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OTÁZKA PRO STAROSTU
Jak bude vypadat úprava prostoru před kulturním domem?
Park před KD prochází celkovou rekonstrukcí, zde jsme získali prostředky z dotace
MAS+Boskovicko (80 %). Celkové náklady
se blíží 400 000 Kč. Bývalý stav parku před
kulturním domem byl neutěšený. Rozpadlá
asfaltová cesta, poničené lavičky, zarostlé
keře skrývající rozmanité odpadky. Likvidaci
nevyhovujícího a úpravu přerostlého porostu doplní nově vysázené keře a stromy, nové
lavičky podél chodníku s dlažbou budou
osvětleny dvěma svítidly a travnatá plocha
bude zbavena nerovností a prohlubní. Dětský
koutek se opět vrátí na plochu a mladí hasiči
budou mít opět svůj prostor k nácviku. Zrenovovaný park tak důstojně doplní dříve rekonstruovaný kulturní dům.

Hubertova jízda. Jana Švancarová na koni Morgan New a „liška“ Adéla Trubáková na koni Barrique.

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
V měsíci říjnu se Rada města na svém zasedání mimo jiné zabývala:
- postupem oprav místních komunikací
- výběrovým řízením na zpracování projektové
dokumentace pro společné územní a stavební řízení na akci „Přístavba bazénu k budově
Základní školy v Kunštátě“ – bylo postoupeno
zastupitelstvu města k rozhodnutí
- výběrovým řízením na zhotovitele akce „Rekonstrukce lesních cest – Kunštátsko“ – tři
účastníci vyzváni ke zdůvodnění mimořádně
nízké nabídkové ceny
- postupem realizace akcí:
• „Revitalizace parku u kulturního domu v
Kunštátě“
• zřízení sdružené kanalizační přípojky splaškových vod v ulici Hrnčířská
• výměna střešní krytiny kulturního domu
Hluboké
• zasíťování pozemků v lokalitě Luka v Rudce
- nabídkou nového majitele areálu bývalé keramiky MORAVIA ART na pronájem části areálu městem – zamítnuto, nelze využít
- zápisem z kontroly realizované akce „Ošetření
významných dřevin v Kunštátě a obnova stromořadí na náměstí Krále Jiřího“ provedené
SFŽP

- zkušebním provozem kalové koncovky – odstředivky – na ČOV
- opravou střechy nad posilovnou na městské
sportovní hale
- návrhem smlouvy se Správou toků LČR na
odběr povrchové vody z „Rybníka u školy“ pro
zavlažování fotbalového a tenisového areálu.
- prodejem a pronájmem obecních pozemků
- Rada města projednala a schválila:
• uzavření smlouvy o dílo na provádění záručního, mimozáručního a pozáručního servisu, servisních prohlídek a inspekcí, údržby a
oprav, technickoorganizační pomoci a poradenství při provozování odstředivky, včetně
zajištění náhradních dílů, s platností od ukončení zkušebního provozu a předání funkční
odstředivky
• rozpočtové opatření č. 5/2013
• uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na realizaci akce „Oprava střechy
Městské sportovní haly v Kunštátě“ ve výši
180.000,- Kč s tím, že bude požádáno o prodloužení termínu čerpání finančních prostředků na rok 2014
• uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na opravu místních komunikací, kterým se z důvodu
víceprací, méněprací a částečné změny techno-

logie oprav mění cena díla
• uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Revitalizace parku u kulturního
domu v Kunštátě“, kterým se mění cena plnění
z důvodu provádění prací nad rámec uzavřené
smlouvy o dílo – rozšíření chodníku, dodávka
a montáž obrubníků, urovnání a zatravnění
plochy mimo projekt
• uzavření dodatků ke smlouvám o dílo na prohrnování sněhu na místních komunikacích,
kterými se prodlužuje platnost smluv na zimní
období 2013/2014.
• uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na realizaci akce „Dřevařské sympozium 2013“ v rámci projektu „Svátky řemesel“ ve výši 24.000,- Kč
• uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na „Oslavy 555. výročí korunovace
Jiřího z Kunštátu a Poděbrad českým králem“
ve výši 150.000,- Kč
• v souladu s ustanoveními nájemních smluv
zvýšení nájemného v Penzionu pro důchodce
od 1. 1. 2014
• uzavření Realizační dohody č. 2 k rámcové
smlouvě o zpracování grantových projektů č.
RS/13/06 mezi městem Kunštát a společností PIONS s. r. o., se sídlem Palackého třída 186, Brno.

Předmětem dohody je zpracování žádosti o 2 Jihovýchod, na základě které bude poskytposkytnutí dotace z programu OPŽP – Oblast nuta městu Kunštát finanční podpora na reaPodpory 3.1.1. - 3.2.1. Realizace úspor energie, lizaci projektu „Malebnou krajinou přírodní30. výzva, na projekt „Zateplení sportovní ho parku Halasovo Kunštátsko“ ve výši max.
2,550.102,29Kč (tj. 85% uznatelných nákladů).
haly v Kunštátě“
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne - v souladu s ustanovením § 6, odst. 5, písm. a)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
3. 10. 2013 schválilo:
- v soudním sporu se „Svazkem vodovodů a ka- a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
nalizací“ měst a obcí o zaplacení a vypořádání pozdějších předpisů, záměr pořízení Změny č.
při vystoupení města Kunštát a obce Zbrasla- 1 Územního plánu města Kunštát na podnět
vec, vedeném Okresním soudem v Blansku budoucího vlastníka pozemků a nemovitostí
pod sp.zn. 4C 102/2009, změnu vzájemného bývalého areálu VD Hlubna v Kunštátě firmy
návrhu žalovaných obcí na nahrazení projevu METAL-PROFI s.r.o. se souhlasem stávajícího vlastníka těchto pozemků a nemovitostí
vůle a vyjádření obcí
- nabytí majetku městem Kunštát dle návrhu firmy P.F.ART, s.r.o.,
smlouvy o bezúplatném převodu infrastruk- - na základě doporučení komise pro otevírání
turního majetku vodovodů a kanalizací od obálek a hodnocení nabídek na veřejnou za„Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, kázku Zpracování projektové dokumentace
který činí přílohu podání obcí v soudním pro společné územní a stavební řízení na akci
sporu o zaplacení a vypořádání při vystoupe- „Přístavba bazénu k budově Základní školy v
ní města Kunštát a obce Zbraslavec vedeném Kunštátě“ rozhodlo o zrušení tohoto výběOkresním soudem v Blansku pod sp.zn. 4C rového řízení a uložilo upřesnit a dopracovat
zadávací podmínky a následně vyhlásit nové
102/2009
- uzavření smlouvy mezi městem Kunštát a výběrové řízení rozšířené o zpracování dokuRegionální radou regionu soudržnosti Jihový- mentace pro výběr zhotovitele (tendr).
chod, Kounicova 13, Brno o poskytnutí dotace
z Regionálního operačního programu NUTS

OZNÁMENÍ
Provozní doba na sběrném dvoře
od 1. listopadu 2013 do 31. března 2014
středa:

8.00 - 12.00 hod.
13.00 - 17.00 hod.
12.00 - 17.00 hod.
8.00 - 12.00 hod.

pátek:
sobota:

Oznamujeme, že z technických důvodů není
v provozu tel. č. 723 779 827, kde jste si mohli
poslechnout hlášení místního rozhlasu. Po
přeložení rozhlasové ústředny vás budeme o
zprovoznění tel. linky informovat. Důležitá
hlášení místního rozhlasu jsou zveřejněna na
elektronické úřední desce a ve vývěsce před
městským úřadem.
Vážení čtenáři, připomínáme, že máte-li jakýkoli dotaz na vedení radnice, můžete jej
buď zanechat na podatelně městského úřadu,
nebo odeslat na e-mailovou adresu knihovny:
knihovna@kunstat-mesto.cz. Odpověď bude
zajištěna v nejkratším možném termínu, ideálně vždy do následujícího čísla Kunštátského
zpravodaje.
-red-

VOLBY
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25. - 26. 10. 2013
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Celkem voličů
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Mateřská škola se zapojila do „Kreslířské soutěže Rytíře z Nosu“
V rámci celorepublikové soutěže navštívil v
říjnu naši mateřskou školu velvyslanec Rytíře
z Nosu, který přivezl CD s originálními pohádkami a předal doprovodný materiál. Prostřednictvím pohádek namluvených Karlem
Heřmánkem mladším a
Aničkou Stropnickou se
děti dozví, jak se bránit
rýmě a nachlazení a jak
vyzrát na proradné bacily. Děti budou poslouchat
pohádky a přitom kreslit
obrázky. Paní učitelky
obrázky nafotí a nahrají na webovou stránku
www.rytirznosu.cz.
Rodiče a ostatní zájemci
si mohou výtvarná díla
prohlédnout v galerii
obrázků (za naši mateřskou školu od 19. listo-

padu 2013) a hlasovat pro nejlepší a nejhezčí
obrázek 10 dnů od jeho vystavení. Z jedné
e-mailové adresy je možné poslat pouze jeden hlas pro každý soutěžní obrázek. Dvacet
obrázků s nejvyšším počtem hlasů vyhraje
pro svou školku jednu z hodnotných cen.
-ten-

HUBERTOVA JÍZDA
Již tradiční Hubertova jízda se uskutečnila
12. 10. 2013 v Kunštátě na louce Spálivá. Pro
jezdce a vozataje byl připraven tradiční hon
na lišku a soutěže. Ukončit jezdeckou sezónu
přijelo 21 koní pod sedlem a 4 spřežení. Velice nás potěšilo, že Hubertovy jízdy se zúčastnili nejenom místní koňáci, ale zavítali k
nám i z Blanska, Rájce, Újezdu u Boskovic,
Trpína, Křetína a Kněževse. Liškou se pro letošní rok stala Adéla Trubáková ze Zbraslavce na koni Barrique. Práce stopařů se letos
ujaly jezdkyně z JK Bonun Drnovice. Master
rychlé skupiny byla Anna Kupková ze Sebranic na koni Libentína, pomalou skupinu vedla
Zuzana Kopečková z Drnovic na koni Soňa.
Celý hon na lišku byl v tradičním duchu. Pro
jezdce byly připraveny přírodní překážky a
závěrečný dostih – Halali. Králem honu se v
pony skupině stala Adéla Žovínová z Blanska

na koni Bony. A ve skupině velkých koní Romana Včelařová z Újezdu u Boskovic na koni
Hanka. Po ukončení honu následovala soutěž
zručnosti, tu s nejrychlejším časem projela
Zdenka Špiříková z Trpína na koni Gina. Vítězem vozatajského parkuru se stala Markéta
Švancarová z Voděrad. Večer patřil již tradičnímu soudu, kde byli odsouzeni všichni hříšníci, kteří se během honu dopustili přestupku
proti pravidlům. Velké díky si zaslouží pan
Milan Vaněrka ze Zbraslavce, který se ujal
role soudce a všechny hříšníky spravedlivě
odsoudil. Dále potom naší milé fotografce
slečně Evě Hábové z Rozseče. Na závěr bych
chtěla poděkovat všem sponzorům Hubertovy jízdy Kunštát a také všem, kteří přijeli a
strávili příjemný den ve společnosti nás koňských příznivců.
Bc. Jana Švancarová

INFOCENTRUM
Filmový festival Snow Fest v Kunštátě
Hotel Rudka,
pátek 22. 11. 2013 v 17:30 hod.
Infocentrum Kunštát a Romtan - travel Vás
srdečně zvou na večer plný špičkových dokumentárních filmů. Sníh, adrenalin, extrémní lyžování, zimní lezení, skialpinismus...
Čeká Vás 3,5 hodinová přehlídka filmů, pohodlné sezení u stolů s možností občerstvení. Vstupné 80,- Kč. Rezervace vstupenek
na čísle 516 410 576 – počet míst omezen.
www.romtan-travel.cz

ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ
Pilotní ověřování vytvořených
vzdělávacích programů
V rámci projektu “Tvorba vzdělávacích programů pro chůvy ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací“ nabízí firma King style s.r.o.
účast v ověřování vytvořených programů v
oblasti péče o děti. Programy jsou vhodné pro
ženy i muže, mající ukončené středoškolské
vzdělání a bydliště na území Jihomoravského
kraje. V nabídce je 6 programů, přičemž dva
jsou základní a čtyři rozšiřující. Cestovné a
stravné je hrazeno z prostředků EU a ČR.
Financováno z projektu č.CZ.1.07/3.2.04/04.
0074 GG OP VK Jihomoravského kraje
Více informací: www.ceskachuva.cz
Nabízené programy:
1. Chůva pro děti do zahájení povinné školní
docházky
2. Chůva pro dětské koutky
3. Základy podnikání pro chůvy
4. Péče o dítě s lehkým zdravotním znevýhodněním
5. Péče o dítě s poruchami chování, řeči a rizikem dyslexie
6. Péče o dítě s odlišným životním způsobem
H. Novotná

INZERCE
Hostinec Panský dům srdečně zve na
Svatomartinské posvícení v sobotu a
neděli 9. a 10. listopadu. Budeme péct
husy, připravovat podzimní zvěřinovou
kuchyni a nalévat letošní martinské víno.
Těšíme se na Vás. Rezervace stolů na číslech 516 462 181 a 732 657 442.
PRODEJ nejlevnějších dřevěných briket a peletek v okolí. Objednávky a prodej i v malém
množství. Kunštát-Újezd 56 naproti hospodě.
Tel. 603 477 363, e-mail : zlubas@tiscali.cz
STUDIO VIKTORKA – Petra Loukotová nabízí na Penzionu kosmetické práce,
pedikúru, manikúru a také dárkové poukazy. Tel.: 605 979 121.
MASÁŽE na Penzionu: masáž šitá na míru,
Breussova masáž, Dornova metoda. Těší se
na Vás Dana Skotáková, tel. 739 672 757
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KULTURA

KNIHOVNA

Literární večer Halasova Kunštátu

IV. ročník literární soutěže

V sobotu 19. října t.r. se konal literární večer
u příležitosti 41. ročníku Literární soutěže
Františka Halase v kunštátském Kulturním
domě. Význam večera podtrhovala i účast
básníkova syna Františka X. Halase s chotí.
V první části večera moderovaného paní Boženou Pelikánovou vystoupil boskovický divadelní soubor Naboso s hosty v pásmu věnovaném kunštátskému básníkovi a historikovi
umění Janu M. Tomešovi, jehož 100. výročí
narození jsme si letos připomněli. Pásmo s
názvem převzatým z motta jedné z Tomešových básnických sbírek „Mou myšlenku
zastíraly cáry snu“ sestavil malíř a básníkův
přítel Vít Ondráček z básní a textů J. M. Tomeše a z jeho korespondence s přáteli, mj.
např. i s kunštátským rodákem Klementem
Bochořákem; pásmo na klavír doprovodila z
díla B. Martinů Kristina Sedláková, vizuální
projekci připravila Eva Tajovská.
Ve druhé části večera, kterou moderoval básník Vojtěch Kučera, došlo nejprve na „křest“
básnické knížky loňského vítěze soutěže
Pavla Zajíce, který ochotně několik svých
básní přečetl. Poté byly za účasti dřívějších
laureátů ceny Fr. Halase vyhlášeny výsledky

letošního ročníku – uznání poroty se dostalo
autorům Anetě Čanecké, Petru Steindlovi a
Václavu Vomáčkovi, poslední z nich přednesl
svoji báseň věnovanou Vrchlickému v Bystrém. Laureátkou ceny Františka Halase a zároveň i zvláštní ceny Klementa Bochořáka se
stala jedna z nejmladších letošních finalistek
Klára Šmejkalová.
I na tomto malém prostoru části večera se
ukázalo, že básníci mohou být povahy či nátury různorodé. A asi není třeba brát k posouzení výkonů začínajících autorů nejvyšší měřítka. Zde bych si dovolil pomoci si citátem
od J. M. Tomeše: „Celé malířství, sochařství,
kresba, psaní – celá literatura – nejsou tak
důležité. Jsou to všechno jenom pokusy. Ale
je velice krásné pokoušet se.“ A dodejme: je
velice dobré, že zde existuje platforma, která
mladým adeptům básnického řemesla umožňuje představit svou tvorbu a posbírat zkušenosti od zralejších autorů. Městu Kunštát a
všem, kteří se na zajištění organizace skvěle
zvládnutého večera, i vůbec celého náročného programu Halasova Kunštátu podíleli,
patří dík.
Petr Vítámvás, Muzeum Boskovicka

Při pietním aktu Halasova Kunštátu promluvil básník Radek Malý, žák a přítel Ludvíka Kundery, sám nyní vysokoškolský profesor a držitel ceny Magnesia Litera.

Město Kunštát a Kruh přátel umění
zvou rodiče s dětmi
na další dopolední pohádku
Zemanova dřevěného divadla z Brna

VÁNOCE
aneb
CESTA DO BETLÉMA
ve středu 6. listopadu 2013 v 9.30
v kulturním domě

Město Kunštát a občanské sdružení
Řemesla Kunštát zvou na

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
7. prosince 2013 na nám. Krále Jiřího
15.00 Vánoční překvapení
17.00 rozsvícení stromu
Podrobný program bude zveřejněn na plakátech a webových stránkách www.kunstat.eu
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O cenu Ludvíka Kundery vyhlašuje městská
knihovna ve spolupráci se základní školou.
V letošním roce si můžete vybrat ze dvou témat:
1. S tebou se toho nebojím
(volný literární útvar – o strachu, odvaze,
přátelství, překonávání překážek ... záleží na
vaší fantazii)
2. Hrdina ze sousedství
(skutečný příběh člověka, který pomohl druhým nebo učinil něco mimořádného)
Soutěže se mohou zúčastnit žáci a studenti od
9 do 18 let (rozděleni do tří věkových kategorií).
Předpokládaný rozsah práce: 1-2 strany A4
(u starších kategorií rozsah max. 5 stran A4).
Termín odevzdání soutěžních textů je do
20. prosince 2013.
Práci, která bude opatřena jménem, adresou a
věkem autora, odevzdejte v městské knihovně nebo v základní škole paní učitelce Iloně
Kuchyňové.
Slavnostní vyhodnocení a čtení vítězných
prací se uskuteční v lednu 2014.

Výsledky čtenářské soutěže
Tuto soutěž vyhlásila Městská knihovna v
Kunštátě 4. března v rámci Března – měsíce
čtenářů a ukončena byla v Týdnu knihoven
4. října 2013. Co musel splnit každý soutěžící?
1. Věk 6 – 15 let
2. Být přihlášený v naší knihovně
3. Půjčit si co nejvíce knih v zadaném termínu a na požádání prokázat, že je četl
Vyhlášení nejpilnějších čtenářů a jejich
ocenění se uskutečnilo 23. října v městské
knihovně.
Do vyhodnocení byli zařazeni čtenáři, kteří
přečetli za dané období nejméně 13 knih.
Absolutními vítězi soutěže se stali:
Kryštof Kintr - 6. tř. 62 přečtených knih
Alžběta Lepková - 5. tř 57 přečtených knih
Michaela Sedláková - 8. tř. 50 přečtených knih
Všechny výsledky a informace o umístění
dalších čtenářů, včetně fotografií, najdete na
stránkách: www.knihovnakunstat.cz
-ba-

SLOUPEK
Hrnčířství v Semipalatinské oblasti západní Sibiře počátkem XX. století
Vilém Pražák
VII. část
Publikováno v etnografickém časopisu Český
lid, roč. 45/1958.
Tímto úspěchem se však čeští hrnčíři na Irtyši
ještě zcela nespokojili. Vadilo jim, že nádobí je
bez polevy, že tekutiny jím budou prosakovat,

HISTORICKÁ RUBRIKA
Radniční budovy II. část
Současná budova č. p. 106, kde sídlí městský
úřad, byla v roce 1878 obcí Kunštát vykoupena
od Jana a Františky Malíkových za 2700 zlatých.
O rok později (1879) zadává obec Kunštát staviteli Karlu Havlínovi z Letovic zakázku na
vypracování rozpočtu a plánů na přebudování nemovitosti pro účely c.k. okresního soudu.
„Erár“ měl platit obci po dobu třiceti let ročně
1000 zlatých ve dvou půlročních anticipačních lhůtách, aby byl dluh na nákup nemovitosti a opravu splacen.

Dnem 1. února 1949 dochází ke zrušení
okresního soudu v Kunštátě a celou jeho
agendu přebírá okresní soud v Boskovicích. V
Kunštátě je ponechána jenom pobočka, ale i
ta nemá dlouhého trvání a je v důsledku reformy československého soudnictví přesunuta do Boskovic k 1. červenci 1953.
Úřadovny bývalého soudu postupně přebírá
Místní národní výbor pro potřeby vyřizování své agendy. V prvním poschodí je zřízena
i oddací síň, protože uzákoněním povinných

Kunštát kolem roku 1910
(Po roce 1850, kdy došlo ke zrušení šlechtických panství, bylo území dnešního okresu
Blansko rozděleno na tři soudní okresy, které
měly sídla v Boskovicvích, Blansku a v Kunštátě. Správa okresu byla dislokována v Boskovicích, v čele s okresním hejtmanem.)
Budova byla nákladem 20 tisíc zlatých upravena. C. k. okresní soud měl svoje úřadovny
od roku 1850 ve „starém zámku“ (v roce 1849
vznikly obecní samosprávy a jejich součástí
byly i zmíněné okresní soudy).
Od roku 1869 byl soud v domě pana Jana Novotného, naproti radnici, v čísle 22. V roce
1880 přesídlil c.k. okresní soud do opravené
budovy č.p. 106.

civilních sňatků přechází vedení matriky z
farního úřadu na matriční obvodní úřad. Ten
byl ustanoven pro Kunštát a dalších jedenáct
obcí k 1. lednu 1950. Funkcí matrikáře byl
pověřen Josef Pálka. První civilní sňatek měli
manželé Svobodovi.
V létech padesátých minulého století, v době
zmatků, vzestupů a pádů se ocitla radnice i
ostatní domy z náměstí Krále Jiřího na základě usnesení rady MNV v Kunštátě ze dne 12.
dubna 1950 na náměstí Stalingradském. Naštěstí se tento název nějak v Kunštátě neujal.
-j.k.-

Správa státního zámku Kunštát za podpory Města Kunštát si Vás dovoluje pozvat na
přednášku badatele historie JUDr. Viléma
Fránka a lékaře Ústavu soudního lékařství
Brno MUDr. Jana Krajsy Ph.D.

VRAŽDY
NA
KUNŠTÁTSKÉM ZÁMKU
pokus o objasnění zločinu z léta 1948
26. 11. 2013 v 18.00 v Kulturním domě
Kunštát

www.zamek-kunstat.cz
Přednáška není vhodná pro děti
-5-

třebas i místní hrnčířské výrobky nebyly polévány a přece jich zdejší obyvatelé užívali k
vaření. Proto si zajeli do oblastního města,
kde si opatřili materiál k výrobě olovnatých
glasur. Třebas jejich používání v domovině
bylo již opuštěno, dovedli s nimi pracovat,
protože je znali ještě z doby, kdy se v Kunštátě
vyráběla „měkkota,“ která se jimi též polévala.
Při dalších pokusech o výrobu ještě dokonalejší, použili těchto polev se zdarem. Dosáhli
posléze takové jakosti, že široko daleko nebylo známo, oč tu šlo vlastně jen o měkkotu,
kterou doma v Kunštátě již v r. 1870 nahradili
daleko lepšími výrobky z „kameniny.“
Netušili tenkrát, že tento jejich úspěch, dosažený jimi v hrnčířské výrobě na Irtyši, bude
jim tu posléze osudným. Svými výrobky
vzbudili takový zájem, že i místní kozácký
ataman, když se přesvědčil o výborné kvalitě
jejich výrobků, českým zajatcům-hrnčířům
nabízel, aby se tu trvale usadili, aby přijali
ruské státní občanství a přestoupili na pravoslaví. Vybízel je, aby začali s hrnčířskou
velkovýrobou, a vybudovali továrnu. Po tak
dokonalém zboží tu byla velká poptávka a
jeho odbyt byl zaručen. Čeští hrnčíři byli tímto úspěchem velice překvapeni. Tím spíše, že
tu vyráběli zatím jen daleko méně kvalitnější
měkkotu, kdežto doma už postoupili k výrobě kameniny, t. j. hrnčířského zboží mnohem
dokonalejšího, a také nezávadností polev (bez
olova), hygieničtějšího. Snad by časem dospěli i tu k jeho výrobě, neboť i pro kameninu tu
byla vhodná hlína i potřebné hlinité „šlemy“
pro polevy, ba i kaolin pro bílé polevy.
Ale tu čekalo české naše zajatce-hrnčíře na
Irtyši veliké překvapení. Ataman, který je neustále přemlouval, aby ve výrobě pokračovali
a aby se zde usadili, posléze dosáhl toho, že
s ním šli do oblastního města ke guvernérovi. Ten již o jejich úspěších věděl od atamana.
Velmi přátelsky je přijal a jejich výrobky chválil. Mezi jiným se jich též optal, jaké národnosti jsou tito „švábové,“ jak tehdy rakouské
zajatce si zvykli nazývat. Když však od nich
uslyšel, že jsou Češi, tu hned s nimi jednání
přerušil a okamžitě je propustil. Třetího dne
na to došli do jejich obce četníci, od něho tam
vyslaní, aby je okamžitě transportovali zpět
do zajateckého tábora. Guvernér byl totiž původem Němec, jmenoval se Schmidt, Čechy
nenáviděl, že se paktují s bolševiky. Místní
ataman, podléhající guvernérovi, nemohl
toto nařízení změnit, ač se s nimi tenkrát
velmi nerad loučil. Čeští hrnčíři byli tedy od
Irtyše náhle odtransportováni.
Tak tedy posléze trapně skončily slibné a
úspěšné pokusy českých hrnčířů na Irtyši za
prvé světové války o zavedení pokročilejší a
mnohem dokonalejší výroby hrnčířské. O
dalších osudech tamní hrnčířské výroby nemáme již zpráv, protože čeští zajatci se tam již
nikdy později nevrátili.
-závěrečná část-

Město Kunštát a KruhAgentura
přátel
umění
Harlekýn uvádí
zvou na divadelní představení

y a obsazení

Kulturní dům
Kunštát
25. listopadu
v 19 h

V hlavních rolích:

Simona Stašová a Oldřich Vízner
Poutavý a současně dojemný příběh dvou slavných lidí,
italské herečky Anny Magnani a amerického dramatika Tennessee
Williamse. Pojednává o jejich dlouhodobém a ryzím přátelství,
o jejich láskách, radostech, vrcholech i pádech. Vše zarámováno
do padesátých a šedesátých let 20. století.
Jedinečné a brilantní herecké výkony Simony Stašové a Oldřicha
Víznera, přitažlivý děj plný silných emocí a vášní, smíchu a pláče,
velkých zvratů, to všechno jsou „Římské noci“.

Vstupné 280 Kč, členové KPU 250 Kč
Předprodej vstupenek od 7. listopadu v IC Kunštát
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