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OTÁZKA PRO STAROSTU
Starosta města, jako statutární zástupce města Kunštát, a zároveň partner projektu Rovné
příležitosti firmy I LOVE PETS, byl požádán,
aby nastínil široké veřejnosti účast v projektu,
obsah termínu audit, proces a výstupy prováděného auditu a další aktivity, které jsou s
partnerstvím spojeny.
V prvé řadě, co Vás vedlo k zapojení do projektu „Rovné příležitosti žen a mužů na trhu
práce a slaďování rodinného života?“
1. Nabídka Ing. Něničkové, která se nedala odmítnout - vznik místního partnerství, podpora
podnikatelských subjektů, jejich aktivit a spolupráce města s nimi.
pokračování na druhé straně
Dobrovolníci se ujali vyčištění rybníku od rákosu na Panské zahradě.

Foto: Lukáš Hrdlička

MĚSTO KUNŠTÁT
- poskytnutím finančních příspěvků na činnost – dotaci – jednotlivým zájmovým spolV měsíci květnu se Rada města na svých zase- kům a organizacím na rok 2013
- programem a organizací Svátků řemesel, ktedáních mimo jiné zabývala:
- informací z jednání s Ředitelstvím silnic a ré se budou konat ve dnech 8. a 9. 6. 2013
dálnic ve věci výše úplaty za věcná břemena v - vydáním Almanachu k 555. výročí korunosouvislosti uložení kanalizace v tělese silnice vace krále Jiřího a knihy „Páni z Kunštátu a
na Kunštátě“
I/19
- postupem prací na realizaci kalové koncovky - prezentací města v připravovaném cykloprůna čistírně odpadních vod, výstavbě terasy s vodci pro jižní Moravu
pergolou a přístupového chodníku u klubov- - smlouvou s uměleckou agenturou GLOBART
ny v objektu Lipka 43 a přípravných pracech PRODUCTION na zajištění Novoročního
na vybudování přechodu pro chodce na ulici koncertu s přípitkem dne 4. 1. 2014
- zápisem z jednání Rady školy při základní
Palackého
- fyzickým převzetím areálu Jelínkovy chaty škole
od původního vlastníka Vojenské lesy a statKola pro Afriku
ky
- výběrovým řízením na výměnu střešní kryPočátkem roku 2012 byla v Ostravě založena,
tiny na budově městského úřadu
- stavem jednotlivých žádostí o dotace poda- po vzoru britské Jole Rider, obecně prospěšná společnost Kola pro Afriku. Organizátoři
ných městem v letošním roce
- rozsahem a způsobem oprav místních ko- se rozhodli umožnit návštěvu vzdálených
munikací a chodníků v Kunštátě a místních škol dětem v Gambii na darovaných kolech.
Na jejich výzvu reagovala Kolpingova rodina
částech
- budoucností objektu „Staré školy“ na nám. Kunštát společně s MÚ Kunštát oslovením
spoluobčanů k darování nepotřebných kol.
ČSČK č.p. 36
- prodejem, směnou a pronájmem obecních Během zimy se podařilo v městském sběrném
dvoře shromáždit 45 starších kol. 22. května
pozemků
Informace o činnosti Rady města

byla kola převezena do Ostravy k prohlídce,
opravě nebo repasi, aby mohla být v září společně s dalšími asi 800 koly přepravena v kontejnerech do Gambie. Bude to již 2. zásilka kol
pro africké děti. V březnu přepravil kamion a
pracovníci společnosti předali 250 kol gambijským školákům.
Všem dárcům a pořadatelům sběru kol organizátoři děkují a prosí o pokračování akce
Kola pro Afriku. Dohodli jsme se, že opět na
podzim po skončení cyklistické sezóny, vyhlásíme další sbírku kol.
Televize NOE připravuje do vysílání reportáž
z první cesty do Afriky a předání kol gambijským školákům.
Alois Havelka

■ Oznámení o přerušení dodávky elektrické
energie
Dne 7. 6. 2013 od 7.00 do 13.00 bude přerušena
dodávka el. energie v obcích:
Kunštát (ulice Spálivá, Sokolská, Hrnčířská,
Vejpustek, Tenorova, Za Školou, U Hřiště,
Zámecká, F. Halase, Radnická, nám. Krále
Jiřího, nám. ČSČK, část ulice Chocholík, část
ulice Brněnská, část ulice Palackého, část ulice
Nová), Sychotín, Touboř, Hluboké u Kunštátu.
Podrobné informace na úřední desce u MÚ a na
webových stránkách: www.kunstat-mesto.cz

■ Finanční odbor MěÚ upozorňuje občany, že
do 30. 6. 2013 je splatnost za odvoz TDO na
rok 2013.
■ Od 1. 6. 2013 bude v Kunštátě a jeho částech
prováděn svoz komunálních odpadů od občanů
již v ranních a dopoledních hodinách (doporučujeme svozové nádoby chystat den předem).
■ Městská knihovna bude z technických důvodů od 30. 5. do 14. 6. uzavřena. Děkujeme
za pochopení.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Víkend otevřených zahrad
O víkendu 8. a 9. června proběhne v celé republice již čtvrtý ročník akce Víkend otevřených zahrad, ke kterému se přihlásila i naše
škola se svou tvořící se landartovou školní
zahradou. V loňském roce se v sedmdesátce
českých a moravských zahrad, zámeckých i
městských parků zúčastnilo skoro 4000 lidí.
Letos bude podpořena vysíláním v Českém
rozhlase Dvojce v pořadu Jak to vidíte (4. 6.
od 16 hod). Televizní vystoupení je plánováno
ve spolupráci s Národním památkovým ústavem i v Dobrém ránu před akcí.
I když vandalové, dlouhá zima a nepřízeň po-

časí zbrzdila práce na naší kunštátské školní
zahradě a zeměkoule ještě nejsou opraveny,
přesto bude přístupna rodičům a veřejnosti
oba víkendové dny od 8 do 20 h otevřenými
branami u sportovní haly i za fotbalovými
kabinami. Kdo tedy z řad rodičů a přátel školy nestihl navštívit tento jistě krásný přírodní
kout při loňském Víkendu otevřených zahrad,
můžete si návštěvu naplánovat nyní. Budete
mít možná poslední možnost zahradu zhlédnout v této podobě, protože je na ní plánovaná přístavba tělocvičny, která podstatně změní její ráz.
L. Dostál

ŘEMESLA V KUNŠTÁTĚ
Občanské sdružení Řemesla Kunštát uspořádalo 2. a 21. května 2013 pro kunštátskou
veřejnost řemeslné kurzy pletení z pedigu.
Kurzy se konaly v Památníku hrnčířských

domů v Kunštátě pod vedením zručné a velmi
trpělivé lektorky paní Boženky Dresslerové a
zúčastnilo se ho celkem 8 žen z Kunštátu a
okolí. Ačkoliv pletení ošatek z pedigu dalo
velkou práci a bylo zapotřebí zručnosti a trpělivosti, výsledek všech účastnic byl vynikající a všechny měly ze svého výrobku velkou
radost.
Další kurz, tentokrát drátkovaného šperku, proběhne již 21. června od 16 hodin na

stejném místě a je možné se na něj přihlásit
mailem na adrese anna.smejkalova@seznam.
cz, nebo telefonicky na čísle 731 163 463. Cena
je 80,- za materiál, kurzovné je zdarma.

Další kurzy budou pokračovat v září. OSŘ
Kunštát Vás srdečně zve!
A. Smejkalová

Blahopřejeme nejstarší kunštátské občance paní Evě Růžičkové, která oslavila
6. května 99. narozeniny. Do dalších dnů
jí přejeme pevné zdraví a těšíme se opět
za rok.
Sbor pro občanské záležitosti
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pokračování otázky pro starostu
2. Výstupem je audit, který mi umožní zpětnou vazbu ve vztahu „Šéf “ a zaměstnanci.
Následkem toho lze v rámci personalistiky na
MÚ lépe uplatňovat kriteria rovných příležitostí.
3. Absolvování projektu a výsledky auditu
město uplatňuje ve vlastních žádostech o
dotace v programech sociální a pro-rodinné
politiky.
Byl samotný proces auditu náročný časově,
organizačně nebo jakkoli jinak? Můžete popřípadě doplnit?
Proces spočíval v seznámení účastníků auditu s projektem, jeho smyslem a úlohou a
provedením příslušného výzkumu formou
anonymních dotazníků. Časově, či jinak to
náročné nebylo. Zvládli jsme to všichni bez
problémů
Jak jste byl spokojen s vedením firmy LIANA,
která celý audit prováděla a koordinovala?
Velmi. Vstřícnost, ochota, profesionálnost.
Nemám, co bych vytknul.
Jste schopen již nyní, poměrně krátce po
ukončení auditu, zhodnotit jeho přínos?
Ano. Jednak získané informace ze zprávy o
auditu, jednak jeho využití v projektových a
programových aktivitách města.
Doporučil byste jiným firmám, společnostem totéž? Pakliže ano, z jakého důvodu.
Ano.
1. Rozšíření poznatků o vztazích a názorech
na pracovišti.
2. Možnost vylepšit vzájemné pracovní spolu
soužití, pomoc a bonusy pro zaměstnance v
rámci upevnění loajality a firemní sounáležitosti.
3. Podpora firemních výstupů navenek (viz
výše).
Myslíte si, že spoluprací s firmou I LOVE
PETS byly dostatečně naplněny předpoklady
k vytvoření nových pracovních míst, došlo k
rozšíření služeb péče o dítě (školička Fantazie) a zejména ke zefektivnění pro-rodinné
politiky ve městě Kunštát?
Vytvoření pracovních míst je zjevné a hmatatelné, zřízením firemní školky se nejen ulehčilo zřizovateli státní školky, kde zájem stále
převyšuje kapacitu, ale nabídlo se doposud
neobvyklé, nové řešení pro zaměstnané rodiče.
Řešení, které plně nahrazuje dosavadní státní
vzdělávací systém a zároveň rodičům garantuje možnost neopouštět svoji práci a zajistit
si tak ekonomickou soběstačnost. Veřejnost
toto vnímá pozitivně ve vztahu k městu a jeho
pro-rodinné politiky.
Rozhovor vedla Hana Novotná

SDH ÚJEZD U KUNŠTÁTU

INZERCE

90. výročí založení sboru

KOUPÍM menší zahradu v Kunštátě, nebo
okolí. Tel.: 602 548 347

Dne 18.února 1923 připravena a svolána
do hostince ustavující řádná valná schůze.
K tomu pozváni všichni již zúčastnění a
všichni občané zdejší… Poprvé tedy setkáváme se v Újezdě se spolkem opravdovým,
s organizací řádnou, která bude muset
vyvinout společnou činnost a která zajisté
bude míti vliv při utváření se zdejších poměrů v budoucnu a která zasáhne i do života společenského… Prvým náčelníkem
sborovým zvolen jednohlasně Karel Hajt
č. 22, rodem z Kunštátu. Prvým starostou
Petr Slezák č. 43, rodák újezdský, jenž se v
této době vrátil i s ženou z Ameriky, kde
jako krejčí pracoval. Bydlel též dlouhá léta
ve Vídni v době předválečné….

Tento symbol sboru, slavnostní ručně
vyšívaný hasičský prapor, bude před- NABÍZÍM k prodeji pěkně zrekonstruovaný,
staven a požehnán při mši svaté v rámci cihlový byt 2+1 na ul. Nová. Podrobnosti a
oslav.
foto na www.bezrealitky.cz/id/240810
Oslavy proběhnou 22. a 23. června 2013
v Újezdě na výletišti s následujícím programem:
Sobota od 15 hod. – s hasičskou technikou přes tři století (přehlídka hasící
techniky od roku 1847 do roku 2011)
t PE  IPE o UBOFʊOÓ [ÈCBWB T LBQFMPV
Třetí zuby

ROMTAN-TRAVEL prodej zájezdů do celého světa, velká nabídka Last Minute. Zašlete
poptávku a my Vám vybereme tu nejlepší
nabídku. Náměstí Krále Jiřího 105 (infocentrum) Kunštát, tel.: 602 662 306 email: tandler@romtan.cz
VŠESTRANNÝ kvalifikovaný řemeslník
provede práce malířské, natěračské, zednické,
obklady, práce se dřevem aj. Tel.: 725 322 830

Neděle od 10 hod. – SRAZ RODÁKŮ - MASÁŽE NA PENZIONU: masáž šitá na
slavnostní průvod od hasičské zbrojírny míru, Breussova masáž, Dornova metoda.
ke kapličce, kde bude sloužena mše svatá Těší se na Vás Dana Skotáková, 739 672 757
s žehnáním praporu, pokračování programem na výletišti :
ZAHRADNICTVÍ DRNOVICE nabízí přísadu zeleniny (majoránka, celer apod.) bal-

t0DFOʏOÓʊMFOʹ4%)
konové květiny, letničky, trvalky, okrasné a
t4MBWOPTUOÓQʭFETUBWFOÓ,OJIZPIJTUPSJJ ovocné stromy, skalničky a další. Dále nabíobce Újezd, mapující dějiny obce od její- zíme substráty, dekorační kůru, oblázky, poho založení do roku 2010, včetně historie třeby pro zahrádkáře. Kontakt: Novotná M.,
jednotlivých domů.
tel.: 724 734 914
t 1PTF[FOÓ T ,VOÝUÈUTLPV EFDIPWLPV B
skupinou Kredit.
PEKÁRNA KUNŠTÁT oznamuje změnu
pracovní doby. Platí pro všední dny a to Po-

Po oba dny prohlídka techniky SDH, Pá od 5.00 do 19.00. V odpoledních hodinách
dobové fotografie, unikátní fotogalerie – akční ceny pečiva.
představitelů sboru od roku 1923 do současnosti.
Petra Loukotová – STUDIO VIKTORKA

nabízí na penzionu kosmetické práce, pedi-

Pro všechny hladové a žíznivé bude při- kúru, manikúru a také dárkové poukazy. Tel.
praveno bohaté občerstvení.
605 979 121
Za Sbor dobrovolných hasičů v Újezdě
Tolik úryvek z kroniky „Paměti sboru dob- Vás co nejsrdečněji zvu na tuto výjimečrovolných hasičů v Újezdě“, kterou od za- nou slavnostní akci.
ložení sboru vedl p. Hájek Rudolf, jednatel
sboru.
Vladimír Tenora,
náměstek starosty SDH
Během dlouhých devadesáti let prošel
sbor mnoha proměnami
a v jeho řadách se vystříNejstarší dochovaná fotografie členů sboru z roku 1926.
daly desítky žen a mužů,
kteří se při své činnosti
snažili vždy řídit hasičským heslem: „Bohu ke
cti, bližnímu ku pomoci, obci ku prospěchu“.
V letošním, výročním
roce, se nám podařilo, za podpory města
Kunštátu,
realizovat
zhotovení hasičského
praporu.

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.
OPRAVY rodinných šicích strojů. Milan
Lepka, Nýrov 76, tel. 723 307 810
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LITERÁRNÍ RUBRIKA

KULTURA

Knihy knihovny kunštátské
Byl ten letošní nástup jara ale doslova strhující. Všimli jste si toho skoku ze sněhových
závějí do ve svěží trávě navátých opadaných
květů? Ještě před pár dny ty staré třešně kvetly a jak ví básník, nic není tak krásné jako na
jaře kvetoucí stará třešeň. Ale pojďme dál.
Zcela omámen tou krásou vůkol vyšlapal
jsem vzhůru nad náš městys a stanul Na Vrších. Kochám se pohledem k Rozseči, fotím.
Jak poodstupuji, aby se mi
vešel do záběru i šípkový
keř v popředí, stoupnu na
jakýsi oblý předmět a div
se neporoučím do jarní
květeny. Ejhle, láhev finské
vodky. Způli nedopitá. V
ohništi velké klády, vyvezené sem autem, koldokola
odpadků na tři igelitové
tašky. Nějací bohatí lidé tu
slavili čarodějnice, soudě
podle té nedopité flašky.
Zajdu domů pro dvě igelitky, třetí se tu válí a hodí
se tedy. Jako správný hoch
a Rychlých šípů čtenář odnesu vše do recyklovaného
odpadu – to víte, environmentální blázen a ekoterorista si na ten sběr
už navykl za roky výletů po Kunštátsku. Ale
co s těmi kmeny, ohořelými a rozházenými
kolem. I udělám si také oheň! Oslavím máj
druhého května, láhev vína si přitom otevřu
a na horizont s Kulíškem a Rozsečí budu přitom vlhkým okem patřit!
Oheň už šlehá biči plamínků nepatrné můrky,
jak by řekl Jaromír Tomeček, který se naším
krajem rovněž kdysi potloukal. Motorové
pily v lesích zvolna doznívají, nějaký romantik na motorce tůruje stroj kol vodárny nad
Makovem a taky ztichl náhle, jako když utne.
Píchl o ježka? Uklouzl po slepýši? Upíjím z
lahve, soumrak už rozsvěcuje světla kdesi u
Protivanova. Je pozdní večer, druhý máj, večerní máj, je lásky čas. Hrdlička už není to co

bývala. Jde o nový druh, přilétlý sem až po
druhé světové válce, ta původní Máchova hrdlička k lásce zvoucí už téměř vyhynula. To
mi nebrání poslouchat její náhražku, co na
tom, že ji teď náhle vystřídal sýček houkající od zámku. Hu-hu-hůůů! V krajinu tichou
kráčí sen, poslední požár (na nebi) kvapně
hasne… Tak je to nějak v Máchově proslulé
básni, z níž zná každý první dva až čtyři řádky. Plameny příjemně hřejí,
klíšťata jsem si zavčas nad
kotníky obral a bez lítosti
ubezdušil. Hu-HU-hůůů!
Ne, to už opravdu není
hrdlička! Teď se mezi nehybnými keři, osvětlenými
spoře ohněm a dohasínající
oblohou, zjevil stín v dlouhém, přiléhavém plášti. S
červenou podšívkou a límcem zvednutým. Rychle si
znovu přihnu. Hrdlo lahve
ke rtům přichýlím a dám
si notný doušek. V tu chvíli neznámý poutník kráčí
přede mnou. Hu! Vždyť je
to Mácha! Sám Karel Hynek, jurista a básník jarní
přírody! Sluší se pozdravit, ale mohu říct „pozdrav Bůh“ člověku, který v okamžik smrti
odmítl kněze a otočil se ke zdi? Který nevěřil
ve svět posmrtný a napsal „věčné NIC, v tvůj
já se vrhnu klín!“ „Dobrej večír, pane,“ hlesnu
v ústrety vztyčené statné postavě. „DOBROU
NOC TOBĚ V ZEMI TÉTO,“ odpoví dutým
hlasem stín a jde dál, aniž se zastavil, kráčí
kamsi k jihu a mizí za ohybem kopce.
V mračnech nad Brnem se blýská, oheň dohořívá. Když se zvedám, dopadají už první kapky jarního deště a chudák Mácha se už možná
krčí pod solárním panelem v industriálním
areálu Halasova Kunštátska.

za pořadatele Miloslav Peška,
Petr Líkař, Marek Lepka
3. výstava obrazů

IVO HRADECKÝ
4. června – 27. června
v Informačním centru v Kunštátě

MÁCHA, Karel Hynek: MÁJ, Praha, ČS 1983
-v.o.-

HISTORICKÁ RUBRIKA
Sochy a pomníky krále Jiřího II. část
O vybudování monumentální jezdecké sochy
krále Jiřího se zasloužil poděbradský Sokol,
který v roce 1883 založil Spolek pro vybudování pomníku krále Jiřího. V čele Spolku
stanul PhMr. Jan Hellich (1850 – 1931), který
měl klíčovou zásluhu na jeho vybudování. V
letech 1883 – 1886 byl starostou města Poděbrad. Část peněz na zhotovení pomníku se
podařilo získat ze sbírek a z dobročinných akcí.
Jako autor díla byl vybrán český sochař Bohu-

Vinaři z celé Moravy poslali vzorky
do Kunštátu
Na sto čtyřicet vzorků vína z dílen desítek
moravských vinařů se na začátku května potkalo na Panském domě v Kunštátě. V sobotu
před poutí tam proběhl už pátý ročník výstavy vín, která si hned na svém počátku vytyčila jasný cíl – přiblížit krásu a rozmanitost
nejušlechtilejšího nápoje v kraji, kde vinařská
tradice chybí.
Do letošního koštování se aktivně zapojila
necelá stovka návštěvníků. Ti během odpoledne a večera ochutnali pestrou škálu vzorků,
od tradičních a známých odrůd a směsí až po
méně známá vína typu Aurelius (česká odrůda vyšlechtěná ve Velkých Pavlovicích), Sieger
(bílé víno vzniklé křížením Madlenky rané a
Tramínu červeného) či Sevar (kříženec Seyve
Villard a Svatovavřineckého).
S nápadem připravit v Kunštátě výstavu vína
přišel před pěti lety dnes už zesnulý Ing. Václav Líkař. K uctění památky tohoto dobrého
člověka a zároveň velkého znalce a přítele
královského nápoje byl věnován i letošní košt.
Vám všem, kteří jste přišli, děkujeme za přízeň.

slav Schnirch (1845 – 1901). Pro Poděbrady
nebyl autorem neznámým. Zhotovil desku
obrozeneckému dramatikovi Fr. Turinskému,
proboštské odznaky na kostele a proboštství.
B. Schnirch zachycuje Jiříka na koni, kdy
po vítězné bitvě u Vilémova (1469) podává na usmířenou ruku Matyáši Korvínovi.
Socha není celokovová, je vytepaná z měděných plátů, uchycených na ocelové kostře.
Kostru zhotovil A. Juppa z Prahy z ohýbaných
-5-

Pozvánka na besedu
s exministrem školství Mgr. Josefem Dobešem na téma Hnutí pro sport v ČR, která se
uskuteční v pondělí 10. června 2013 v 18.00
v restauraci Sport u tenisových kurtů.
Zvou sportovci Kunštát

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-

ocelových prutů průměru 25
mm, které jsou přišroubovány
a připevněny k základním konstrukčním částem.
Pláty vytepal pod sochařovým
vedením a osadil na kostru pražský kovotepec Richard Schorcht.
Tato složitá, vysoce odborná
práce netrvala ani jeden rok.
Rychlost prací také byla ovlivněna rozhodnutím Spolku, že
socha bude vystavena na Zemské jubilejní výstavě v Praze v
roce 1891. Socha byla postavena
na čestném místě, před hlavní
budovou výstaviště.
Hlavní myšlenkou vystavení sochy v Praze mělo být uctění památky velkého krále, povznesení výstavy, vyzvednutí významu
města Poděbrady.

SLOUPEK
Hrnčířství v Semipalatinské oblasti západní Sibiře počátkem XX. století

VILÉM PRAŽÁK

II. část

Publikováno v etnografickém časopisu Český lid,
roč . 45/1958.

Kostra z vytepaných plátů

Pět let po konání Zemské jubilejní výstavy v
Praze, byla jezdecká socha převezena do Poděbrad, kde byla umístěna na kamenný sokl.
Na soklu jsou emblémy války a míru a po
stranách stojí čtyři štítonoši se znakem zemí,
jímž král Jiří vládl. Čechy, Morava, Slezsko
a obě Lužice.
Na podstavci je ústřední nápis:
Z PODĚBRAD A KUNŠTÁTU
nar. r. 1420 zemřel r. 1471
STATNÝ TO SYN. VLASTI SPRÁVCE.
KRÁL. ONŤ V ROZHÁRANÉM VĚKU
ODOLAV PŘEMNOHÝCH VRAHŮ VZTEKU
ČESŤ NÁRODA VŽDY OBHÁJITI ZNAL.

Slavnost odhalení pomníku se konala
15. srpna 1896.
Dopisem z 8. srpna 1896 byli na slavnost také
zváni zástupci městečka Kunštátu a představitelé Čtenářsko pěveckého spolku Jiří z
Poděbrad. Z korespondence k této oslavě se
dochovalo i několik jmen členů deputace:
starosta Petr Čáslavský a jeho dcera Anna,
pánové Jedlička, Jan Novotný, Jan Procházka, MUDr.Hynek, Jan Polák, Čech, František
Uher, Bartoloměj Lonč, František Pěta, Sedlák.
Pan starosta, Dr. Hellich, si patrně účasti
Kunštátských vážil, neboť napsal 19. 8. 1896
osobní dopis s poděkováním panu starostovi
P. Čáslavskému .
- j.k.-

Pomník byl kompletně zrestaurován v letech 1994 - 1996

Zaostalost irtyšského hrnčířství, soudě z dat
sdělených mně Cibulkou a ověřených potom z
odborné literatury, týkající se sousedních oblastí východní Velké Rusi, se projevovala ve všech
směrech, a to jak v používaném nářadí, tak ve
způsobu formování nádob, v pálení i polévání.
Dále především v tom, že tu šlo o výrobu výhradně domácí-neřemeslnou a prováděnou speciálně
též ženami.
Nebyl tu tenkrát ještě vůbec znám hrnčířský
rychlotočivý kruh nožní, a to ani jeho starší typ,
známý u nás ze středověku jako tzv. šprušlák.
Užívalo se tu při formování nádob výhradně
jen kruhu ručního, sestávajícího z dřevěného
kotouče, opatřeného uprostřed krátkým hrotem,
zapadajícím do otvoru ve stolní desce, kol něhož
se kruh pohybem rukou otáčel. Jde tu o hrnčířský kruh, který byl používán v Egyptě starém
Řecku, v Číně a Japonsku již před III. tisíciletím
před naší érou, a v střední Evropě byl znám od
II. tisíciletí před n.l. a je doložen z doby laténské.
K Slovanům se dostal hrnčířský kruh až v 2. Polovině I. tisíciletí našeho letopočtu: nejprve k západním a teprve od 10. stol. stal se tu obecnějším.
Vykazuje tedy irtyšský kruh hrnčířský značnou
starobylost a je přežitkem velmi dávného kulturního vývoje.
Právě tak starobylého původu jako ruční kotouč
byl i způsob, jakého se v kraji při Irtyši v tamním
hrnčířství používalo ještě za prvé světové války
při vlastním vytváření, tj. formování nádob. I tu
jde o přežitek velmi dávného kulturního stupně,
právě tak starý, ne-li ještě prvotnější, než je výše
zmíněný irtyšský ruční kruh. Právě užívání takového kruhu vlastně způsobilo, že se tam tento starodávný způsob formování nádob udržel.
Irtyšský hrnčíř byl nucen jednou rukou otáčet
kotoučem, takže při točení vždy jedna jeho ruka
byla tím zaměstnána: to bylo příčinou, že se tu
nemohly vyvinout pracovní způsoby pokročilejší, podmíněné užíváním kruhu poháněného
nohama. Nožní kruh byl u nás znám již od středověku, a jeho výhoda spočívala proti ručnímu v
tom, že hrnčíř měl obě ruce pro práci formovací
volné, a to i když se kruh točil.

Ruční hrnčířský kruh ze západní Sibiře
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 .

