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OTÁZKA PRO STAROSTU
Tržní řád
Rada města se na svém únorovém jednání usnesla vydat Tržní řád města Kunštátu.
Hlavním důvodem byly množící se stížnosti
občanů na různé obchodníky a „obchodníky,“
kteří v průběhu dne, hlavně v podvečerních
hodinách, obcházeli město a více, či méně
se vnucovali do domácností. Účelem bývá
nabídka vysoce kvalitních hrnců, kožených
bund, vysavačů za ojedinělé a nejnižší ceny,
bezkonkurenční cena energií, mobilních tarifů snad úplně zadarmo, anebo hůř, v rámci
nabídky zboží soustředěnému občanu za zády
vykrást kredenc s úsporami nebo rodinnými
cennostmi. Problém nejen našeho města, ale
celorepublikový.
pokračování na 2. straně

Foto L. Dostál

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
V měsíci dubnu se Rada města na svých zasedáních mimo jiné zabývala:
- informací Ředitelství silnic a dálnic o aktuálním
stavu přípravy akce „I/19 Kunštát, křižovatka“,
kterou ŘSD sděluje: po dopracování projektové
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
bylo zjištěno, že naprojektované technické řešení není v souladu s ČSN, předpokládané stavební náklady dosahují částky 24 mil. Kč bez DPH,
tudíž nebyla splněna základní podmínka pro
možnost realizace akce a to, že stavební náklady
nesmí přesáhnout 20 mil. Kč bez DPH a v současné době není nutné úpravou řešit dopravní
problém. Z výše uvedených důvodů je další příprava akce zastavena.
- informacemi z uskutečněných jednání se zástupci Svazku VaK ve věci majetkového vypořádání – k dohodě nedošlo
- vyhodnocením výběrového řízení na realizaci
akce „Revitalizace parku u kulturního domu v
Kunštátě“
- prodloužením nájemních smluv na pronájem
bytů ve vlastnictví města
- pronájmem nebytových prostor v objektu zdravotního střediska a pronájmem obecních pozemků
- plánem oprav místních komunikací a chodníků
v Kunštátě a místních částech
- smlouvou o spolupráci mezi městem Kunštát a
Ředitelstvím silnic a dálnic za účelem koordina-

ce činností obou účastníků při přípravě a realizaci akce „Bezpečnostní úpravy přechodů pro
chodce“ v Kunštátě na silnici I/19
- vybudováním přechodu pro chodce na ulici Palackého
Zastupitelstvo města na zasedání
dne 25. 4. 2013
- vzalo na vědomí zprávu z jednání se Svazkem
vodovodů a kanalizací ve věci majetkového vyrovnání. Vzhledem k tomu, že nedošlo k dohodě
o vzájemném vyrovnání z důvodu nepřijatelných požadavků Svazku vodovodů a kanalizací
(7 mil. Kč a více), bude pokračováno v soudním
jednání
- schválilo finanční spoluúčast města na akci
„Úprava přístupové cesty do školy“ ve výši 20% z
předpokládané částky 880.435,- Kč, tj. 176. 087,Kč v případě, že bude tato akce schválena v rámci Výzvy MAS Boskovicko Plus. Samotná akce
bude realizována v roce 2014.
Noc kostelů
Drazí přátelé,
chtěl bych vás tímto pozvat na akci, kterou pořádá farnost Kunštát ve spolupráci s Biskupstvím
brněnským a pod záštitou mnoha významných
osobností české politiky a kultury. Jedná se o již
tradiční Noc kostelů, připadající letos na pátek
24. května. Ve farním kostele sv. Stanislava, stej-

ně jako v kapli Panny Marie Karmelské ve Zbraslavci, bude tento večer připraven zajímavý program, startující v osmnáct hodin vyzváněním
zvonů a mší svatou a končící hodinu před půlnocí modlitbou za město. Mezi tím zazní varhanní koncert, vystoupí kunštátská dechovka
anebo se v dobových kostýmech představí majitelé kunštátského panství, kteří se v minulosti
podíleli na úpravách kostela. Chybět nebudou
ani výstupy do věže, koutek pro děti či ochutnávka farních buchet. Podrobný program celého
večera se vbrzku objeví na webových stránkách
www.nockostelu.cz nebo na stránkách naší farnosti www.farnostkunstat.cz a v dohledné době
najdete také po celém městě plakáty s mottem
této akce a s jejím programem.
Počátky Noci kostelů sahají do roku 2001, kdy
se v Německu zrodila myšlenka na její pořádání. V České republice měla akce premiéru v roce
2009 a o rok později se poprvé konala v Kunštátě.
Společnou snahou pořadatelů je přiblížit lidem
křesťanství a základy kultury Evropy jako něco
nestrnulého, živého a dynamického. Proto je
také každá Noc kostelů specifická svým mottem
a hlavně svým programem v každém jednotlivém kostele či modlitebně, kterých se v letošním
ročníku v ČR otevře více než dvanáct set.
Těším se na shledání s vámi.
Petr Košulič, farář

ZÁKLADNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zápis dětí do mateřské školy na nový školní
rok 2013/2014 se uskuteční v úterý 14. května
2013 od 8.00 do 16.00 hodin ve třídě Kytiček.
K zápisu s sebou přineste, prosím, občanský
průkaz, rodný list dítěte, doklad o trvalém
bydlišti obou rodičů, potvrzení o zaměstnání,
příp. nástupu do zaměstnání. Trvalý pobyt
dítěte si ověříme sami na místní matrice.
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude k dispozici v den zápisu v mateřské
škole nebo si ji můžete stáhnout na webových
stránkách školy-www.zskunstat.eu.
U zápisu bude všem žádostem přiděleno registrační číslo a o přijetí bude rozhodnuto do
30 dní podle stanovených kritérií. Kritéria
jsou zveřejněna na úřední desce školy.

Základní škola a Mateřská škola Kunštát
zve všechny na soutěžní výstavku dětských keramických prací, která se uskuteční v městském informačním centru
od 14. května do 24. května 2013.
Ceny budou výhercům slavnostně předány v červnu v rámci akce „Svátky
řemesel“.
Výroba ptačích budek se ve čtvrtek 18. dubna na zahradě mateřské školy vydařila. Celou
akci připravil pro děti a rodiče tatínek pan
Viktor Fadrný, kterému tímto děkujeme.
-ms-

OZNÁMENÍ
Centrum vzdělávání
V Jihomoravském kraji zahájila činnost nová
instituce Centrum vzdělávání všem. Klade si
za cíl podat pomocnou ruku všem, kteří tápou v pracovním životě a zároveň mají chuť s
tím něco udělat.
Centrum vzdělávání všem (CVV) poskytuje své služby veřejnosti zcela zdarma. Sídlí v
Brně-Bosonohách na Pražské ulici a veřejnost
může využít jak webu www.vzdelavanivsem.
cz, tak i telefonické či emailové konzultace
nebo přijít do Centra osobně.
Služby Centra vzdělávání všem
• Informace o celoživotním vzdělávání v JMK
• Kariérní poradenství
• Zprostředkování studijních a profesních
stáží
Centrum vzdělávání všem provozuje portál
www.vzdelavanivsem.cz s přehlednou databází všech vzdělávacích kurzů v Jihomoravském kraji. Ať už jde o rekvalifikaci na jinou
profesi nebo jen počítačový či jazykový kurz,
portál je nabízí na jednom místě přehledně
seřazené podle místa konání, času i ceny. „Ze
zkušenosti víme, že mnoho lidí při vyhledávání naráží na problémy. Neví, co vlastně
potřebují, a možná ani netuší, jak a co přesně
hledat. Proto jsme veřejnosti k dispozici a s
vyhledáváním pomůžeme. To, co nenajdeme
v databázi, poptáme u odborníků. Jde nám o

to, aby každý, kdo projeví zájem o vzdělávání, odešel s tipem nebo dobrou radou,“ říká
informační specialistka Centra Hana Rozprýmová.
Centrum vzdělávání všem poskytuje zdarma
také kariérní poradenství. „Když člověka vyhodí z práce, žádnou nemůže najít kvůli nedostatečné kvalifikaci, nebo má pocit, že mu
ujíždí vlak, budeme se mu snažit pomoci při
osobních konzultacích, s odbornou pomocí
se totiž i ty nejhorší životní situace vždycky
řeší lépe,“ vysvětluje kariérní specialistka
CVV Veronika Šuráňová.
Poslední službou, kterou CVV nabízí veřejnosti je zprostředkování stáží. Existují totiž
stipendijní programy, které umožňují vyjet
na zkušenou do zahraničí a zvýšit si tak kvalifikaci. Studijní i odborné stáže jsou řešením
například pro ty, kteří nemohou najít uplatnění, včetně absolventů. Pracovníci CVV mají
přehled o podpůrných stipendiích a individuálních grantech a nabídnou veřejnosti podporu při zprostředkování a vyřízení zahraniční
stáže. Právě vyřízení všech formalit lidé totiž
často vnímají jako složité a odrazující.
Kontakty Centra vzdělávání všem:
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz

Občanské sdružení řemesla v Kunštátě zve širokou kunštátskou veřejnost na kurz řemeslné
výroby PLETENÍ Z PEDIGU II., který se uskuteční v Památníku hrnčířských domů v Kunštátě (naproti poště) 21. 5. 2013 v 16 hodin.
Na kurzy je třeba se nahlásit předem na číslech
731 163 463 (p. Smejkalová) nebo 724 322 412
(p. Dresslerová). Poplatek na materiál 80,- Kč,
kurzovné je zdarma.

» JUDR. KAMILA VRÁNOVÁ, ADVOKÁT,
oznamuje, že v úterý dne 7. května 2013 a v
úterý dne 14. května 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, email: kamilavranova@seznam.cz
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pokračování „Otázky pro starostu“
Vypracovaným přesvědčovacím metodám
ne každý člověk dokáže vzdorovat. Zvláště
senioři, kteří stále věří v dobro a poctivost u
dobře oblečeného a úslužného prodejce. Tak
se množily podvodné či nechtěné a nevýhodné nákupy. Tržní řád kromě dalších úprav
zakazuje podomní a pochůzkový prodej na
území města a vymezuje postih za porušení
této vyhlášky. Objeví-li se tedy takoví prodejci ve městě, může je městská policie vykázat
a pokutovat. Nejvíce však záleží na občanech
samotných, aby prodejce nepouštěli do bytu
a upozornili na ně městského strážníka nebo
zaměstnance obce a ti už zařídí potřebné.
Celé znění platného tržního řádu najdete na
webových stránkách města pod odkazem
městský úřad - vyhlášky.
Kontakt městská policie:
Josef Štěrba, tel. 775 441 837
Jaroslav Sommer, tel. 775 441 838

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřejeme rodičům k narození dítěte:
Vladimír Lavička, Sychotín 44 - narozen
10.3.2013.
-mat-

INZERCE
» Obchůdek u Ježečka si dovoluje
oznámit rozšíření prodejny včetně nabízeného sortimentu. Nově u nás najdete: kojenecké potřeby a oblečení, těhotenskou módu a
spodní prádlo, pomůcky pro kojení, doplňky
ke kočárkům. Pro dospělé zákazníky máme v
nabídce novou kolekci zdravotní obuvi Santé
2013. Těším se na Vaši návštěvu !
» Všestranný kvalifikovaný řemeslník provede práce malířské, natěračské, zednické,
obklady, práce se dřevem aj. Tel.: 725 322 830
» Koupím RD nebo byt v Kunštátě a okolí.
Tel.: 775 560 504
» Nabízím doučování na PC pro začátečníky. Oblast: Kunštát, Letovice, Boskovice
a okolí. Cena dohodou. Tel.: 773 026 850
» Hledám spolujezdce: Kunštát-Brno a zpět. Z Kunštátu v 7.00, z Brna v 15.00.
Tel.: 608 114 115
» Koupím RD v Kunštátě, nebo v blízkém
okolí, zahrada podmínkou. Děkuji za nabídky. Tel.: 775 667 214
» Masáže na Penzionu: masáž šitá na
míru, Breussova masáž, Dornova metoda.
Těší se na Vás Dana Skotáková, 739 672 757
» Nabízím krejčovské služby, opravy a úpravy oděvů. Tel.: 724561575

LITERÁRNÍ RUBRIKA

SVÁTKY ŘEMESEL

Knihy knihovny kunštátské

VI. ročník na téma SKLO
SVÁTKY ŘEMESEL
u příležitosti 555. výročí korunovace
Jiřího z Kunštátu a Poděbrad českým králem
KUNŠTÁT, 8. a 9. 6. 2013
areál zámeckého parku
Bohatý dvoudenní program!

Je to nejspíš největší umělec, jakého zrodila
Šumava. Narodil se v Horní Plané v roce bitvy u Slavkova – 1805. Studoval práva, ale
mnohem víc jej přitahovalo malířství a literatura. Velmi dobré výsledky měl při studiu
i v přírodních vědách, nedokázal však přivést tento svůj zájem a talent k formálnímu
závěru v podobě složených zkoušek. To pro
nás čtenáře není podstatné. Důležitější je,
že jako malíř a spisovatel patří mezi největší básníky přírody a jejích živlů. Ta – totiž
Matka Příroda – představuje u Stiftera monumentální rámec lidských osudů, lidé jsou
synové a dcery země, vše podléhá vyššímu
řádu uplatňujícímu se odpradávna. A přece
právě v době Stifterově začíná se svět
šmahem proměňovat, nastupuje především železnice,
parostroj
nahrazuje koněspřežnou
dráhu a kočáry, železárny chrlí stroje
uskutečňující přeměnu světa. Na Šumavě a v pohraničních horách Čech a
Moravy mizí lesní
porosty v tavících
pecích skláren. Už
za
spisovatelova
života je jeho styl
považován za překonaný. Ale nemylme se, koho Stifter
jednou vtáhne do
svého světa, toho
jen tak nepustí.
Jeho dílo bylo znovu objeveno mezi světovými válkami ve 20.
století a stalo se takřka předmětem kultu.
Bylo různě interpretováno a desinterpretováno, z idylika biedermeyerovského závětří
se rázem stal mužem tygří podstaty, který
svou vášnivost a démoničnost kryje maskou
vyrovnanosti. Nebudeme se tu přidávat k té
či oné straně vykladačů. Je dobré jen připomenout, že to nejsou pouze dobové školy a
proudy myšlenkové, co spoluvytváří konečnou podobu díla. Je to i lidský úděl, topos
zrození a nejtěsnější osobní vztahy, co vtiskne pečeť umělcově výpovědi.
Stifter z literatury nevyžil, musel dávat soukromé hodiny, byl prý rozeným pedagogem.
To je ostatně v jeho díle znát. Mladá liberální
generace jej odsouvala mimo hlavní duchovní proud doby, považovala jej za „vypsaného“
autora a přeceněný talent. Stifter to těžce
nesl. Navíc se nešťastně oženil roku 1837 s

Amalií Mohauptovou, mimořádně hezkou,
nevzdělanou a vůči všemu vyššímu lhostejnou vídeňskou modistkou. Manželství
se mu po letech stalo opravdovým peklem.
Pocity trpkosti z nenaplněných cílů a vážné
onemocnění změnilo jeho občasné deprese v
trvalý stav. V noci z 26. na 27. ledna 1868 si
Adalbert Stifter břitvou prořízl hrdlo. V agónii žil ještě dva dny, skonal 28. ledna.
Přes všechny výhrady vůči měšťáctví a idyličnosti pro které jej nenáviděl například Robert Musil, znovu a znovu udivuje další generace čtenářů svým mistrným vyprávěním
nabývajícím místy až vizionářských rozměrů. Není možné si například nevšimnout, že
jak v malířském díle,
tak v próze Potomci předjímá metodu francouzských
impresionistů. Či
jeho vůbec první
otištěná práce Kondor (1840) je vizionářským výletem
balónem až kamsi
na oběžnou dráhu
(Jako by šlo o dnešní supermoderní
stratosferické
balóny!). Motiv, který
později
rozvede
se světovou slávou
Jules Verne. I zde
se však spisovatel
projeví coby ctitel
starých pořádků:
Žena, která chce
s muži výstup do
nebes absolvovat,
nakonec v hrůze kolabuje a pokazí oběma vědcům jejich
úžasný let a vědecká měření. Všichni musí
dolů, protože žena nesnese nebe! Je jí špatně
už ve výši Mont Blancu... K tomu dodávám
poznámku: první ŽENOU, která vystoupila
na vrchol Mont Blancu byla Marie Paradis
už v roce 1808. A s úmyslem vyvrátit zažitou představu, že ženy jsou náchylnější ke
strachu než muži, vystoupila roku 1838 na
vrchol této hory Blanka Henrietta d´ Augeville a do ledu zde vytesala své heslo „Člověk
dokáže vše, co chce“. Na špičce hory prý svůj
výkon neprožívala mužsky jako „dobytí“ ale
jako vyvrcholení v závratně povýšeném pocitu sebeuvědomění! Velká to žena, skutečná
milenka hory!
STIFTER Adalbert: HORSKÝ KŘIŠŤÁL,
Praha, Odeon 1978
-v.o.-3-

- KŘEST KNIHY PÁNI Z KUNŠTÁTU a na
KUNŠTÁTĚ
- SLAVNOST A VELKOLEPÝ RYTÍŘSKÝ
TURNAJ NA KONÍCH
- ŠERMÍŘSKÉ SOUBOJE – TURNAJ PRO
KRÁLOVNU
- KEJKLÍŘSKÁ VYSTOUPENÍ / DOBOVÁ
HUDBA
- Řemeslný trh a ukázky lidových
řemesel
- UDĚLENÍ TITULU MISTR TRADIČNÍ
RUKODĚLNÉ VÝROBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Podrobné informace na: www.osremesla.cz,
www.kunstat-mesto.cz, www.zamek-kunstat.cz
Dřevosochání v Kunštátě
3. ročník sochařského sympozia
3. 6. – 7. 6. 2013 nám. K. Bochořáka
8. 6. – 9. 6. 2013 areál zámeckého parku

ZÁMEK KUNŠTÁT
1. 5. – 30. 9. 2013 celosezónní výstava v zámeckém kvelbu Dřevník:
Památková obnova tzv. Alhambra salonu,
aneb není Alhambra jako Alhambra

KNIHOVNA
Spisovatelka Ivona Březinová v kunštátské
knihovně. 17. dubna 2013 se v naší knihovně
uskutečnily dvě besedy s oblíbenou spisovatelkou pro děti a mládež Ivonou Březinovou.
Paní spisovatelka se sešla s dětmi ze 4. ročníku a 8. ročníku základní školy. Její poutavé
vyprávění - co předchází tomu, než knihu napíše, co ji inspiruje a zajímá - děti velmi zaujalo. I paní spisovatelka ocenila zájem a aktivitu
dětí nad tématy, o kterých si s nimi povídala.
(www.ivonabrezinova.cz)
-ba-

Město Kunštát ve spolupráci s divadelním
spolkem LMD zvou na

XI. POHÁDKOVOU CESTU
pro děti k jejich svátku
v sobotu 1. června od 13.00.
Podrobné informace budou zveřejněny
na plakátech a webových stránkách města.

HISTORICKÁ RUBRIKA

SLOUPEK

Sochy a pomníky krále Jiřího I. část

Hrnčířství v Semipalatinské oblasti západní Sibiře počátkem XX. století

Podoba mnoha významných osobností
bývá pro časy budoucí vytesána do kamene,
či odlita do kovu. I přes ušlechtilost zmíněných materiálů, věhlas autorů i zásluhy
osobností samých, podléhají sochy vášním
a náladám tu zleva, tu zprava. Skutečná Jiříkova podoba se na sochách nedochovala.
Týnský chrám v Praze se za Jiříkova panování dostavoval. Byla postavena severní věž
a štít hlavní chrámové lodi. Právě sem byla
na návrh Jana Rokycany umístěna Jiříkova
socha, nad ni pak veliký pozlacený kalich.
Obé bylo v roce 1626 odstraněno. Socha
„husitského krále“ byla nahrazena sochou
Madony a z kalichu byla vyrobena Madonina svatozář. Také Jiříkova socha na Karlově
mostě byla počátkem 17. století zničena.
Jak vypadal král Jiří? Byl „úboreček,“ tak se
říkávalo zavalitým mužům. Eneáš Piccolomini, pozdější papež Pius II, dobře Jiříka
znal a popsal jej takto: Podle něj měl Jiří bílou pleť, tmavé vlasy, jiskrné kulaté a temné
oči. Byl malý a krátký, jakoby čtverhranný,
časem čím dál otylejší…
Vraťme se však k Jiříkovým sochám. Není
jich mnoho. Nejstarší zdobila Pražskou
bránu ve Slaném (postavena 1461-72). O její
zbudování se patrně významně zasloužil
právě Jiřík.

ho kameníka. Jsou patrny dlouhé kučeravé
vlasy, široká tvář se silnými rty, což se shoduje s královým popisem.
Torzo Sochy je umístěno ve sbírkách Vlastivědného muzea ve Slaném.
Historicky nejmladší, ne však nevýznamná,
je Jiříkova socha s pamětní deskou v Chebu.
Dílo je umístěno na nároží domu Junkerů.
Dům tato rodina vlastnila již od roku 1396.
V tomto domě u Kašpara Junkera pobýval
král Jiří při návštěvě Chebu v roce 1458 a
uzavřel zde důležité svazky s Falckým a
Saským kurfiřtem. V domě u Junkerů se

Socha krále Jiřího v Chebu

Torzo sochy v muzeu ve Slaném
Proč Jiřík a Slaný? Město Slaný se zapsalo
husitskou tradicí a patřilo do tří měst vyvolených z počátků husitské revoluce (Žatec,
Rakovník a Slaný).
Dochované torzo sochy je z pískovce, socha
byla vyrobena asi v dílně nějakého místní-

také vdávala Jiříkova dcera Sidonie, pozdější pramáti saské královny.
Sochu s pamětní deskou vytvořil sochař
Karel Kuneš (1920-1997, žák Vincence Makovského a K. Pokorného). Socha Jiříka je
vysoká 1,10 m, je zhotovena ze světlého
trachytu. Byla odhalena v roce 1965. Na pamětní desce je napsáno:
„V TOMTO / DOMĚ / NA / OSTRÉM ROHU
/ PŘEBÝVAL / V LETECH / 1459 A 1461 /
ČESKÝ / KRÁL / JIŘÍ / Z / PODĚBRAD/“
Díky péči radnice v Chebu prošla socha
odborným očistěním (oživením) a obnovou
písma.
Děkuji PhDr. Martině Kuželové vedoucí sekretariátu kanceláře starosty města Chebu za
poskytnuté materiály.
-j.k.-

Vilém Pražák

I. část

Publikováno v etnografickém časopisu Český lid,
roč . 45/1958.
Při výzkumu hrnčířské výroby v Kunštátě na
Moravě setkal jsem se též se starým tamním
hrnčířem, Adolfem Cibulkou, dnes sedmdesátiletým, který za prvé světové války jako rakouský vojín se dostal do ruského zajetí a byl ze
zajateckého tábora transportován do kozácké
oblasti mezi Kalmyky při řece Irtyši v západní
Sibiři. Tam potom spolu s jinými krajany – hrnčíři pracoval v zemědělství. Zajímal se i v novém
prostředí o tamní způsob hrnčířské výroby. A to
tím spíše, že tam byla tehdy ještě zcela odlišná od
způsobu, jaký byl obvyklý v domovině. Způsob
práce ho neobyčejně zaujal a později podnítil i k
pokusu zavést tam výrobu mnohem pokročilejší,
při níž by využil znalostí získaných z domova.
Poznatky, které mi sdělil, jsou pro národopis tak
pozoruhodné, že zaslouží, aby byly publikovány
v odborné literatuře, neboť výrazně osvětlují
hrnčířství, provozované v selských usedlostech
západní Sibiře při Irtyši poč. XX. stol. Z tohoto
místa i doby je zpráv málo a zejména naše etnografická literatura je na odborné zprávy z tak
vzdálených oblastí poměrně velice chudá.
Hrnčíř Cibulka zastihl tehdy hrnčířskou výrobu na Irtyši ještě velmi primitivního stupně.
Tamní lid si hliněné nádoby, potřebné k vaření
a uchování mléka a k jiným užitkovým účelům
v domácnosti a hospodářství, vyráběl sám doma.
Na této výrobě byly zúčastněny především ženy,
které ji prováděly jakožto práce vyhrazené jim,
právě tak, jako jen ony šily a zdobily oděv pro
potřebu rodiny.
Široko daleko, nejméně v okruhu 200 km, v této
oblasti nebylo žádného řemeslného hrnčíře a
také odnikud se sem hrnčířské zboží pro potřeby zemědělců nedováželo. Proto obyvatelstvo
bylo nuceno vyrábět hrnčířské nádoby tradičním způsobem, děděným z generace na generaci. To byla též příčina, proč se v něm udrželo
mnoho starobylého, neboť izolovanost oblastí a
chudoba místních obyvatel nepřipouštěly, aby
sem pronikaly výrobky a výrobní způsoby pokročilejší, jinde už dávno užívané. Zapadlé močálovité končiny západní Sibiře v asijském Rusku byly tehdy kulturně velmi zaostalé, obdobně
jako z druhé strany Uralu východní kraje Velké
Rusi. Proto se zde uchovalo mnoho kulturních
přežitků, které jinde, např. u nás již před staletími vymizely. To se projevilo i v hrnčířské výrobě,
která tím, že uchovala způsob výroby známý
u nás ještě z pravěku, je z hlediska národopisu
zvláště zajímavá.
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