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BÁSNÍK SPJATÝ S KUNŠTÁTEM
Každou chvíli na nás útočí připomínky různorodých událostí v podobě výročí kulatých, či
nekulatých, ale opakujících se každoročně dle
svého významu. Výročí událostí světových,
republikových, místních nebo jen soukromých.
Jedna taková vzpomínka nás zasáhne v září letošního roku. Uplyne sto let od chvíle, kdy se v
Olomouci narodil Jan Marius Tomeš. Básník,
historik umění, překladatel, jehož význam dalece přesahoval hranice naší země a byl uznávanou osobností mezi evropskými umělci své
doby. Potkávali jsme ho v Kunštátě, který miloval a kde trávil mnoho času ve vile za školou,
zděděné po rodičích a mnozí ani netušili, kdo
se za skromným a zdvořilým pánem v modrém
fiátku skrývá.
pokračování na druhé straně

Občanské sdružení Řemesla Kunštát získalo dotaci na novou keramickou pec v projektu Keramická školička. Základní škola může navázat na hrnčířské tradice.
Foto: L. Dostál

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
V měsíci srpnu se Rada města na svém zasedá- Gracias, Rozseč nad Kunštátem, který ve vý- cestovní ruch. Po vyúčtování projektu bude
ní mimo jiné zabývala:
běrovém řízení podal nejvýhodnější nabídku
obci proplaceno z tohoto dotačního programu
- uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory ze ■ zadání zpracování „Technické studie prove- 85 % uznatelných výdajů z předfinancované
Státního fondu životního prostředí ČR v rám- ditelnosti BUS terminálu ve městě Kunštát“
částky.
ci Operačního programu Životní prostředí.
■ spolufinancování projektu „Přístavba sporTouto smlouvou se Fond zavazuje poskytnout Zastupitelstvo města na zasedání dne 6. 8. tovní haly“ realizované Klubem stolního tenipříjemci podpory dotaci na akci „Obnova 2013:
su Kunštát, pokud náklady na realizaci akce
sadu Třešňůvka v Kunštátě“
- vzalo na vědomí:
budou vyšší jak dotace poskytnutá MŠMT ČR
- oslovila 5 projekčních kanceláří k podání na- ■ informaci ke kauze vodovody a kanalizace ve výši 4 mil. Kč Klubu stolního tenisu na rebídky na zpracování architektonické studie na – soudní spor o vypořádání se „Svazkem vo- alizaci akce.
„Vyřešení samostatného přístupu do 2. NP v dovodů a kanalizací“ měst a obcí a souhlasí ■ rozpočtové opatření č. 3/2013
kulturním domě v Kunštátě“
s dosavadním postupem v soudním řízení, a - vyslovilo souhlas:
- schválila:
trvá na vzájemných návrzích obcí ohledně ■ s převodem závazků a pohledávek vznik■ uzavření smlouvy o dílo s fy IPI s.r.o., Žďár n. převodu majetku a ohledně uplatnění finanč- lých z titulu poskytnuté dotace z MŠMT ČR
S., na zpracování zadávací dokumentace pro ního vyrovnání, nedoporučuje brát vzájem- na akci „Přístavba sportovní haly“ v případě
výběrové řízení na zhotovitele a organizaci ný návrh částečně zpět v částce odpovídající zániku nájemní smlouvy na pronájem části
výběrového řízení na realizaci projektu“ Ma- doložením dílčím nárokům svazku /náklady pozemků parc.č. 1025/6, 1025/1 a 1026, všechlebnou krajinou přírodního parku Halasovo na investice/ a doporučuje nadále rozporovat ny v k. ú. Kunštát na Moravě, uzavřené mezi
Kunštátsko“
jednotlivé uplatněné nároky svazku.
městem Kunštát jako pronajímatelem a Klu■ uzavření smlouvy o dílo s fy KORA-VODO- - schválilo:
bem stolního tenisu jako nájemcem během
STAVING, s.r.o., Zbraslavecká 492, Kunštát, ■ předfinancování projektu s názvem „Ma- doby udržitelnosti projektu, včetně vypořádána opravu místních komunikací v Kunštátě a lebnou krajinou přírodního parku Halasovo ní vztahů se státním rozpočtem, jelikož se jedSychotíně, která podala nejvýhodnější nabíd- Kunštátsko“ v předpokládané výši uznatel- ná o peněžní prostředky určené pro investici
ku
ných výdajů 3,000.121,29 Kč. Poskytovatelem do městem vlastněných nemovitostí.
■ uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce dotace je ROP NUTS II Jihovýchod, prioritní ■ s uvažovaným napojením obce Nýrov na vo„Výměna střešní krytiny budovy kulturního osa Rozvoj udržitelného cestovního ruchu, dovodní soustavu města Kunštát. Stanovení
domu v Hlubokém u Kunštátu“ s fy Michal oblast podpory Rozvoj infrastruktury pro podmínek bude předmětem dalšího jednání.

MĚSTO KUNŠTÁT
Upozornění pro občany - nový postup vymáhání dluhů
na místním poplatku - ODPADY
Zákonem č. 30/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony, byla obcím dána možnost v
případě, že místní poplatky nebudou poplatníkem zaplaceny včas nebo ve správné výši,
vyměřit tento poplatek platebním výměrem
nebo hromadným předpisným seznamem.
Upozorňujeme proto všechny, kteří dosud neuhradili místní poplatek za odpady, že obecní
úřad tento poplatek začne od letošního roku
vyměřovat právě hromadným předpisným
seznamem. K tomuto způsobu bude přikročeno zejména z důvodu zrychlení procesu vymáhání a z důvodu hospodárnosti. Hromadný předpisný seznam se nedoručuje každému
poplatníkovi zvlášť doporučeně s dodejkou,
jak byly dříve doručovány platební výměry,
ale bude doručen tzv. veřejnou vyhláškou –
vyvěšením na úřední desce po dobu 30 dnů

a po uplynutí této doby se 30. den zveřejnění
považuje HPS za doručený.
Hromadný předpisný seznam bude k nahlédnutí u správce poplatku na obecním úřadě,
označení správce poplatku, jakož i místo a
dobu, kdy lze do hromadného předpisného
seznamu nahlédnout, zveřejní správce poplatku veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po
dobu nejméně 30 dnů na úřední desce.
Každý občan uvedený v seznamu bude moci
nahlédnout pouze do údajů, které se týkají
jeho osoby.
Vytvoření HPS je poslední krok před exekucí vymáháním. Proto apelujeme na všechny,
kteří mají nedoplatky za odvoz odpadu, aby
nejpozději v době, po kterou bude HPS k nahlédnutí, své nedoplatky uhradili a vyhnuli se
tak nemalému navýšení poplatku za exekuční
výdaje.
-fo-

XXI. hrnčířský jarmark
■ V souvislosti s Hrnčířským jarmarkem město upozorňuje, že způsob využití veškerého
prostranství náměstí Krále Jiřího, K. Bochořáka a náměstí ČSČK je plně v kompetenci
pověřených pracovníků města.
■ Město Kunštát si po celou dobu dvacetileté tradice Hrnčířského jarmarku zakládá na
nabídce výhradně keramického zboží, proto
důrazně žádá občany, kteří mají možnost nabídnout své pozemky ve dnech konání jarmarku různým prodejcům, aby respektovali
uvedený charakter celé akce a neumožňovali
prodej méně hodnotného zboží ve stylu podřadných tržnic.
Cílem pro další ročníky tedy zůstává udržet
ráz jarmarku pouze po hrnčířské linii a tím
vytvářet jedinečnost této akce!!!
■ V minulém roce jubilejního jarmarku byla
poprvé vyhlášena soutěž pro zúčastněné keramiky. Setkala se s velkým zájmem, a proto
je vyhlášena i pro letošní XXI. ročník hrnčíř-

ského jarmarku. Tentokrát o nejlepší čajovou
konvici. A která to bude rozhodnou návštěvníci jarmarku. Do soutěže je přihlášeno 88
čajových konvic a ve dnech jarmarku budou
vystaveny v informačním centru. V sobotu
14. 9. od 10.00 můžete začít rozdávat své hlasy.
Soutěž bude uzavřena v neděli 15. 9. ve 13.00
a slavnostní vyhlášení se uskuteční ve 14.30 z
pódia na náměstí.
■ Návštěvníci Hrnčířského jarmarku budou
moci navštívit Památník hrnčířských domů
a dílen v Kunštátě, č.p. 94. Tento rekonstruovaný dům je dílem občanského sdružení Řemesla Kunštát a nachází se v prostorách nejstarší keramické dílny v Kunštátě z roku 1599.
Po oba dva dny jarmarku, vždy od 10 do 16
hodin, budou probíhat dny otevřených dveří
v tomto historickém objektu. K vidění budou
ukázky z dílen kunštátských hrnčířů a malá
expozice historie hrnčířství v Kunštátě. Návštěvníci si budou moci zdarma vyzkoušet
točení keramiky na hrnčířském kruhu.

pokračování z první strany
J. M. Tomeš se narodil 20. 9. 1913 a zemřel 11.
8. 2010 v nedožitých 97 letech.
Město Kunštát uctí jeho památku v rámci
Halasova Kunštátu v měsíci říjnu. Scénář
letošního programu vytvořil jeho přítel a
velký obdivovatel Vít Ondráček ve spolupráci s divadlem Naboso. Vít Ondráček je také
spoluautorem zářijové výstavy věnované J. M.
Tomešovi v Muzeu Boskovicka.
Můžeme být hrdi, že člověk tohoto formátu
žil v našem městě.
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřejeme rodičům Zdeňce Wetterové a
Jiřímu Fiedlerovi, Kunštát, Vejpustek č.p. 13
k narození syna Jakuba dne 2. 8. 2013. -mat-

KALENDÁŘ 2014
Město Kunštát vydalo nástěnný kalendář na
rok 2014. Je sestavený z historických fotografií našeho města a k prodeji bude již ve dnech
XXI. hrnčířského jarmarku 14.-15. září v
informačním centru. Kalendář tvoří opět
unikátní fotografie z 19. a 20. století, které
zachycují dřívější podobu ulic našeho města.
Je druhým z plánované „edice historických
kalendářů.“
Fotografie pro zhotovení kalendáře byly zapůjčeny z rodinných archívů kunštátských
občanů. Letopočty, pokud se daly zjistit, jsou
přibližné. Děkujeme Viktoru Fadrnému, Lukáši Hrdličkovi, Janu Křepelovi, Jaroslavě a
Stanislavu Kuchyňovým, Tamaře a Alešovi
Lowákovým, Karlu Podsedníkovi st., Jiřině
Růžičkové, Haně Šaršonové, Haně Vošlajerové, Marii Žalmanové.
-baObčanské sdružení Řemesla Kunštát
oznamuje všem zájemcům o řemeslný
kurz "Základy obšívaného šperku", který
se měl uskutečnit 10. září 2013, že tento
bude z důvodu nemoci lektorky zrušen.
O náhradním termínu budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

ELEKTRONICKÁ AUKCE

Keramická pec na základní škole

Spojení poptávky za co nejvíce domácností a
využití elektronické aukce - to je způsob, jak
pomoci snížit běžné náklady každé domácnosti.
Elektronická aukce je v podstatě internetová
dražba, ve které dodavatelé přes internet snižují své nabídky a snaží se tak získat sloučený
objem domácností (v našem případě se bude
jednat o plyn a elektrickou energii). Výhodou
tohoto způsobu nakupování je transparentnost celého procesu nákupu a navíc fakt,
že všichni potencionální dodavatelé energií

„V našem hrnčířském kraji, v mém bezpečí,
v mé zatvrzelosti, v mé věčnosti,“... jak píše
František Halas, „...tvá hlína, mnuta v prstech, voní po zetlelých vlasech dávno pohřbených tkalcovských dědů a báb a je přísadou
mé krve. Tak v tomto kraji, kde „Vysočina
nabírá dech a pole skládají slib chudoby“, tak
i v naší škole se ctily dávné tradice.
Naši žáci, kteří jsou již otcové a matky těch
dnešních žáků, pamatují velké úspěchy ve vý-

tvarných soutěžích a především v keramice.
Vždy se však spoléhali na pomoc v získávání hlíny a v pálení hotových výrobků jen na
naše velké hrnčířské dílny. V dnešní komerční době, kdy ty největší a nejstarší kunštátské dílny již neexistují, se i ve škole zastavila
práce s hlínou. Něco málo se tvořilo v MŠ a
pod vedením paní Horákové v keramickém
kroužku na faře, kde měli vlastní maličké keramické pece.
-2-

V letošním školním roce se však poprvé za sto
osm let fungování školy žáci dočkali vlastní
pece a budou tak moci navázat i ve výuce výtvarné výchovy na hrnčířské tradice našich
předků a na žákovské keramické úspěchy
svých rodičů. Díky dotaci z dotačního titulu
MAS Boskovicko plus, kde se pod vedením
předsedy Libora Janči Občanskému sdružení Řemesla v Kunštátě v projektu „Keramická školička“ podařilo získat 100 tisíc korun
na nákup dvou pecí s příslušenstvím. Menší
pec je instalována v Památníku hrnčířských
domů v Kunštátě a ta větší, 70 litrová je umístěna ve výtvarném ateliéru ve škole, kde vedení školy provedlo i stavební úpravy tak, aby
vznikl samostatný keramický kout. Českou

pec Kittec škole dodala kunštátská firma Studio keramika. V těchto dnech ing. Rampula
ještě zaškolí a seznámí s obsluhou učitele. Ti
pak budou moci pokračovat v kunštátské tradici a keramickými výrobky obohacovat i například nově vzniklou školní zahradu.
Závěrem nezbývá nic jiného, než poděkovat
paní Marii Wetterové, která měla nad úspěšným projektem záštitu, ale i všem dalším, kteří pomáhali v úspěšné realizaci. Bez podpory
a finanční pomoci vedení školy by nevzniklo
ani to krásné zázemí keramického koutu ve
škole, která v Kunštátě rozšířila místa, kde v
každém druhém domě byla nebo je hrnčířská
dílna.
L. Dostál

Projekt Comenius na ZŠ v Kunštátě
Základní škola Kunštát patří mezi 125 škol
v České republice, kterým byla schválena žádost o zapojení do multilaterálního projektu
partnerství škol Comenius. Konkurence byla
obrovská. Díky výborně vypracované přihlášce se učitelům podařilo získat potřebné
body a dostat se na seznam schválených projektů, od srpna tedy začne jejich dvouletá spolupráce se zahraničními školami, na kterou
poskytuje prostředky Evropská unie.
Co je vlastně projekt Comenius? Projekty
partnerství škol nabízejí studentům a učitelům možnost pracovat společně na tématech,
o která se zajímají. Cílem multilaterálních
partnerství škol Comenius je prohlubovat
evropský rozměr vzdělávání prostřednictvím
podpory společných aktivit v rámci spolupráce mezi školami v Evropě. Partnerství škol
pomáhají žákům a učitelům získávat a zlepšovat dovednosti nejen pokud jde o témata, na
něž je projekt zaměřen, ale také rozvíjí schopnost týmové práce, sociální vztahy, plánování
a uskutečňování aktivit projektu i používání
informačních a komunikačních technologií.
Multilaterální partnerství škol musí spojovat
školy alespoň ze tří členských zemí EU. Jedna z nich působí jako koordinátor, této role
se ujala naše základní škola. Našimi partnery
se staly: SPOLECZNY ZESPOL PRZEDSZKOLNO - SZKOLNY NR 101 (Polsko), Røyse
skole (Norsko), Základná škola s materskou
školou Jána Smreka Melčice – Lieskové (Slovensko). Čtvrtá partnerská škola z Lotyšska
se na seznam schválených projektů bohužel
nedostala.
Projekt nese název „A Hero in Each of Us
- Towards a Better World by Small Deeds“
neboli „Hrdina v každém z nás – malými
krůčky za lepší svět.“ Na listopadové přípravné návštěvě, která proběhla v Kunštátě, se
zástupci jednotlivých škol dohodli na obsahu,
cílech a aktivitách, které budou v rámci projektu realizovány. V první části spolupráce se
zaměříme na konkrétní znalosti týkající se
Nobelovy ceny, jejich laureátů i kandidátů v
jednotlivých zemích. Motivací pro naši práci

byla nominace sira Nicolase Wintona na Nobelovu cenu, proto dalším krokem bude snaha definovat pojem hrdinství, zabývat se tím,
jak vlastně dnešní děti chápou tento termín.
Budeme také hledat významné osoby našich
regionů a žáci se také budou zabývat svým
vlastním chováním ve škole.
Vyvrcholením projektu bude účast na konkrétní charitativní činnosti. Z vlastních zkušeností víme, že tyto aktivity jsou značně
motivující pro integraci všech žáků, jejich začlenění do kolektivu. Také děti, které nejsou
ve škole příliš úspěšné, zde dostávají možnost
uplatnit své dovednosti při manuální a výtvarné práci, případně organizační schopnosti.
Podstatou projektu je spolupráce mezi partnery, a tak není možné jednotlivé úkoly splnit
bez účasti všech zapojených škol. Za velmi
důležité považujeme, že komunikace v rámci projektu bude probíhat v anglickém jazyce.
Žáci budou pro kontakt se svými vrstevníky
z partnerských zemí potřebovat znalosti z
angličtiny, určitě tedy pochopí, že je nutné se
věnovat studiu cizích jazyků.
Naším cílem je, aby žáci diskutovali a konzultovali všechna projektová témata se všemi
účastníky projektu a vzájemně se inspirovali.
Doufáme, že jim to pomůže naučit se vnímat
jako normální, že stejné pojmy a myšlenky
mohou být v různých komunitách chápány
odlišně. Budeme se snažit, aby se děti samy
rozhodly, jaké myšlenky a novinky, které od
partnerů získají, přijmou za své jako užitečné
a efektivní.
Průběh projektu bude evaluován na pracovních schůzkách v jednotlivých zemích, kterých se zúčastní jak učitelé zapojení do projektu, tak i vybraní žáci.
Na práci na projektu se velice těšíme a doufáme, že se nám projekt podaří úspěšně realizovat a že budou obohaceni všichni účastníci
projektu.
Hana Adámková, Zdena Michelová
-3-

na našem trhu o svého klienta poctivě soutěží.
Přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti i
bytová sdružení. Před zahájením e-aukce budou stanoveny přesné podmínky, které musejí dodavatelé dodržet.
Součástí celé služby, která je pro občany
ZDARMA, je i administrativní servis, což
znamená, že veškeré podmínky smlouvy za
jednotlivé občany vyřídí s vítězem e-aukce,
společnost Bohemia Tender s.r.o. Dle výsledků proběhlých e-aukcí můžeme očekávat
úspory v průměru 20%.
Pokud chcete získat bližší informace o připravované e-aukci, přijďte na cca hodinovou
veřejnou přednášku, která se koná ve středu
18.9.2013 od 18.00 v zasedací místnosti MÚ
Kunštát.
Následně budou moci zájemci z řad občanů
donést v termínu od 18. 9. 2013 do 30. 9. 2013
své roční vyúčtování za energie za uplynulé
období a aktuální smlouvu na MÚ Kunštát
nebo e-mailem na: bibiana.uhrinova@bohemiatender.cz
Pro bližší informace kontaktujte energetického poradce, Bibiana Uhrinová, na čísle 776
662 666.

INZERCE
FRANCOUZŠTINĚ lze se naučit. Pomohu
Vám. Učím děti i dospělé. Mgr.Libuše Pfanty,
účastnice mezinárodní jazykové stáže v Lyonu v r. 2012, dlouhodobá pedagogická praxe.
Kontakt: 516 411 113 - večer
PRODÁM plynový kotel OCELOT ECO DESTILA typ DPL 12, palivo – zemní plyn, výkon 12,5 kW, rok výroby 1996. Nepoužívaný,
ve výborném stavu – levně. Vhodný na etážové vytápění nebo do byt. jednotky. Info na
tel. 739 212 103
MASÁŽE NA PENZIONU: masáž šitá na
míru, Breussova masáž, Dornova metoda.
Těší se na Vás Dana Skotáková, 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, 62Ah-1400 Kč, nemrznoucí
směsi do chladičů 60-65 Kč/l, do ostřikovačů
18 Kč/l. Kontakt: Prchal Zdeněk, Hliníky 325,
Kunštát. Tel 603 472 642.
NAVŠTIVTE OČNÍ OPTIKU (ve dvoře
zdrav. střediska) otevřeno každou středu od
9.30 do 16.00.
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Správa státního zámku Kunštát
Vás srdečně zve
na komponovaný pořad

Sdružení nezávislých kandidátů
Vás srdečně zve
na IV. ročník obnoveného

JAROSLAV HUTKA

POCHODU KRÁLE JIŘÍHO

autorské čtení - a nejenom to

v sobotu 14. 9. 2013 od 19.00 hodin
v Pilastrovém sále kunštátského zámku.

Město Kunštát a Kruh přátel umění
zvou rodiče s dětmi
na další dopolední pohádku
v podání divadla Věž

PŘÍBĚHY VČELÍCH
MEDVÍDKŮ
ve středu 25. září 2013 v 9.30
v kulturním domě

na nových tratích 15, 25 a 45 km.
Pochod se bude konat dne 14. září 2013.
Start a cíl 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
Cíl nejpozději do 18.00 hodin. Prvních 20
účastníků dlouhých
tras v cíli obdrží jako dárek vstupenku na
Hrnčířský jarmark.

HISTORICKÁ RUBRIKA
Koupelny v Kunštátě, Sychotíně a Rudce
Plovárna, koupadlo a také koupelna bylo
dobové označení pro koupaliště. Na návrh
okrašlovacího spolku v Kunštátě byla na
schůzi obecního výboru 19. 4. 1911 zvolena
komise, složena z obecního představenstva v
čele s Petrem Čáslavským, aby dala návrh na
úpravu koupelny.
Za rok, 12. 4. 1912, podává za zdejší okrašlovací spolek předseda soudu v Kunštátě
František Anderle žádost „ku zřízení rybníku resp. koupadla, postavení dřevěných bud,
sebrání
potřebných
pramenů a poskytnutí
nějakého obnosu.“ Pan
předseda Anderle také
připomíná „význam
a důležitost přílivu
letních hostí jakož i
potřeb bytů u koupadla. Navrhuje se,
aby obecní loučka nad
koupelnou se drenážovala, aby se vědělo jak
mnoho vody jest k dispozici.“ Obecní výbor
určil pana Františka
Pětu, Antonína Mágra
a Augustina Brablece,
aby dal na obecní náklady loučku drenážovat
a „prozkoumají, zda se tam voda nalézá.“
Kde původní koupelna byla, není ze zápisů
patrné. Mohl to být rybníček nad někdejší
parní pilou (nyní Autos na Palackého ul.).
Pamětníci také vzpomínají na vodní nádržku, která byla nedaleko Sokolovny. Bazének

měl betonové stěny, byl šestibokého tvaru,
obehnán dřevěným bedněním. Prostor byl
využíván i pro slunění. Voda zde byla velmi
studená, jen pro opravdové otužilce.
Již v červnu téhož roku přichází okrašlovací
spolek s druhou žádostí, tentokrát o subvenci na koupelnu v Sychotíně. Obecní výbor
odsouhlasil částku 200 korun pro rok 1912 a
200 korun pro rok příští.
Další zmínka o zřízení koupelny na Lipce je
z roku 1927, kdy bylo rozhodnuto „by rybKoupelna na Lipce v Kunštátě

níček nad Lipkou byl vyčistěn a upraven na
koupelnu. Na úpravu této koupelny povoleno vypůjčiti 5000 Kč, jež budou umořovány
jednak z výnosu koupelny, jednak každoročními položkami v rozpočtu.“ Pověřenými
osobami za vybudování a organizaci byli Vl.
Adamíček, Vl. Haupt, Jos. Brožek, Ant. Jeník.
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STUDENTSKÁ SOUTĚŽ
Svítá pro keramiku
v Kunštátě na lepší časy?
Náš Kunštát je historicky znám jednak působením rodu pánů z Kunštátu již od 13.
století a také výrobou keramiky, kdy první
královský dekret na tuto výrobu se datuje
od roku 1620. Po staletích se keramický obor
rozvíjel až do svého největšího rozkvětu v
druhé polovině 20. století.
Příchodem nového společenského řádu se
tato tradiční výroba dostává do recese, což
s sebou nese celou řadu synergických jevů
jako je omezení pracovních příležitostí,
oslabení inovativnosti v oboru atd.
Snahou celé řady zapálených spoluobčanů v
našem městě je znovu probudit slávu keramiky jako takové a vytvořit novou perspektivu.
Jeden z konkrétních příkladů najdeme v realizaci projektu studentské soutěže MUNISS
2012 – Využití průmyslového areálu pro
drobná řemesla navazující na regionální tradici ve spolupráci s Mendelovou univerzitou
v Brně, Provozně ekonomickou fakultou pod
vedením lektora Josefa Zrůsta za podpory
Krajské hospodářské komory Jihomoravského kraje, města Kunštátu, starosty Zdeňka
Wettera, keramiků Zdeňka Lindovského a
Lubomíra Hluštíka, Stanislava Holemého
zadavatele projektu a dalších.
Vzhledem k zaměření studia studentů (Provozně ekonomická fakulta) bylo základním
tématem zpracování marketingové studie.
Vybrané tři týmy studentů zpracovaly za
pomocí svých konzultantů paní Kučerové
a pana Pyšného velmi kvalitní písemné práce, které všechny prošly závěrečným hodnocením projektu a vítězný tým bude dále
zpracovávat expertní studii zohledňující
zbývající návrhy všech týmů a připomínky
hodnotitelů. Před závěrečným hodnocením
se uskutečnilo prezentační kolo, kde studenti odpřednášeli svoje práce v Kunštátě
ve společnosti Best – Business,a.s. dne 14.
května 2013 za účasti lektora pana Zrůsta,
konzultantů paní Kučerové a pana Pyšného,
starosty pana Wettera, mistra keramického
pana Lindovského a zadavatele pana Holemého.
Pokud nedojde k nepředvídaným skutečnostem, je snaha v tomto prospěšném projektu v
dalším období pokračovat a dále rozpracovávat možnosti budoucího úspěšného rozvoje keramického oboru v našem městě.
Nyní se zcela určitě těšíme na keramický
jarmark, který se již nesmazatelně zapsal do
podvědomí všech přátel keramiky.
Ing. Stanislav Holemý
gen. ředitel firmy Best-Business, a.s.

S koupáním se v tomto roce započalo poměrně
pozdě, ale výnos činil více než 1000 korun.
Původní stěny koupelny byly dřevěné, při dalších úpravách v roce 1930 nahrazovány zdmi
betonovými.
K rozsáhlejším úpravám bylo přistoupeno v
prosinci 1934, pod dohledem radního a cestmistra Metoděje Paara. Voda, která tekla do
objektu koupelny potůčkem, byla zachycena do
jímek, napájela studánku u domu p. Unčovské-

byla též letní škola z Brna, také se koupali na
Lipce a cestou zpívali: Chodíme, chodíme,
hore po dědině… Druhé koupaliště, tzv Burianovo (bylo postaveno v rámci výstavby sochy
TGM a jeskyně Blanických rytířů s rozhlednou
na Milenkách), se nacházelo v hezkém údolí
potoka, tekoucího z Rudky k Mramorové studánce a dál ke Grafitárně … „
Ve třicátých létech minulého století začaly Jeskyně Blanických rytířů, socha Masaryka, rozBurianova koupelna v Rudce

ho (dnes ul. Mezi plůtky) a část vody byla sve- hledna a park přitahovat turisty. Majitel, pan
dena do koupelny. Tím bylo docíleno i obměny Burian, se rozhodl postavit vedle restaurace
„Ševčík“ penzion pro letní hosty a připravit ještě
a čistění vody.
V roce 1935 bylo obci přislíbeno 14000 korun jednu příjemnou atrakci. Na potůčku tekoucím
na Produktivní péči o nezaměstnané. První od Rudky do údolí k Sychotínu zřídit koupaprací bylo zdokonalení koupelny, bazén byl pro- liště. Sestávalo ze tří nádrží. První zachytávala
dloužen o 10 metrů, voda do něj byla svedena chladnou vodu z potůčku a částečně ji ohřívala.
rourami, loučka nad koupelnou byla upravena Hlavní nádrž měla betonovou hráz i dno, skona hřiště a bylo zřízeno oplocení. Koupání v kanský můstek a oddělenou část pro plavce a
neplavce. Třetí část byla pro rudecké děti. Byla
tomto roce vyneslo 2100 korun.
V roce 1938 v rámci oslav 20 let ČSR organizo- poměrně mělká, měla písčité dno. Zde mohla
vaných Jednotou Sokol, byly na koupelně pořá- děcka dovádět a nerušila vážené plavce v hlavdány plavecké závody žáků a turnaj ve volejbale. ním bazénu a vstup byl zdarma. Koupaliště
bylo vybaveno dřevěnými kabinami, toaletami
O vodu se v této době staral p. Karel Vichta. Ve
své knize Cestou kunštátského rodáka vzpo- a betonovými deskami na opalování.
míná Jaroslav Řehůřek „ … Při pohledu dolů, U vchodu byl prodej vstupenek s drobným obpod Handlovo pole, vedle Minářovy zahrady a čerstvením a posezením, které bylo příjemným
řady vysokých topolů na Techetově louce býval zastavením při procházce z Kunštátu přes Rudku do Sychotína či Makova. (Burianovo koupastarý vodojem…zdá se mi, že tam vidím i dnes
vysokého, mimořádně starostlivého vedoucího liště bylo vybudováno v roce 1931).
obecní údržby Karla Vichtu…zrovna tak jako Celý tento kout měl honosný název Sluneční
před sedmdesáti lety. Karel Vichta, starší pán, lázně a jeho historie skončila na sklonku drubydlel nedaleko sokolovny a jeho služební den hé světové války, kdy bylo poškozeno stavidlo
začínal cestou přes Chocholík ke koupališti na hlavního bazénu a dřevěné stavby byly použity
Lipce, kde kontroloval první vodojem s pitnou při očekávání přechodu fronty na stavbu lesvodou vyvěrající z Milenek . Další pak na Te- ních úkrytů pro místní občany.
chetově louce na močálisku pod modřínovým V současné době slouží zcela zanedbané a rozpadlé koupaliště jako sedimentační nádrž pohájkem nad Hliníky…“
A ještě jedna vzpomínka z téže knihy …“ Z Br- toka tekoucího z Rudky.
ňáků byla pro nás kluky atrakcí baletní skupina
brněnského divadla vedená manžely Sklená- Děkuji za poskytnuté materiály Mgr. Zdeně Pořovými. Lipecké koupaliště bývalo dobře udr- pelkové a za svolení ke zveřejnění vzpomínek
-j.k.žované a mělo denně velké návštěvy. V zámku panu J. Řehůřkovi. 		

SLOUPEK
Hrnčířství v Semipalatinské oblasti západní Sibiře počátkem XX. století
Vilém Pražák
V. část
Publikováno v etnografickém časopisu Český
lid, roč. 45/1958.
Je přirozeno, že kvalita irtyšských hrnčířských
výrobků, domácně připravovaných výše popsaným způsobem, české hrnčíře neuspokojovala. Nádoby měly zbytečně silné stěny, nebyly
vzhledné, na ohni často praskaly a vůbec měly
řadu nedostatků. To přivedlo Cibulku na myšlenku, aby zdejší výrobu zdokonalil.
Nejprve se ohlížel po vhodných ložiscích hrnčířské hlíny. Zjistil, že na březích Irtyše je uložen
pod vrstvou černého humusu a červenou cihlovicí dostatek jemných hrnčířských jílů, velmi
vhodných pro výrobu hodnotného hrnčířského
zboží. Čeští zajatci tu objevili pět druhů takových jílů, od hrnčířských až po bílé kaolínové,
hodící se nejen pro hrnčíře, nýbrž i pro výrobu
majoliky a porcelánu.
Prvým předpokladem toho, aby dosáhli nádobí dokonalejšího, bylo opatření rychlotočivého
hrnčířského kruhu, jaký znali z domova. Za
pomoci místního koláře podařilo se jim takový
kruh vyrobit. Když si potom připravili podle
svých zkušeností i vhodnou hlínu, začali tu pracovat na novém kruhu, a to vytáčením nádob z
jediné hrudky, jako to dělávali v Kunštátě. Vzbudili tím pozornost všeho domácího obyvatelstva,
které se kolem nich nakupilo, a obdivovalo nové,
dosud jim neznámé vytáčení nádob. Přišli se podívat na ně i lidé z obcí okolních. Zvláště ženy si
prohlížely nový kruh a pozorně sledovaly, jak na
něm naši hrnčíři pracují a jak nádoby pod jejich
rukama jakoby zázrakem vyrůstaly bez nalepování válečků, přímo z nahozeného kusu hlíny jak
se rychle zvedaly do výše a jak hned měly stěny
hladké, pravidelné a nezvykle tenké. Jak byly
hned úhledné a jak v malé chvíli jich byly plné
desky. Pověst o novém kruhu, jenž se točil nohama, a o novém pracovním postupu, při němž
se nádoby vytvářely jen vytáčením, se rozšířila
záhy do všech okolních obcí. Tím spíše, že místo,
kde zajatci pracovali, bylo sídlem kozáckého atamana, kam si docházely ženy z okolních obcí pro
válečnou podporu.
První hlína, kterou si čeští hrnčíři připravili, a
které užívali k výrobě i tamní ženy, se však pro
jemnější práce českých hrnčířů neosvědčila. Byla
sice neobyčejně tažná, hrnce se z ní velmi dobře vytáčely a za vlhka byly velmi vzhledné. Ale
při schnutí se ukázalo, že se na hrnčířské zboží
s tenkými stěnami nehodí, protože již při sušení
nádoby praskaly a rozpadávaly se. Museli tedy
Češi hledat hlínu jinou. Záhy ji též na březích Irtyše našli. Připravili si ji podle svého způsobu a
vytočili pak z ní, když se jim osvědčila, hned na
200 džbánků, o které tu byl tehdy největší zájem.
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