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OTÁZKA PRO STAROSTU
V současné době probíhá na ulici Palackého v
Kunštátě rekonstrukce chodníků. Jak daleko
oprava postoupí? Budou zrekonstruovány i
chodníky na pravé straně (ve směru od náměstí) od budovy Lidokovu až po křižovatku Palackého - V Lávkách? V uvedeném úseku jsou
chodníky v žalostném stavu.
V letošním roce se počítá s opravou chodníků na
Palackého ulici na pravé straně ve směru k náměstí, kolem rybníka a u školy. V příštím roce
budou pokračovat opravy dalších nestabilních
částí chodníků v Kunštátě i přilehlých obcích.
Dotazovaný úsek chodníku od „Lidokovu“ po
ulici V Lávkách vyžaduje totální rekonstrukci
s výrazně vyššími investicemi. Znamená to v
podstatě vybudovat chodník zcela nový. V plánu oprav do konce roku 2013 nebyl zařazen.

XXI. hrnčířskému jarmarku počasí nepřálo, ale přesto k nám do Kunštátu zavítalo přes dvanáct tisíc návštěvníků. Co všechno je možné z hlíny vyrobit, předvedlo 200 keramiků.

INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA
V měsíci září se Rada města na svém zasedání
mimo jiné zabývala:
- vyhlášením nového výběrového řízení na
zpracování projektové dokumentace pro
společné územní a stavební řízení na akci
„Přístavba bazénu k budově Základní školy v
Kunštátě“ a vyhlášením výběrového řízení na
zhotovitele akce „Rekonstrukce lesních cest –
Kunštátsko“
- finanční spoluúčastí města na zřízení sdružené kanalizační přípojky splaškových vod v
ulici Hrnčířská, která nahradí původně plánované prodloužení veřejné kanalizace
- povolením odběru vody z rybníka u školy za
účelem zavlažování fotbalového hřiště a tenisového areálu, včetně technického řešení
- prodejem a pronájmem obecních pozemků
- vyhlášením výběrového řízení na pozici „vedoucí vodohospodářského odboru“ kumulované s funkcí „investiční referent“
- nabídkou na pronájem nemovitosti na ulici
Zahradní za účelem provozování mateřské
školky
- návrhem na změnu územního plánu týkající
se areálu bývalého závodu Hlubna
- Rada města projednala a schválila:
■ uzavření smlouvy o dílo na zpracování ar-

chitektonické studie na „Vyřešení samostatného přístupu do 2. NP v kulturním domě v
Kunštátě“
■ uzavření smlouvy o dílo na zpracování prováděcí projektové dokumentace na pozemní
objekty – podklad pro výběrové řízení na zhotovitele na realizaci projektu “Malebnou krajinou přírodního parku Halasovo Kunštátsko“
■ uzavření Smlouvy o sdružených službách
dodávky plynu mezi městem Kunštát a Jihomoravskou plynárenskou, a.s., Plynárenská
499/1, Brno, kterou se sjednávají dodávky plynu k jednotlivým odběrným místům na období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
■ uzavření Smlouvy o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí mezi
městem Kunštát a E.ON Energie, a.s, F. A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice, kterou
se sjednávají dodávky elektřiny k jednotlivým
odběrným místům na období od 1. 1. 2014 do
31. 12. 2014 za cenu dle jednotlivých produktů
■ rozpočtové opatření č. 4/2013
■ uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z
rozpočtu Jihomoravského kraje, jejímž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční dotace na Výzbroj a výstroj pro JPO Kunštát, Sychotín a Újezd u Kunštátu ve výši 100.000,- Kč

(dotace představuje max. 70% skutečných výdajů na realizaci, podíl města min. 30%)
■ uzavření smluv o zřízení práva věcného břemene ve prospěch města s majiteli pozemků
dotčených stavbou „Kanalizace a ČOV Kunštát – Sychotín“
■ uzavření smlouvy o dílo se společností REISTAV CZ, s.r.o., Skopalíkova 11, Brno, na opravu obvodové zdi na starém hřbitově, která
podala nejvýhodnější nabídku. Z důvodu zajištění souhlasu majitelů sousedních pozemků
se vstupem na pozemky při realizaci akce a na
základě oboustranné dohody bude realizace
zahájena v jarních měsících 2014.
■ uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z
Regionálního operačního programu NUTS
2 Jihovýchod na projekt „Malebnou krajinou
přírodního parku Halasovo Kunštátsko“, jehož předmětem je rekonstrukce a modernizace cyklistické i pěší trasy okolím Kunštátu.
Výše dotace max. 2,550.102,29 Kč (85% vynaložených způsobilých výdajů), podíl města
450.019,-Kč.
■ zadání zpracování energetického auditu a
štítku obálky budovy sportovní haly u Krajské
energetické agentury, s.r.o.

MĚSTO KUNŠTÁT
Environmentální chlouba našeho regionu
aneb čím jsme jedineční? (výsledky soutěže ekologických projektů obecních a městských úřadů v JMK 2013)
Do soutěže, kterou vyhlásila v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
(EVVO) ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje, JUDr. Věra Vojáčková, se v
termínu do 30. června 2013 přihlásilo 26 úřadů veřejné správy.
Cílem bylo vyhodnotit a ocenit nejaktivnější subjekty veřejné správy v Jihomoravském
kraji, a to v prezentaci příkladných projektů,
akcí, činností v oblasti životního prostředí,
ochrany přírody či ekologické výchovy, na
nichž se tyto subjekty podílely a v celkovém
zhodnocení ekologického dopadu akce.

UPOZORNĚNÍ

Odborné vyhodnocení soutěže zajistil Ekologický institut Veronica, se kterým Jihomoravský kraj v této oblasti úzce spolupracuje. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny 17. září 2013
v sále Zastupitelstva Jihomoravského kraje.
Výsledky:
1. Úřad městyse Křtiny, projekt: Komunitní
sad Křtiny
2. MěÚ Kunštát, projekt: Revitalizace Panské zahrady v Kunštátě
3. OÚ Ratíškovice: Zařízení biologického
zpracování odpadu a optimalizace provozu
sběrného dvora odpadů Ratíškovice
Vítězové obdrželi čestná uznání ředitelky
krajského úřadu a výtvarné originály z dílny
Michala Pavlovského.

CHOCHOLÍK
Občanské sdružení Klub rodičů v Kunštátě nabízí pravidelné programy pro školní
rok 2013/2014:
Herna: Volná hra dětí s edukativními hračkami z kvalitních materiálů, didaktickými
pomůckami, společenskými hrami a další.
Rodiče se mohou zapojit a proložit hru kolektivní činností. Cílem je zapojení dětí do kolektivu, navazují vzájemné vztahy mezi dětmi
a zároveň si vyzkouší přijímání jiných autorit. Kdy: čtvrtek 8:00 – 11:30 hod., čtvrtek
16:30 - 18:00 hod.
Rarášci: Program pro maminky s dětmi od
1,5 do 4 let.Hravou formou rozvíjíme naše
děti. Využíváme pohybové aktivity, edukativní hry, zpívání, hrajeme na hudební nástroje
nebo tvoříme či vyrábíme, pečeme a provozujeme další aktivity.
Kdy: úterý 9:30 - 11:00 hod
Barvínci: jedná se o tvořivý kroužek – práce
s papírem, textilem, keramickou hlínou, odpadovým materiálem, vlnou, lepenkou, přírodninami apod. Kroužek je určen pro děti
od 4let včetně malých školáčků. Na kroužek
je nutno se předem přihlásit (jméno dítěte,

kontakt na rodiče) chocholik.kunstat@gmail.
com. Kdy: úterý 15:30 – 16:30 hod.
Tvořílci: kroužek určen pro děti od 3 do 6
let, které rádi vyrábí a vytváří. Využíváme
tradičních i netradičních materiálů (příroda
okolo nás, vlna, textil, „recyklace obalů“ a
další). Kroužek bude 1x za 14 dní, přihlášky
odesílejte na chocholik.kunstat@gmail.com
Kdy: čtvrtek 15:30 – 16:30 hod.
Angličtina pro děti: Hroch se svými kamarády seznamuje děti od 3 let pomocí písniček a
příběhů s angličtinou. (Hippo and Friends od
Cambridge University Press) kroužek probíhá 1x za 14 dní, přihlášky odesílejte na: chocholik.kunstat@gmail.com
Hbité JAZÝČKY (LOGOPEDIE): poradenství v oblasti vývoje řeči. Řečová výchova –
nabízíme postupy, jak dítě motivovat k rozvoji řeči, porozumění řeči, správné výslovnosti
hlásek, náprava řečových vad. Dle objednání
14:30 - 18:00 hod. DlapovaIvana@seznam.cz
Dále připravujeme další jednorázové akce a
aktivity. Více informací najdete: www.chocholik.cz, E-mail: chocholik.kunstat@gmail.
com, www.facebook.com/chocholik

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
■ SRPŠ při ZŠ a MŠ Kunštát pořádá sběr papíru. Papír můžete odevzdat v pátek 18. 10. od
14 do 16 hodin a v sobotu 19. 10. od 8 do 10
hodin ve dvoře školy. Výtěžek sběru je určen
na rozvoj zájmových aktivit žáků naší školy a
na zakoupení pomůcek pro žáky.
■ V rámci Projektu „Seznam se bezpečně“
proběhla na ZŠ v Kunštátě v pondělí 23. září
beseda věnovaná nástrahám internetu a dalším nebezpečím skrytým za různými identitami. Této akce, jejímž cílem je naučit děti

řešit situace, do kterých se mohou v dnešní
době velmi snadno dostat, se zúčastnili žáci
sedmého a devátého ročníku.
Besedu uváděl moderátor Mirek Vaňura,
kterého budou čtenáři asi znát z pořadu 112
na ČT 1. Dalšími hosty byli Martina Fuksová, Martin Kožíšek a zpěvák Ben Cristovao.
Partnery projektu jsou Policie České republiky, Služba kriminální policie a vyšetřování
PČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
-vský-2-

Blíží se konec roku a opět se vyrojili prodejci
energií. Je potřeba, aby občané byli pozorní a
nepodepisovali nic bez řádné kontroly či porady ať už s rodinou, nebo odborníky. I přes
zákaz podomního prodeje si tito „energetičtí
manažeři“ dokáží najít cestičku a způsob, jak
vás přesvědčovat o jedinečnosti svých návrhů
a vaší hlouposti, pokud nepodepíšete hned.
Je dobré mít na paměti několik rad:
1. Nikoho k sobě do bytu nepouštět a nezvat.
2. Pozveme-li, nepodepisovat nic pod nátlakem, nikomu nic neuteče do druhého dne,
kdy si nabídnutou smlouvu v klidu přečte a
poradí se.
3. Vyhledat si (nebo si nechat vyhledat) na
internetu dotyčnou firmu nabízející energii,
resp. se u ní informovat na onoho prodejce.
4. Nechtějí-li vám nechat návrh smlouvy na
pročtení, nejsou to určitě seriózní prodejci a
co nejdříve se s nimi rozlučte.
5. V každém případě je dobré mít telefon na
městskou policii, některého zaměstnance
MěÚ, kteří vám poradí nebo pomohou.
MVDr. Zdeněk Wetter

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Žádáme rodiče dětí narozených v roce 2013,
kteří dosud nebyli na vítání občánků a mají
o tento obřad zájem, aby se přihlásili na matrice v Kunštátě.
-mat-

OZNÁMENÍ
V rámci celorepublikové akce Týden knihoven, který se letos konal od 30. 9. do 6. 10., je
po celý měsíc říjen zdarma registrace nových
čtenářů a pro zapomnětlivé návštěvníky
knihovny je vyhlášena amnestie upomínek.
Na stránkách knihovny je pro Vás připravena
nová rubrika „Ptejte se knihovny.“
www.knihovnakunstat.cz
-baObčanské sdružení Řemesla Kunštát, o.s.
zvou všechny zájemce na pokračování kurzů
řemeslné výroby – tentokrát ZÁKLADY ŠITÉHO ŠPERKU (obšívaná kulička), který se
koná 9. října v 16 hodin.
Poplatek za materiál je 100,- Kč, kurzovné
zdarma. Zájemci se mohou hlásit na telefonu
724 322 412 nebo 731 163 463. Místo konání
bude upřesněno podle počtu zájemců.
JUDR. KAMILA VRÁNOVÁ, ADVOKÁT,
oznamuje, že v úterý dne 1.10. a 29. 10. 2013 z
důvodu účasti na soudním jednání neposkytuje právní služby.
Mimo shora uvedený termín vždy každé úterý od 13:00 do 15:30 hod v zasedací místnosti
Městského úřadu Kunštát. Tel. č. 608 211 469,
E-mail: kamilavranova@seznam.cz

INZERCE

KULTURA
Město Kunštát a Kruh přátel umění
zvou na pohádkové představeni
pro malé i velké diváky v podání divadelního souboru TY-JÁ-TR Praha

Město Kunštát a Kruh přátel umění
Vás zvou na

Jan Werich

Sobota 19. října 2013
16 hod
pietní akt u hrobu Františka Halase
na kunštátském hřbitově
promluví básník Radek Malý

FIMFÁRUM
v sobotu 12. října 2013 v 15.00
v Kulturním domě v Kunštátě.
Vstupné dospělí 60,- Kč, děti 40,Přednáška
ROMTAN – SPORT & TRAVEL ve
spolupráci s Infocentrem Vás zvou
na přednášku Leopolda Sulovského ,,Povídání o horách“, která se
uskuteční ve čtvrtek 17. 10. 2013
v 18.00 hodin v sále HOTELU RUDKA.
Leopold Sulovský, jeden z našich nejlepších
horolezců, první Čech, který vystoupil na
Mount Everest, se s námi podělí o své zážitky z posledních expedic, které organizoval.
Srdečně zvou pořadatelé. Vstupné 30,- Kč.
Infocentrum
Dovolujeme si Vás informovat, že od 1. 9. 2013
můžete využít možnosti nákupu jízdenek, průkazek a předplatních kupónů (maximálně do 4
zón) Integrovaného systému Jihomoravského
kraje. Výše uvedené můžete zakoupit přímo v
prostorách INFOCENTRA od pondělí do pátku
v době od 8.30 – 12.00 a 12.30 – 16.00 hodin.

HALASŮV KUNŠTÁT

19 hod
Kulturní dům
literární večer věnovaný
stému výročí narození
významného kunštátského básníka
a kunsthistorika Jana M. Tomeše
„MOU MYŠLENKU ZASTÍRALY
CÁRY SNU“
literární pásmo sestavil Vít Ondráček
připravilo divadlo NABOSO
v režii Tomáše Trumpeše
klavírní doprovod Kristýna Sedláková
vyhodnocení 41. ročníku Literární soutěže
Františka Halase
spojené s uvedením básnické prvotiny
loňského laureáta Pavla Zajíce
V rámci Halasova Kunštátu proběhne
II. ročník symposia mladých literátů.

SDH SYCHOTÍN
Velká cena Blanenska v Sychotíně
Již jedenáctý ročník soutěže o pohár SDH
Sychotín a města Kunštát uspořádali sychotínští hasiči ve svém hasičském areálu
„Pod zámkem“. Soutěž byla opět zařazena
do seriálu Kvasar Cupu VC Blanenska.
Že se jedná o jednu z nejoblíbenějších soutěží, potvrdila velká účast, kdy své výkony
postupně předvedlo 38 mužských a 17 ženských týmů nejen z okresu Blansko. Obrovským lákadlem pro diváky byla také účast
několika týmů z extraligy ČR.
Svými parametry sychotínské závodiště
umožňuje posouvat výkonnostní limity a
pokořovat rekordy. V mužské kategorii rekord dráhy i VC atakovali loňští vítězové
z Krokočína (TR), kteří dosáhli letošního
nejlepšího času VC 16,94s. Na stupně vítězů je doprovodili hasiči ze Žernovníku
s časem 17,15s a Nesvačilky (BO) s časem
17,60s. Pořádající tým obsadil deváté místo s časem 18,47s díky zaváhání jednoho z
proudařů. Rychleji sražený terč by stačil na

vítězství (16,91s).
Domácí reputaci napravily ženy. Čtvrtý
tým letošního ročníku extraligy ČR zaostal o pouhých 15 setin za svým letošním
maximem. Výsledný čas 16,33s i tak znamenal vítězství, nový rekord dráhy i VC
Blanenska. Stříbrnou příčku obsadily vícemistryně extraligy z Radíkova (PR) s čase
16,90s. Pro bronzové medaile si přijely hasičky z Olší (BO), které dosáhly času 17,70s.
I díky domácímu vítězství dokázaly naše
závodnice již poosmé zvítězit ve VC Blanenska. Kompletní přehled výsledků sychotínských hasičů v extralize ČR a VC
Blanenska pro Vás připravujeme do příštího vydání KZ.
Na závěr bych rád poděkoval všem sponzorům a pomocníkům, díky kterým jsme
mohli uspořádat špičkové závody a prezentovat tak SDH Sychotín a město Kunštát.
Ing. Aleš Havelka
Starosta SDH Sychotín
-3-

Hotel Rudka Vás srdečně zve
na následující akce:
11. 10. - 13. 10. 2013
Zvěřinový víkend
17. 10. 2013
Přednáška Leopolda Sulovského,
pořadatel ROMTAN sport & travel
25. 10. - 27. 10. 2013
Steakový víkend
8. 11. - 10. 11. 2013
Svatomartinský víkend
22. 11. 2013
SNOW FEST - Festival zimních filmů,
pořadatel ROMTAN sport & travel
30. 11. - 1. 12. 2013
Domácí zabíjačkové hody
31. 12. 2013 Silvestr
25. 1. 2014 Ples Hotelu Rudka
14. 2. 2014 Valentýnský večer
8. 3. 2014 MDŽ
Rezervace stolů na tel. číslech
722 947 994, 539 083 405
POJISTÍM Vaše auto kdykoliv, včetně víkendů a svátků. Jiřina Švancarová, Kunštát-Sychotín 92, mobil: 728 337 589, mail: jirinasvancarova@seznam.cz
KOUPÍM menší zahradu v Kunštátě nebo
okolí. Tel.: 602 548 347
AUTOSERVIS JUSTCAR nově Pneuservis
za zaváděcí ceny od 400,-Kč s DPH za kompletní přezutí vozu. Prodej nových pneu.
Kontakt: 608 626 071, 775 185 998. Rudka 48
(na konci Rudky směr Letovice).
MASÁŽE na Penzionu: masáž šitá na míru,
Breussova masáž, Dornova metoda. Těší se
na Vás Dana Skotáková, Tel.: 739 672 757
AUTODVŮR - opravy motorových vozidel
všech typů. Mechanické opravy, klempířské
opravy, autolaky. Plnění klimatizací, svařování
plastů, zasklívání autoskel, diagnostika řídících
jednotek, přípravy a provádění STK, pracovní
doba flexibilní dle potřeb zákazníka, kalkulace
cen oprav předem, opravy v nejnižších cenách
a nejkratším možném termínu. Nyní nabídka
autobaterií 44Ah-990 Kč, 55Ah-1190 Kč, 62Ah1400 Kč, nemrznoucí směsi do chladičů 60-65
Kč/l, do ostřikovačů 18 Kč/l. Kontakt: Prchal
Zdeněk, Hliníky 325, Kunštát. Tel.: 603 472 642.
OPRAVY rodinných šicích strojů. Milan
Lepka, Nýrov 76, tel. 723 307 810
NAVŠTIVTE OČNÍ OPTIKU (ve dvoře
zdrav. střediska) otevřeno každou středu od
9.30 do 16.00.

HISTORICKÁ RUBRIKA

SLOUPEK

Radniční budovy I. část

Hrnčířství v Semipalatinské oblasti západní Sibiře počátkem XX. století
Vilém Pražák
VI. část

Po několik letních týdnů byla budova městského úřadu č. p. 106 opatřena lešením, ze kterého
odborná firma prováděla opravu střechy s výměnou krytiny.
Původní radnice však byla ve vedlejší budově s č.
p. 107. Pokud se podíváte na mapu stabilního katastru Kunštátu z roku 1826 je tam mimo kostela,
fary také výraznou červenou barvou vyznačena
i budova radnice jako významné budovy.
Podobu radniční budova s červenou věžičkou
dostala v roce 1865. V prvním patře byly umístěny úřadovny radnice a občanské záložny i spolkové místnosti divadelních ochotníků a čtenářsko-pěveckého spolku „Jiří z Poděbrad“. Velký
společenský sál byl využíván mimo schůzování
i k různým společenským akcím. V tomto sále
na radnici položilo základ Sokola v Kunštátě 25
činných a 43 přispívajících členů. Na přímluvu
tehdejšího starosty Kunštátu Petra Čáslavského
byl sál Sokolům bezplatně propůjčen a hojně využíván až do roku 1903.
V levé části přízemí byl hostinec, který obec pronajímala za úplatu, většinou na čtyři roky.
Nájemné z hostince Na radnici a s tím spojená
i „daň kořalečná“ (přirážka z piva, vína a kořalky) bylo vítaným
zdrojem příjmu do
obecní pokladny.
V pravé části přízemí byl byt pro hostinského a veřejné
záchodky. 15. února
1950 byl hostinec
zrušen, místnosti
převzal Místní národní výbor a byla
tady zřízena závodní kuchyně. (Posledním nájemcem
hostince byl p. Karel
Lepka).
Větší úpravy budovy
i okolí byly provedeny v roce 1929 a tady si dovolím citovat z dobového zápisu: „…V tomto roce
byla i naše radnice aspoň zvenčí pěkně opravena.
K tomu došlo takto: Při slavnostním odhalení
pomníku p. presidenta (u jeskyní v Rudce) slíbil
pan vícepresident zemské politické správy Remeš,
že bude pamatováno na to, aby při zájezdech p.
presidenta po Moravě dostal se na program také
Kunštát. Počátkem května přijel do Kunštátu
p. vládní rada Fendrych z Boskovic a sdělil, aby
se konaly přípravy, že p. president do Kunštátu
přijede. Začala horečná činnost, všichni občané
opravovali své domy, obec radnici a cesty a všude hleděno k tomu, by Kunštát dostal nový háv.
Zatím neznámé živly začaly pracovati proti tomu,
až skutečně ze zájezdu sešlo. Pan president byl v

Boskovicích, které původně v programu nebyly a
v Jevíčku.“
Ve věžičce radnice visí „siréna“ prvních hasičů,
ohňový zvon. Ještě v původním uložení i s kouskem konopného provazu, kterým byl ovládán
z půdy radnice. Tělo zvonu je 40 cm vysoké, o
průměru také 40 cm. Zvon je datován poměrně
nevýraznými číslicemi r. 1899 a nápisem IHS
(latinský výraz Iesus Hominium Salvator tedy
Ježíš, spasitel lidí.)
O poctivém zvonění svědčí oprýskaný lem zvonu. Zvon byl používán, jak již bylo zmíněno, k
ohlašování požáru, nebo jiného nebezpečí, nebo
svolával obec k důležitým shromážděním. (K
budování zvonic vyzývalo protipožární nařízení Marie Terezie vydané v roce 1751. Přikazovalo
mimo jiné, aby v každé obci byla zřízena zvonice
pro varování před požárem.) Zvon oznamoval
také úmrtí občana příslušného k obci kunštátské. Posledním obsluhujícím radniční zvon byl
policejní referent Antonín Vejchodský.
V čase, než byla doba trhů oznamována v kalendářích, nebo jiných tiskovinách, byly kunštátské
jarmarky oznámeny týden předem, vystrčením
dřevěné ruky z radnice.
Kunštát kolem roku 1938

Do radnické uličky se z náměstí vcházelo, či vjíždělo povozy zaklenutou opěrnou zdí mezi radnicí a domem č. p. 108 (dnes květinářstvím) do
Kohoutova, na Vinný vrch, Na vrcha do úvozu
U svobodnýho. „Za rádnicó“ jak se v Kunštátě
říkávalo, byly ještě dvě zděné budovy, šatlava a
tzv. stanice, dům č. p. 178. Byla to ubytovna, či
nocležna pro vandrovníky a byt pro rodinu, která se o ubytované postarala. Za nocleh a stravu
(polévku a chléb) vandrovník neplatil. V zahradě za
radnicí ještě stávala roubená Pětova stodola.
Nutno také vzpomenout, že za Radnickou uličkou byl dřevěný přístřešek – hangár, ve kterém
byly uloženy ve složeném stavu bezmotorové
letouny, které používala místní skupina Masarykovy letecké ligy.
-j.k.-

Publikováno v etnografickém časopisu Český
lid, roč. 45/1958.
Tu však nastala obtíž: totiž otázka, jak vytočené
a vyschlé zboží vypalovat. Způsob tu dosud v
místě praktikovaný, tj. vypalování v domácích
chlebových pecích, se pro jejich jemnější výrobky nehodil. Byli proto nuceni uvažovat o stavbě
speciální hrnčířské pece, v níž by mohli dosíci
lepších výsledků. Z domova znali sice již moderní pece kasselské, ale nedostatek žáruvzdorných
cihel, nákladnost pracnost takové stavby, zvláště
když šlo zatím jen o výrobu pokusnou, je donutila k budování pece mnohem primitivnější.
Museli se zatím spokojit s tím, že v břehu Irtyše,
vysokém na 3 metry, vyhloubili menší jeskyňku
v podobě hrnčířské pece, obdélníkového tvaru
a v jejím stropu prorazili otvor na povrch, aby
jím při pálení nádob unikal kouř. Nad ním pak
postavili z drnů dosti vysoký komín, aby dosáhli
lepšího tahu. Do vyhloubené prostory naložili
všech 200 řádně vysušených džbánů vedle sebe
i nad sebe. Čelní stěnu pak zazdili nevypálenými
cihlami (tzv. truplemi), které si předem připravili,
upravivše před tím i ohniště s roštěm a „štandrem“, zhotoveným z nastavěných cihel: „štandr“
bránil přímému vstupu ohně k nádobám, aby je
nesežehl. Místo tzv. „kukrů“, které doma byly ve
stropě pece (byly to jakési komínky z hlíny, opatřené nahoře sklem k pozorování postupu pálení),
umístili v čelní stěně malé zasklené okénko, aby
stav pálení i tu mohli pozorovat. Užili prostě
všech zkušeností a zařízení, obvyklých při pálení
doma, ovšem v provedení daleko primitivnějším.
Když to vše bylo hotovo, začali „topit“ pec, s níž
dosud neměli zkušeností. Zanítili v ní oheň odpoledne a udržovali jej po celou noc, až zjistili,
že se nádobí rozpálilo do běla. To bylo pro ně
znamením, že dosáhli vrcholu pálení. Aby se o
tom přesvědčili ještě jiným způsobem, prorazili
sklo okénka a železnou tyčí zkoušeli, zda nádobí
při klepnutí zazvoní. Když se o tom přesvědčili,
oheň zarazili a začali teplo z pece pozvolna vypouštět, aby nádobí pomalu vychládlo a prudkým ochlazením nepopraskalo.
Nejnapínavější okamžik nadešel, když přikročili k otevření pece (vybouráním čelní stěny), neboť
teprve tehdy mohli zjistit, jak se jim dílo podařilo.
Výsledek byl překvapující. Nádobí bylo bezvadné,
bez kazů a velmi vzhledné. Takové, jaké tu ještě nikdy neviděli. Sešla se k tomu celá obec. Džbány udivovaly všechny místní výrobce svou dokonalostí, ač
byly ještě nepolévané. Byl o ně velký zájem. Když je
spatřil místní obchodník, nabídl jim za ně 200 rublů, obnos tam tehdy značně velký. Vybízel je též, aby
ve výrobě pokračovali, a zaručil se jim, že od nich
odebere vždy veškeré zboží, které vyrobí.

Kunštátský zpravodaj vydává a zdarma rozšiřuje MěÚ Kunštát, tel.: 515 534 312, www.kunstat.eu, e-mail: podatelna@kunstat-mesto.cz, knihovna@kunstat-mesto.cz, uzávěrka
příspěvků je vždy do 20. dne v měsíci. Tisk: Reprocentrum a.s., Bezručova 29 Blansko, tel.: 516 412 510 Redakční rada: V. Všianský, J. David, V. Ondráček, J. Nejedlý, R. Banyaová.
Historická rubrika: J. Křepela. Město Kunštát jako vydavatel odpovídá pouze za příspěvky, které přinášejí informace z MěÚ a jsou autorizovány redakční radou. Za obsahovou a stylistickou stránku jiných příspěvků, včetně inzerce, vydavatel neodpovídá. Redakční rada si vyhrazuje právo tyto příspěvky krátit vzhledem k limitovanému rozsahu KZ .

