Snižujeme ceny internetu!
• Akce pro nové i stávající zákazníky!
TELEFON
• Zlevňujeme volání do mobilních sítí!
• Zřizovací poplatek nově pouze 399 Kč!
TELEVIZE
• Eurosport 1, 2 a rodina kanálů Discovery
celý prosinec pro všechny zákazníky ZDARMA!
Přejí Tóbořáni • Soutěžte on-line s Universal Channel na
www.moravianet.cz!
•
HBO na 2 měsíce zdarma při objednávce na
Sprayer, environment a Bůh na nebesích
6 měsíců!
Každý kdo chodí zdejším malebným okolím kreslila křídou, ryla do vyschlé kaluže, se- Více informací najdete:
PĚŠKY, si toho povšiml. Sprayeři nekreslí už stavila se z větviček... Vyžadovalo to pozor- • na www.moravianet.cz
jen po fasádách domů (nikdy ne ovšem těch nost, mít oči otevřené, jak se říká. Dnes jsou • v letáku ve Vaší schránce
svých), už vyrazili do přírody! Dříve, hráli reflexními spreji popsané kameny a skalky • nebo kontaktujte naše Zákaznické centrum
jsme si taky venku na šipkovanou, šipka se na Kulíšku, u Rozseče, na Touboři. Kameny, – tel.: 533 383 335
kmeny stromů, jak se co e-mail: zakaznicke.centrum@moravianet.cz
sprayerovi nachomejtne v
zorném poli. Jak dlouho ROMTAN – TRAVEL CA Vás srdečně zve
vydrží taková „značka“, na zájezd do předvánoční Vídně za 499,- Kč.
padesát, sto let? Proč vy- Odjezd je v neděli 8. 12. 2013 z Kunštátu. Inráží do přírody ten, který k formace a předprodej v IC Kunštát.
přírodě vztah nemůže mít,
jinak by ctil krásu kolem Restaurace TENERITAS na nám. Krále Jiřísebe a nepočmáral ji svým ho je opět otevřena! Noví nájemci Vás chtějí
vandalstvím. Proč (nám?) oslovit příjemným posezením v nekuřáckém
přeje „hezký pochod“ jím prostředí restaurace a salonku, který můžeoznačkovaným
Halaso- te využít na konání různých společenských
vým Kunštátskem, to ví akcí. Restaurace Vám nabídne alkoholické
snad jen sám Pán Bůh na nápoje, pivo, nealkoholické nápoje, kávu atd.
nebesích! Já ne...
Kuchyně nabízí bohatý výběr jídel z Jídelního
Vít Ondráček lístku a také týdenní menu. Těšíme se na Vaši

Svatomartinský lampionový průvod se opět
na Touboři vyvedl v nejlepších barvách.
Všech 32 dětí zářilo více než hořící lampiony.
Během průvodu si zkusily trefu míčem na cíl
- po tmě, Šárčin slalom s prskavkami, na "točně" popletené chůvě Františce našly všechny
panenko-děti, které poztrácela. Naskládaly je
i do kočárku a Františku uchlácholily. Z pivního sklípku vysvobodily zamčenou místní
tetku, kterou ochotně vystříhaly z pavučin.
Při zdárném ukončení u kapličky, při ohýnku,

jsme napočítali stejný počet dětí jako u startu,
což jsme slavili lahodným svařáčkem. Děti a
řidiči horkým čajem. Sousedky napekly i nachystaly dobroty. Nabrali jsme sil na poslední
oblíbenou disciplínu - jízdu na odrážedlech
s lampiony.
Děkujeme všem zúčastněným a pořádajícím a
těšíme se za rok nebo při jiné akci…třeba na
Mikuláše? Pohodě a klidu zdar.

návštěvu.

FK KUNŠTÁT
Ohlédnutí za fotbalovým podzimem
10. listopadu skončila pro naše týmy podzimní část fotbalových soutěží. FK Kunštát navázal na úspěšný minulý ročník. Do soutěží na
různých úrovních se zapojilo 5 družstev mládeže, dva týmy mužů a ženy, které postoupily
do divizní soutěže. Všechny týmy si vedly velice dobře: muži A jsou po 14-ti odehraných
kolech na třetím místě druhé nejvyšší krajské
soutěže - I. A třídy se ztrátou 3 bodů na první místo. B tým mužů je čtvrtý ve III. třídě
okresu Blansko a ženy třetí v divizi - všichni
s minimální ztrátou na první místo. Neméně
dobře si vedou i kategorie přípravek a mladších žáků. Mladší přípravka je zatím nejlepší
na okrese, starší přípravka je druhá, stejně tak
i družstvo mladších žáků. Méně se zatím daří
dorostencům, zde máme generační problém a
nedostatek hráčů jsme museli řešit spojením
našich dorostenců s Lysicemi.
O fotbal v Kunštátě je velký zájem a náš fotbalový areál nám začíná být někdy malý. Fotbalový oddíl provedl nábor nových hráčů a
na některé tréninky nejmladších kategorií

chodilo až padesát dětí. Zde je na místě poděkovat všem dobrovolným trenérům, kteří
se těmto dětem ve svém volném čase věnují
a vedou je ke smysluplnému využití volného
času. Na činnosti těch nejmladších se velkou
měrou podílejí také rodiny mladých fotbalových nadějí. I těm patří velký dík.
Příští rok oslaví náš klub 80 let kopané v Kunštátě. Chceme uspořádat velký mládežnický
turnaj s mezinárodní účastí a fotbalový den
spojený s oslavami tohoto výročí. O těchto
akcích budete včas informováni. Uvítáme
také jakékoliv nápady na zpestření tohoto
svátku fotbalu.
Na závěr nám dovolte poděkovat všem příznivcům a sponzorům za podporu, kterou
nám po celý rok věnovali. Krásné Vánoce,
skvělý nový rok a na shledanou na zápasech
jarní části soutěží.
Fanděte dobrému fotbalu, fanděte FK Kunštát. Více o našem klubu také na www.fkkunstat.cz
František Tenora - předseda oddílu
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SERVIS ZOUBEK Rozseč nabízí opravy
elektroniky všeho druhu. Informace na tel:
731 178 391.
ZAHRADNICTVÍ DRNOVICE nabízí
adventní věnce, hřbitovní svícny, vánoční
dekorace na stůl a jiné. Otevřeno v pracovní
dny 8.00-16.00, v sobotu 8.00-12.00. Kontakt:
Novotná M., tel. 724 734 914.
KOUPÍM zahradu v Kunštátě nebo okolí.
Tel.: 602 548 347
STUDIO VIKTORKA – Petra Loukotová
nabízí na Penzionu kosmetické práce, pedikúru, manikúru a také vánoční dárkové poukazy. Tel.: 605 979 121.
MASÁŽE NA PENZIONU: masáž šitá na
míru, Breussova masáž, Dornova metoda.
Dárkové poukazy. Těší se na Vás Dana Skotáková, tel. 739 672 757
OPRAVY rodinných šicích strojů. Milan
Lepka, Nýrov 76, tel. 723 307 810

INZERCE
DROGERIE A KRÁSNŮSTKY nám. ČSČK
95 Kunštát, naproti poště, si Vám jako již tadičně dovolují nabídnout širokou škálu dárků
i v dárkovém balení a spoustu uklízecích prostředků,aby ženy byly v klídku... pro všechny
s nákupem nad 440 Kč máme opět nabídku...
dárek zdarma!!! Tato akce platí po celý adventní čas.
Těšit se na Vás budeme každý všední den od
7.00 vydržíme až do 16.30, v sobotu od 8.00
do 11.00, neděle Stříbrná a Zlatá bude také
dopoledne otevřeno. Přejeme vám spoustu,
pohody, klidu a rodinného štěstí!!!
Hotel Rudka Vás srdečně zve na

SILVESTROVSKÝ VEČER
dne 31. 12. 2013 od 19:00 hodin.
Půlnoční ohňostroj.
Skupinová sleva od 6 osob.
Vstupenky na Hotelu Rudka
Info: www.hotelrudka.cz
Tel: 722 947 994, 539 083 405

Město Kunštát a Kruh přátel umění
Vás zvou na tradiční

NOVOROČNÍ KONCERT
S PŘÍPITKEM
v sobotu 4. ledna 2014 v 19:00
v kulturním domě.
Výběr světoznámých árií
v podání Moravského klavírního tria
a špičkových operních sólistů.
Vstupné 120,- důchodci a KPU 60,-

HISTORICKÁ RUBRIKA
Tradice zpracování ovoce na Kunštátsku

V dnešní rubrice odbočíme od zápisů ze sta- v obecní dražbě. Každý dražitel si už svůj
rých dokumentů a historických dat. Podívá- strom bedlivě ohlídal. Ve zmíněných alejích,
SLOUPEK
me se na činnost, která provázela naše předky v sadech, zahradách, na mezích převažovalo
v každoročním podzimním čase – zpracová- „modré ovoce.“ Švestky, slívy (kadlátky), du- Hrnčířství v Semipalatinské oblasti západní úrody ovoce.
rancie (dorance), sladké trnky (psí oka). Roz- ní Sibiře počátkem XX. století
Za humny kunštátských domů byly vždy množování probíhalo převážně z odkopků. Vilém Pražák
VIII. část
zahrady, na kterých se pěstovalo poměrně Mimo nejrozšířenější švestky domácí se na
široké spektrum ovocných druhů i odrůd. K Kunštátsku pěstovala Dolanka, Ananasová, V sedmi „sloupcích“ KZ jsme sledovali osurozvoji pěstování ovoce přispěl vznik Ovoc- špendlík Špička, špendlík Aninka, francouz- dy kunštátského hrnčíře, legionáře na Rusi,
nářského družstva, činnost okrašlovacího ka (odrůda Bonne de Bry).
Adolfa Cibulky a jeho druhů. Toto vyprávění
spolku a osvícená práce místních učitelů, Původ rodu Prunus, kam švestky patří, sahá zapsal a publikoval v etnografickém časopise
kteří se svými žáky pěstovali, vysazovali a do západní Asie. Švestka nejprve zdomácněla Dr. Vilém Pražák. Narodil se v Chroustoviošetřovali na obecních pozemcích ovocné v Řecku, pak v Itálii a odtud byla šířena po cích na Chrudimsku 3. 3. 1889, zemřel 27. 3.
stromoví. Nutno vzpomenout p. učitele Otto celé „říši římské“. Do Čech byly sazenice při- 1976 v Praze. Měl ještě dva bratry, Alberta
Menšíka a Vl. Adamíčka.
vezeny z Francie za vlády Karla IV, proto se (významného literárního historika) a FranKe každému hospodářství patřila zahrada s jim také říká karlátka, nebo kadlátky. Naši tiška.
ovocnými stromy, do polí podél cest zabíha- předkové žili skromně a hospodárně. Na- Vilém studoval slavistiku a germanistiku.
ly aleje, které byly ošetřovány a každoročně v učili se využívat všech darů přírody k obo- Po studiích nastoupil vojenskou službu v
předstihu před sklizní prodávány zájemcům hacení své stravy. Švestky byly oblíbeným l. světové válce. Po skončení války se stal
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ovocným druhem. Část úrody byla použita ke
zkapalnění, část byla usušena a část sloužila k
výrobě povidlí. Původně se povidlí vařilo ze sušených plodů. Tradice vaření této potraviny je
velmi stará. Vždyť slovo povidlí je v češtině doloženo už od 14. století. Povidlí se vařilo prakticky v každé domácnosti. V hrnci na plotně
kachlových kamen.

a předmětů. Dobře vyzrálé plody švestek,
nejlépe se svrasklými „prdelkami,“ se dobře vypraly v dřevěných trokách. (U Hladilů se používala voda z blízkého rybníka –
byla tenkrát ještě čistá).
Pro vlastní vaření sloužily dva až čtyři velké
hliněné hrnce umístěné v topeništi. Hrnce vyráběné místními hrnčíři byly nezřídka odrátované a před „sezonou“ byly z
venkovní strany, kde šel žár z
topeniště, oplácané jílovitou
zeminou (žlutnicí) smíchanou s plevami. S rozvojem
plechového nádobí kameninové hrnce nahrazují kotle
plechové smaltované, nebo
měděné, osazené do zděné
kotliny (viz. povidlárna v Zabludově).
Celý proces vaření se muselo míchat dřevěnou kopistí,
Povidlárna v zahradě u Hladilů na ulici Tenorova
aby se hmota nepřipálila. Při
Foto: K. Podsedník st.
vaření v kotli, byla tato namáhavá práce zjednodušena
U větších usedlostí bývaly k vaření povidlí, časpoužitím dřevěného míchadla na ruční pohon.
to i k sušení ovoce, nevelké zděné stavby, časCezení „břečky se dělalo přes hliněný cedník
těji dřevěné, někdy jen přístřešky. Byly ale vždy
(kameninový kastrol s otvory ve dně).
umístěny v zahradě nebo sadě v uctivé vzdáleK oddělení rozvařené dužniny od pecek (pasínosti od obytných a hospodářských budov. Aby
rování) sloužilo osekané, v horké vodě vyprav případě požáru nelehlo popelem celé stavení.
né březové koště. Pro ochutnávání již sladké a
V Kunštátě, podle vyprávění pamětníků, se vahoustnoucí pochoutky sloužila lízátka, tenké
řilo povidlí na náměstí u Marečků, u Březinů,
vařečky vyrobené ze dřeva, ohlazené, někdy
mezi Kunštátem a Sychotínem v sadě u Jarošů
se před upotřebením potíraly sádlem. Lízátka
ve Vlčí zmole, v Rudecké ulici u Čáslavských,
z lípového dřeva, lehká a hladká vyráběl pro
na Lipce u Šamšulů a v sadě Minářových nad
potěšení děcek pan Luska - vzpomíná Karel
koupalištěm. Poslední ještě zachovalá zděná
Podsedník.
povidlárna stojí v zahradě u Hladilů. (Byla poPo celodenním vaření již hospodyně poznastavena Františkem Hladilem v roce 1911, sloula podle hustoty směsi v kotli, že se blíží závěr.
žila k vaření povidlí a sušení křížal i pro sousedy
Přestávalo se topit a hotové povidlí se nalévalo
z okolních domů).
do kameninových hrnců, někdy již naprasklých
Na Touboři se vařilo povidlí u Vítků, také u Nea vyspravených od dráteníka. Pro delší uchojedlých, kde byla sušírna postavena z hliněných
vání se ještě hrnec s povidlím dal v kuchyni do
truplí s vyzděným komínem (měla obdélníkovyhřáté trouby, na povidlí se utvořil škraloup,
vý půdorys, proti ostatním stavbám tohoto typu
který chránil obsah před znehodnocením.
byla poněkud větší 8 x 3 metry).
Hrnce byly ovázány pergamenovým papírem,
K přípravě surovin i vlastnímu procesu vařepři vhodném uložení jejich obsah vydržel i tři
ní byla používána řada specifických nástrojů
roky.
-j. k.Pravděpodobná podoba sušírny ovoce a povidlárny v Touboři u Nejedlých.
nakreslil -v.o.-

středoškolským profesorem v Bratislavě. Po
několika letech přešel do knihovny Univerzity Komenského, kde mu byl svěřen úkol
vybudování oddělení Slovenské literatury.
Při cestách po Slovensku se prohluboval jeho
zájem o národopis. Soustavně jej studoval a v
roce 1936 se stal prvním docentem Slovenského národopisu na FF Univerzity Komenského
v Bratislavě.
Na jaře 1939 vlivem válečných událostí opouští Slovensko a odjíždí do Prahy. Pracuje v Národní univerzitní knihovně, po válce přednáší národopis na FF UK v Praze. Od poloviny
padesátých let vyučoval externě národopis na
FF v Bratislavě. Byl tajemníkem Národopisné
společnosti Československé v Praze. Při této
instituci organizoval, prováděl a publikoval
národopisné výzkumy.
Dr. Pražák jezdíval o dovolené s rodinou do
Kunštátu, pobýval v domě u svého švagra
p. učitele Krasického v jeho vilce v Lávkách.
Velmi jej zaujala letitá tradice hrnčířství na
Kunštátsku.
Společně s panem Krasickým navštěvovali
hrnčířské dílny a staré mistry hrnčíře, kteří
byli nositeli tradic svého řemesla. Také spolupracoval s panem Daliborem Tichým, (ten,
ač byl povoláním lesník, měl hluboký zájem
o historii tohoto kraje a zvlášť o hrnčířství).
Dr. Pražák zpracoval několik studií publikovaných pouze v odborných časopisech. Tyto
materiály jsou cenným dokladem vývoje hrnčířství v Kunštátě a blízkém okolí. (Kunštátské hrnčířství, Technologie hrnčířské výroby
v Kunštátě).
Adolf Cibulka, jehož vyprávění Dr. Pražák
zapsal, se narodil v Kunštátě 15. 6. 1888,
zemřel 4. 2. 1960. Hrnčířský mistr a rolník
pracoval se svým otcem v hrnčířské dílně
v č. 60 na Lipce (založ. 1787). Adolf, na základě provolání mocnáře „Mým národům,“
narukoval 1. srpna 1914 do Brna. Domů, do
Kunštátu, se z války vrátil po strastiplné cestě
přes Vladivostok a Terst až 20. května 1920.
V době, kdy Dr. Pražák vzpomínky zapisoval,
byl již p. Cibulka vážně nemocen, nemohl si
již vybavit jména dalších osob ani přesného
místa, kde se celý příběh odehrál.
-j.k.-

Na fotografii z roku 1958: vlevo Dr. Vilém
Pražák, vpravo Adolf Cibulka
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Město Kunštát a Kruh přátel umění
Vás zvou na

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
7. PROSINCE 2013
NA NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO

15.30 – Vystoupení dětí z mateřské školy
16.00 – VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ
Program pro malé i velké diváky
Rozsvícení vánočního stromu za přítomnosti kouzelných postav
Občerstvení na náměstí od 15.00

lný jarmark

vánočního stromu PAMÁTNÍK HRNČÍŘSKÝCH DOMŮ A DÍLEN

áměstí Krále Jiřího v Kunštátěbude otevřený pro veřejnost od 10.00 do 16.00

NAVŠTIVTE S DĚTMI VÁNOČNÍ DÍLNU !!!
Řemeslný jarmark
…
výroba
vánočních
ozdob, stromu
zdobení perníčků ….
a rozsvícení
vánočního

27. listopadu 2010, náměstí Krále Jiřího v Kunštátě

Všemocný duch šťastných Vánoc vyšle pohádkovou trojici, která má za úkol rozsvítit vánoční strom v Kunštátě. Zlomyslný rarach (neviditelný) chce kouzlo Vánoc překazit. Hvězdná
královna se svými pomocníky povolá všechny
přítomné děti i dospělé a za jejich vydatné pomoci bude kouzlo Vánoc zachráněno. Vánoční
strom bude nakonec slavnostně rozsvícen.
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