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OTÁZKA PRO STAROSTU
Neuspokojivá kapacita Mateřské školy v
Kunštátě se pomalu stává evergreenem přinejmenším jarních a letních měsíců. Má již
RM připravenou koncepci (či alespoň představu), jak tento problém do budoucna řešit?
Problém se netýká jen Kunštátu. Když přijdou populačně silné ročníky, objevuje se
tento fenomén po celé republice. Řešení stavebními úpravami či přístavbami stojí statisíce a miliony a město musí hledat kompromis
mezi přáním vyjít rodičům vstříc a chovat se
hospodárně.
V minulosti se stávalo, a čeká nás to i v příštích
letech, že následkem neřízené reprodukce lidského pokolení došlo k i výraznému nenaplnění prostor školky a následnému snižování
stavu personálu, čímž se neuspokojivá kapacita stávala až přespříliš uspokojivou, ovšem z
pohledu zřizovatele taky nákladnější.
V minulém období se nedostatek míst částečně vyřešil provizorní stavební úpravou ve
školce, kde se počet zvednul o šest. Nastávající školní rok se počítalo s daleko větším
procentem uspokojených žadatelů o místo.
Bohužel nečekaně vysoký počet předškoláků
si zažádal o odklad a vrátil se zpět na školková místa. Pro rodiče zaměstnané na plný úvazek bez možnosti hlídání znamená nepřijetí
jejich tříletého potomka do školky ztrátu zaměstnání pro jednoho z nich, z čehož vyplyne
nejen zvyšování nezaměstnanosti v regionu,
ale hlavně výrazný pokles příjmu v rodině,
což třeba při splácení hypotéky může mít i
fatální dohru.
Z důvodu pomoci alespoň nejpotřebnějším,
neúspěšným žadatelům o školku, vzniklo v
Kunštátu občanské sdružení Kunštátský kulíšek, které s podporou města a školy zajistí na
letošní školní rok hlídání předškolních dětí v
daném omezeném počtu a zkrácené denní
době s výchovným a výukovým programem
vycházejícím ze školkového pod dozorem pedagogů. Tento pilotní projekt je také sledován
a podporován zástupci JMK a mohl by do
budoucna sloužit jako manuál pro podobné
akce. V příštích letech dojde k výraznému
početnímu odchodu předškoláků. Kromě

Zásah SDH Kunštát ze dne 19. srpna 2011.
toho se připravují projekty na nestátní školková zařízení, která by nám měla dostatečně
vyrovnávat výkyvy v počtu uchazečů o místo
ve státní školce.

RM a ZM KUNŠTÁT
Rada města se na svých zasedáních v měsíci
srpnu převážně věnovala největší realizované
akci v tomto roce – Rekonstrukci kanalizace
a ČOV Kunštát – Sychotín a zahájenému provozování vodovodů a kanalizací městem.
Výstavba jednotlivých stok, přípojek a odlehčovacích komor je dokončena, probíhá zkušební provoz čistírny odpadních vod a připravuje se zkušební provoz přečerpávací stanice
V Lávkách. Bylo započato s postupným předáváním stavby, a to stoky a přípojek v Sychotíně a byl požádán MěÚ Boskovice, odbor
TOŽP, o dílčí kolaudaci této části stavby, aby
bylo možné zahájit připojování jednotlivých
nemovitostí na odbočky.
Provedly se opravy komunikací dotčených
výstavbou kanalizace, a to celoplošně ulice
Zahradní, Za Lidokovem a Sokolská, zapraveny rýhy v ulicích V Lávkách, Hrnčířská, Pod
Hlubnou a v Sychotíně. Zbývá provést novou
komunikaci v ulici Vejpustek, kde bude rov-

něž provedena oprava dešťové kanalizace a
propustku.
Kromě oprav a úprav v ulici Vejpustek budou
v ulici Zahradní osazeny na dvou místech pásové vpusti a zpečněna křižovatka Sokolská –
Zahradní, počítá se i s provedením propustku
v Sychotíně u mlýna.
Na realizaci těchto akcí se počítá s finančními náklady ve výši 1,6 mil Kč včetně DPH,
a to Vejpustek: komunikace 1,020.000,- Kč,
obrubníky 105.000,- Kč, dešťová kanalizace
340.000,- Kč, Zahradní (2 vpusti) 110.000,- Kč,
Sychotín (propustek u mlýna) 25.000,- Kč.
Vzhledem k tomu, že s uvedenými částkami
nebylo v rozpočtu města na letošní rok počítáno, byl zpracován návrh rozpočtového
opatření, který, mimo jiné, financování těchto akcí řeší přesunem finančních prostředků
z rozpočtové rezervy. Tento návrh rozpočtového opatření byl po doporučení finančního
výboru na srpnovém zasedání zastupitelstva
města schválen.
Součástí schváleného rozpočtového opatření
je i poskytnutí finanční dotace Římskokatolické farnosti Kunštát na opravu krovů a
výměnu střešní krytiny na farním kostele sv.
Stanislava v Kunštátě ve výši 200.000,- Kč.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

MATRIKA

Provozování vodovodů a kanalizací

Blahopřejeme rodičům Janu a Lence Vlachovým, Kunštát, nám. Krále Jiřího k narození
dětí Jana a Nely dne 28.06.2011.

Opakovaně uvádíme informace o změnách v
provozování vodovodů a kanalizací v Kunštátě a ve Zbraslavci. Ode dne 1.července 2011 je
provozovatelem části vodovodů, kanalizací a
ČOV Kunštát ve vlastnictví města Kunštátu a
obce Zbraslavec Město Kunštát prostřednictvím vodohospodářského odboru. Provozovatelem majetku ve vlastnictví Svazku vodovodů a kanalizací zůstává stále Vodárenská
akciová společnost a.s., divize Boskovice.
Vodohospodářský odbor MěÚ Kunštát sídlí v
budově sousedící s MěÚ Kunštát č.p. 107 v
kanceláři ve II. podlaží nad drogerií. Poštovní adresa a podatelna je společná s MěÚ Kunštát, kontaktní údaje jsou :
- Ing. Jiří Boček, vedoucí vodohospodářského

odboru, tel. 515 534 313, 725 111 333, mail bocek@kunstat-mesto.cz
- Pavel Hájek, provozní technik, mobil 725 961
730, mail hajek@kunstat-mesto.cz
- Vladimíra Sedláčková, účetní, tel. 515 534
315, mail sedlackova@kunstat-mesto.cz
- www.kunstat-mesto.cz, část: Vodovody a kanalizace
V uvedené části webových stránek jsou k dispozici základní dokumenty, podle kterých
se řídí provozování vodohospodářské infrastruktury městem Kunštát, tj. :
- Všeobecné smluvní podmínky
- Reklamační řád
- Kanalizační řád
-boč-

Stavba kanalizace těsně před závěrem
Celá kunštátská a sychotínská veřejnost, stejně
jako motoristé projíždějící těmito sídly, přivítala ukončení prací na kanalizačních stokách
a provedení oprav komunikací. V současné
době probíhají závěrečné pochůzky v rámci
přebírání díla a zhotovitel kompletuje dodavatelskou dokumentaci a projekt skutečného
provedení.
Samotné kolaudace budou probíhat na dvě
etapy. Město Kunštát, jako investor stavby,
má v současné době od zhotovitele kompletní
podklady pro kolaudaci kanalizačních stok v
Sychotíně, o kolaudaci kanalizačních stok v
Kunštátě budeme moci požádat zhruba za 3
týdny.
Jak jsme již informovali v průběhu výstavby,
bude samotné připojování jednotlivých nemovitostí řízený proces, který vyžaduje aktivní spolupráci tří složek – vlastníků připojovaných nemovitostí – provozovatele kanalizace
tj. vodohospodářského odboru – a stavebního
úřadu Kunštát.
V přípravné fázi vlastník připojované nemovitosti podá na MěÚ Kunštát dvě žádosti :
1. žádost o územní souhlas na stavební úřad
(tiskopis Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu) s přílohou, který bude
tvořit jednoduchý nákres budoucí kanalizační přípojky,
2. žádost o zřízení kanalizační přípojky, podle
které město Kunštát připraví pro daného odběratele návrh smlouvy na odvádění odpadních vod.
Vlastníci připojovaných nemovitostí mohou
zahájit práce na kanalizačních přípojkách po
obdržení územního souhlasu od stavebního
úřadu Kunštát. Práce na kanalizační přípojce
mohou být prováděny dodavatelsky nebo svépomocí.
Výkopy pro kanalizační přípojku bude ve
většině případů nejvýhodnější provádět svépomocí ručně. Dodávku a montáž potrubí

kanalizační přípojky je možné objednat například u místních instalatérských firem pana
Květoslava Hájka (603 822 832), Radka Šafáře
(733 288 212), Zdeňka Vaněrky (603 256 850),
Jiřího Holase (605 508 678) nebo Romana
Mudrycha ze Zbraslavce (736 487 996), případně u dalších.
Provozovatel kanalizace město Kunštát - vodohospodářský odbor bude správnost napojení kanalizačních přípojek do revizních šachet
kontrolovat inspekční prohlídkou.
Vlastník příslušné nemovitosti nebo prováděcí firma přizve k odsouhlasení napojení před
zásypem pracovníka vodohospodářského odboru. Žádost k provedení kontroly bude podána písemně na podatelnu MěÚ minimálně 2
dny před termínem požadované inspekce. V
rámci inspekce bude zkontrolována technická správnost napojení, vypracován náčrt přípojky, pořízena fotodokumentace a podepsán
Protokol o přepojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci. Současně bude s odběratelem
podepsaná Smlouva o odvádění odpadních
vod. Množství odváděných vod pro fakturaci
stočného bude u nemovitostí napojených na
veřejný vodovod měřeno vodoměrem, u nemovitostí s vlastní studnou výpočtem podle
směrných čísel.
Protokol o přepojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci bude dokladem o splnění povinnosti při změně způsobu vypouštění odpadních vod podle podmínek Kanalizačního
řádu města Kunštát a bude uložen mezi doklady příslušného odběrného místa u provozovatele vodovodů a kanalizací města Kunštát.
Další informace nebo upřesnění k celé agendě
napojování nemovitostí na novou splaškovou
kanalizaci možno získat telefonicky na pevné
lince 515 534 313 nebo na mobilu 725 111 333,
případně osobně v kanceláři vodohospodářského odboru.
-2-

Dne 6.9.2011 slaví významné životní jubileum - 80 let paní Jiřina Šimurdová. Své mamince blahopřejí dcery s rodinami.
Oznamujeme, že 15.08.2011 zemřel ve věku
84 let p. Jaroslav Straka, Hluboké u Kunštátu
č.p. 43.
-mat-

OZNÁMENÍ
Město Kunštát vydalo kalendář
Nástěnný kalendář s historickými fotografiemi kunštátského náměstí se začne prodávat
ve dnech hrnčířského jarmarku 17. a 18. září v
informačním centru. Jeho cena bude 155,- Kč.
Kalendář tvoří unikátní fotografie našeho
města z 19. a 20. století. Je prvním z plánované „edice historických kalendářů,“ které by
město chtělo vydat i v následujících letech.

Občanské sdružení ASV Kunštát děkuje všem
přiznivcům kinematografie za účast na letní
filmové slavnosti pojízdného kinematografu
Bratří Čadíků, která proběhla v našem městě
počátkem měsíce srpna. V rámci čtyř promítacích večerů byly promítnuty filmy domácí
produkce, při kterých se díky dobrovolnému
vstupnému vybrala částka ve výši 12.518,- Kč
na charitativní účely. Poděkování patří také
Městu Kunštát za bezplatný pronájem prostoru a sdružení finančních prostředků na
pokrytí nákladů pojízdného kinematografu.
Věříme, že tento projekt byl přínosem pro
kulturní léto v našem městě, a že v následujícím roce nás opět podpoříte.
L. Bravenec
Základní škola v Kunštátě děkuje rodičům
Davida Dostála za finanční dar ve výši 16 tis.
Kč, který po dohodě s televizí Nova a Markíza věnovali jakožto výtěžek ze SMS zasílaných
fanoušky malého Davídka při příležitosti
jeho loňského účinkování v soutěžním pořadu Talentmánia. Uvedené prostředky budou
ve shodě se smlouvou využity k financování
adaptace dětí s pohybovým postižením do
běžného školního života.
Mgr. V. Sedlák, ŘŠ

Kanalizační přípojky se budou běžně zapojovat do připraveného hrdla u dna připojovací
šachty. Pokud to výškové poměry budou vyžadovat, může se potrubí kanalizační přípojky zapojit ve vyšší úrovni do stěny připojovací
šachty. Otvor pro takovéto připojení může na
objednávku a náklady vlastníka nemovitosti
vykroužit pouze pracovník provozovatele kanalizace resp. pracovník spolupracující firmy
speciálním nástrojem. V rámci ceny za tuto
operaci bude potrubí kanalizační přípojky
utěsněno systémovou gumovou tvarovkou,
která zamezí vtékání balastních vod do splaškové kanalizace.
Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch
nesmějí být v žádném případě napojeny do
nových stok splaškové kanalizace. Tyto vody
mohou být napojeny oddílně do původních
stok jednotné kanalizace, které se postupně změní na stoky určené k odvádění pouze
dešťových vod do nejbližší vodoteče. Správnost oddílného napojení vod z jednotlivých
nemovitostí bude kontrolována pracovníky
vodohospodářského odboru v rámci inspekč-

ní prohlídky a výsledek bude zaznamenán do
Protokolu o přepojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci. Takovéto kontroly může provozovatel kanalizace provádět namátkově i v
dalším období. Případné závady ve způsobu
odvádění odpadních vod se řeší podle Všeobecných smluvních podmínek platných pro
provozování vodovodů a kanalizací městem
Kunštát vyměřením sankční pokuty a stanovením termínu, do kterého je vlastník nemovitosti povinen provést nápravu.
Našim přáním je, aby většina vlastníků nemovitostí, pro které jsou v Kunštátě a v Sychotíně připraveny připojovací šachty, s městem
Kunštát při napojování přípojek účinně spolupracovala. Město Kunštát má zájem na připojení nebo přepojení co nejvíce nemovitostí
již v tomto roce, aby mohlo dojít k vyzkoušení
funkčnosti ČOV na projektem předpokládané
zatížení. O postupu připojování jednotlivých
nemovitostí na novou kanalizaci Vás budeme
průběžně informovat na stránkách Kunštátského zpravodaje a na webových stránkách
města.
-boč-

SDH KUNŠTÁT

MĚSTO KUNŠTÁT
VÁS ZVE NA VÝSTAVU
KERAMICKÝCH PRACÍ A OBRAZŮ

LUBOMÍRA HLUŠTÍKA
PROKOPA VESELÉHO
1. 9. – 30. 9. 2011
MINIGALERIE INFOCENTRA

INZERCE
» DEUTSCH STUDIO JAZYKOVÁ ŠKOLA
Vlasta Štěpánová. Kurzy němčiny všech pokročilostí, překlady, tlumočení, doučování. Kontakt:
603 945 673, 516 415 759, email: vstepanov@ilo.
cu, www.deutschstudio.webnode.cz
» Prodám květový, lesní a pastovaný med.
Tel.: 732 498 711

vysokého napětí. Tento zásah byl velmi kom- » AUTODVŮR opravy motorových vozidel
plikovaný. Nejprve jsme museli strom zapřít všech typů Mechanické opravy - vč.dodání
a vyčkat na vypnutí elektrického proudu a na levných n.d. Klempířské opravy - vč.rovnání
příjezd vysokozdvižné plošiny HZS z Bosko- i vaření Autolaky, design-vč.kompletní přívic. Po vypnutí proudu a přistavení plošiny pravy Plnění klimatizací-již od 400 Kč. Dále
jsme začali postupně odřezávat větve, které - svařování plastových částí, zasklívání autoležely na drátech vysokého napětí. Jakmile se skel, diagnostika řídících jednotek, přípravy
nám podařilo všechny dráty uvolnit, byla už a provádění STK, zajišťujeme servis a opravy pohonu LPG. Prodej levných náhradních
likvidace stromu maličkostí.
Při návratu naší jednotky na základnu jsme dílů - dodání dle objednání - ještě ten den
provedli další dva zásahy. Nebyly tak složité a nebo do druhého dne, dle potřeby dodání i
v sobotu. Pracovní doba flexibilní, dle potřeb
nedošlo při nich k větším škodám.
Velitel JSDH Kunštát Pavel Peterka zákazníka. Kalkulace ceny předem, opravy
prováděny v nejnižších cenách a v nejkratším
možném termínu. Kontakt: AUTODVŮR
VÝTVARNÁ DÍLNA
Kunštát, tel. 608 192 829
a z jeřabin pak vytvořili svou podobu zračící
Cesta za duší lesa
V krásném prostředí lesa a penzionu U sochy se na jeho kůži, stromové kůře jak obraz v zr- » NAVŠTIVTE OČNÍ OPTIKU (ve dvoře
v Rudce u Kunštátu Zdenky Popelkové strávi- cadle. Podle díla světoznámého švýcarského zdrav. střediska) otevřeno každou středu od
li nezapomenutelný týden vybraní klienti br- malíře Paula Klee komponovali svůj vlastní, 9.30 do 16.00.
něnského Denního stacionáře a domova pro výtvarně náročný ohlas. Vychovatelka Iva
osoby se zdravotním postižením GAUDIUM. Pokorná vše s nevšedním entuziasmem fo- » Kosmetické služby, prof. make up,
Konal se tam totiž výtvarný workshop švýcar- tograficky dokumentovala. Celý workshop, manikúru i pedikúru Vám nabízí na penziské lektorky Diany Rachmuth. A velice rychle hrazený švýcarskou stranou, zakončily dvě onu Petra Loukotová – Studio Viktorka. Obpadla nejprve jazyková bariéra, rozplynula se vernisáže, ta první, takříkajíc privátní, se jednávky na tel.: 605 979 121
v její empatii a velké vnitřní síle. Vytvořilo se odehrála v pátek 29. července, pro veřejnost je
tak mimořádně tvůrčí prostředí, kde se mohl výstava přístupná od soboty 30. července, kdy » OPRAVY a PRODEJ rodinných šicích strojů
dobře uplatnit přirozený výtvarný talent lidí s vernisáž zpestřila jazzová kapela.
a obnitkovaček. Milan Lepka, Nýrov 76, tel.
Bylo strhující se tohoto workshopu zúčastnit, 723 307 810
lehkým mentálním postižením.
Workshop začal představováním, každý se- být svědkem, když ředitelka stacionáře Pavlístavil své jméno z přírodnin, z předmětů na- na Březinová malovala svůj strom dvěma štět- » Navštivte „KOSMETICKÉ STUDIO
lezených. Pak následovala krystalizace jejich ci zaráz jako staří mistři a ze svého podpisu BLANKA“ v Kunštátě, na Palackého 523. Obpředstav: malovali lesní stromy, dokreslovali učinila součást obrázku. Vcítit se do nakaž- jednat se můžete telefonicky.: 733 313 699 nebo
fragmenty obrázků, každý z nich, včetně pe- livé, spontánní radosti postižených lidí nad e-mailem: studio@kosmetikaBlanka.cz. Více
dagogického doprovodu, si v nedalekém lese každým zdařilým tahem štětce nebo pastelky informací najdete na www.kosmetikaBlanka.cz
našel svůj strom,objal jej a ztotožnil se tak s nebo nasát letní vůni lesa, vůni už trochu najeho duší, s jeho příběhem i příběhy drobných sáklou podzimem.
» Prodám DB 4+1 v Kunštátě. Tel.: 728 717
Tomáš Mazáč 410
živočichů, kteří v něm žijí. Z hrnčířské hlíny

Zásahy SDH Kunštát
V pátek 19. srpna okolo osmnácté hodiny se
nad Kunštátem přehnala silná bouřka. Jednotka SDH Kunštát vyjížděla hned k několika událostem. K nejkomplikovanějším patřily
dva zásahy na ulici Sokolská, kde se rozlomil
statný dub, který spadl na dvě zaparkovaná osobní vozidla a poničil střechu a fasádu
domu č.p. 552. Strom jsme museli před rozřezáním zajistit uvázáním za CAS, aby nedošlo
k většímu poničení zaparkovaných vozidel.
Druhý zásah byl u domu č.p. 194, kde se vyvrátil vzrostlý ořech a zavěsil se do vedení
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LITERÁRNÍ RUBRIKA
Knihy knihovny kunštátské
Právě před devadesáti lety byla slavnostně
otevřena „Jiráskova horská cesta“ napříč
Orlickými horami. Petr Rýgr se rozhodl s
přítelem fotografem Alešem Formánkem a s
věrným psem Frodem tuto cestu během pětidenní pěší tůry projít v dobovém oblečení a
obutí. I batoh zapůjčený z Muzea turistiky v
Deštném je prvorepublikového data, fotografie se pořizují dávnou Flexaretou. Trasa má
necelých sto kilometrů, dobrodružství může
začít!
Celá cesta je nafocena a vylíčena v krásně graficky upravené a bezchybně vysázené knížce
s devadesát let starými mapami a dobovými
reklamami, s citáty z Aloise Jiráska a z dobových průvodců Horami Orlickými. Dozvíme
se leccos o pohnuté historii kraje, který byl
dříve česko-německým pohraničím, dnes se
z vršků díváme do Polska. Na stránkách Rýgrovy knížky ožívají pašerácké příběhy, chaty
Klubu českých turistů jsou znovu ohrožovány Henleinovými Freikorps, kterým se jako
zázrakem nepodařilo zapálit výstavní Masarykovu chatu od architekta Bohuslava Fuch-

se. Zato jinou slavnou Kramářovu chatu na
Suchém vrchu zničilo pirátské podnikání po
sametové revoluci, padla za oběť nikdy nevypátraným žhářům. „Vida, co se ve vypjatých

ských služeb vůbec dopadá pro dnešek nevalně, v některých případech i katastrofálně.
Inu, pokrok nezastavíš! Rýgrova knížka se čte
jedním dechem a co víc – vybízí k výpravě do
popisovaných míst. Ani já neodolal a alespoň
část cesty si prošel po svých z orlické Olešnice až kamsi pod Králický Sněžník. Vřele doporučuji zdatným chodcům a milovníkům
přírody. Na závěr si neodpustím ještě jednu
rozkošnou citaci: „Kdo chceš míti potěšení na
cestě se společníkem, vol jej s velikou opatrností. Cesta několikadenní je jakousi zkouškou charakteru, neboť člověk jest nejcitlivější
a na náladě závislý nejvíce na cestě. Proto jen
stejné názory životní, stejný způsob života a
stejná výkonnost činí dobrého tovaryše. Jen
rovný s rovným choď, kdežto nerovná spřež
nerada spolu dobře táhne.“
Neplatí snad totéž i o cestě životem?

předválečných chvílích na Šerlichu nepodařilo přes hranice přišlým ordnerům, povedlo
se zde v míru vlastní neviditelné ruce!“ Srovnání úrovně tehdejších a dnešních pohostin-

RÝGR Petr: HORY ORLICKÉ (Na Jiráskově
horské cestě ještě po devadesáti letech), Lithos, Pardubice 2011
-v.o.-

Kunštátská kaple - kaple Navštívení Panny Marie
Když jsem se ptával, kde že vlastně leží ten
druhý Kunštát, bylo mi řečeno, že se po válce ocitl někde za hranicí s Polskem. V rámci
prázdninových výletů jsem se vypravil do
Orlických hor na česko-polské pomezí, které
bylo dřív hranicí s Pruskem a zjistil následující. Druhý Kunštát byl přejmenován
na Orlické Záhoří. Vede do něj silnice z
Deštného pod Masarykovou chatou na
Šerlichu. Leží tedy v Čechách, ale nesluje už Kunštátem! Kunštátskou však
podnes zůstala barokní kaple, jejíž historie sahá do doby po třicetileté válce.
Na informační tabuli se dovídám, že na
horském hřebenu mezi Orlickým Záhořím
a Zdobnicí stojí osamocená poutní kaple,
zvaná Kunštátská a také Puuschkapelle,
zasvěcená Navštívení Panny Marie. Její
interiér byl vyzdoben prostě vyřezávaným
dřevěným barokním oltářem a malovaným obrazem Panny Marie, umístěným
na pravé straně kapličky. Obraz namaloval
v Kutné Hoře malíř František Nyskal za
cenu 30 fl. Uvnitř na kamenné podezdívce
stával a ještě stojí kámen, kde je chronogramem nápis Salve Maria Dolorosa Te Salutat
Servus a je vytesán letopočet 1671, z čehož
se dá usoudit, že ve zmíněném roce byla
postavena první stavba. V roce 1831 byla
kaple přestavěna a při úpravách v roce 1869
dostala nynější podobu. Hrabě Johann Kolowrat Krakowský daroval veškerý materiál.

Uvnitř stávala pískovcová socha Piety z roku
1671. Kamenná stavba původně sloužila k
bohoslužbám dělníků, kteří pocházeli z Tyrolska a byli zakladateli rozsáhlých horských
obcí Zdobnice a Říčky. Těžili zde dřevo na
výdřev kutnohorských dolů a poté ho plavi-

li po vodě. U Pekla nad Zdobnicí bylo dřevo
nakládáno na vory a plaveno dále po Labi ke
Kolínu, zde bylo vytahováno ve hráblích a
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dováženo do báňských podniků kutnohorských. Kaple poskytovala ochrannou střechu
poutníkům, lesním dělníkům, hledačům lesních plodů či houbařům. Alpský původ nepřipomínají pouze jména, ale také jazykové
zvláštnosti a dochované tradice, které poukazují na jihoněmecký původ. Kaple byla
cílem mnoha lidí z okolí horských vesnic
i Kladska, zejména v první neděli v měsící srpnu na den Navštívení Panny Marie.
Výňatek ze zdobnické farní kroniky.
„Velká byla radost, velké bylo nadšení. Výstřely z děla hlásily v předvečer oslav celému okolí tu radostnou událost. Velebný
vikář Karel Novák z Vamberku s panem
farářem a teologem Vincentem Schmiedem
z Kunětic vedl průvod lidí. Nahoře již čekal
zástup z Kunštátu s panem farářem Johannem Kasekem. Celá hora se hemžila lidmi,
sešlo se zde okolo 6 000 věřících. Velká mše
byla zahájena, na kazatelně, vybudované
ve volné přírodě vystoupil kunštátský pan
farář, který mluvil o vysoké úctě k Panně
Marii, a děkoval za všechny dobré skutky.
Zdobnický učitel Josef Kleinwächter s oběma kapelami uvedl zcela novou vokální
mši, obstaranou z Justbrucku. Po Te Deum
laudamus se všichni společně vrátili domů.
Je nutno podotknout, že v tento slavnostní
den bylo vystřeleno z děla za 25 fl. prachu.“
-v.o.-

HISTORICKÁ RUBRIKA
Nejstarší památka kunštátského hrnčířství
Městečko Kunštát s přilehlým okolím je od
středověku známo keramickou výrobou.
Předpokladem pro její rozvoj se stal dostatek surovin, uložených v geologickém útvaru
jdoucím přes Kunštát, Lysice, Bořitov a pokračujícím směrem na Blansko a Olomučany.
Kunštátský hrnčířský cech, založený v roce
1620, zahrnoval také mistry z blízkých lokalit
– Sychotína, Nýrova, Bystřice nad Pernštejnem,
Doubravníku, Křetína, Letovic, Lysic, Olešnice, Sebranic. V druhé polovině 18. století působilo ve městě dvanáct dílen a tento počet se
udržel až do doby zrušení cechovního zřízení
v roce 1859. Nové oživení zdejší produkce přineslo zavádění kameniny po roce 1870. Kolem
roku 1900 pracovalo ve městě a okolí osmnáct dílen. Keramická produkce v Kunštátě
zaznamenala ve 20. století další vývoj a na
svou slavnou tradici navazuje i v současnosti.
Nejstarší významnou ukázkou práce zdejších
hrnčířů se stal cechovní džbán z roku 1657.
Byl používán při slavnostních příležitostech a
sloužil k reprezentaci cechu. Představuje neobvyklý hrnčířský výrobek, který tvarem připomíná spíše cínovou konvici na třech nožkách.
Je plasticky zdoben kruhovým medailonem s
postavami Adama a Evy u stromu poznání a
atributy hrnčířského řemesla - džbánkem a
pracovním nástrojem (čepel). Nad medailonem se nacházejí tři motivy s orlicí a ptáky (?),
shora po jeho obou stranách opět dva malé
kruhové medailony s veverkou a ptáčkem;
podobné zvířecí figurky (jelínek, ovečka, divoké prase) provázejí ústřední medailon na
levé straně a pod ním. Rovněž u paty stromu
uvnitř medailonu je umístěna figurka jelínka (analogie zvířecích motivů na soudobých
novokřtěnských fajánsích ?). Plastické prvky
jsou ještě barevně kolorovány a na bocích
džbánu je namalován květinový motiv, který
opět připomene dobovou rostlinnou ornamentiku, do specifické podoby dotvořenou
novokřtěnskými keramiky. Hrdlo lemují vyrytá jména tehdejších představitelů kunštátských hrnčířů TOMASS KREWENEC /MATEG WLASSTOVICKA a vročení 1657. Oba
jsou v pramenech uváděni jako mistři hrnčířského řemesla a před polovinou 17. století je
doloženo také jejich působení v městské radě
ve funkcích purkmistra. Džbán přestavuje
po technické i výtvarné stránce mimořádně
zdařilý výrobek, který dokumentuje vysokou úroveň zdejšího řemesla a zručnost jeho
představitelů, kteří již dobře ovládali práci
s barevnými hlinkami a glazurami. V rámci
dochovaných hrnčířských produktů v našich
zemích představuje druhý nejstarší datovaný

exemplář (nejstarší džbán Šimona Nemazala
z Berouna z roku 1577 se nachází v národopisném oddělení Národního muzea v Praze).
Uvedený výrobek byl původně uložen ve zrušeném kunštátském muzeu, jeho snímek se
objevuje např. v Ročence hrnčířského a keramického průmyslu v Kunštátě a okolí z doby
kolem roku 1932 a v příspěvcích významného etnografa Viléma Pražáka, publikovaných
v padesátých letech. V současnosti však není
o jeho osudu nic známo. V roce 1988 byla do
Etnografického ústavu Moravského zemského muzea zakoupena v brněnském obchodě
Starožitnosti jeho zdařilá replika, která podle informací majitelky vždy tvořila součást
rodinného majetku. Podle jejích slov byla
údajně zhotovena pro Národopisnou výstavu českoslovanskou, konanou v Praze roku
1895, jejíž přípravy vyvolaly mohutnou vlnu
zájmu o tradiční lidovou kulturu a řemeslo.
O původu džbánu nelze nic určitějšího říci,
srovnání výrobku s dokumentárními snímky originálu a posouzení jeho technického
provedení prokázalo, že brněnský exemplář
s největší pravděpodobností nemůže být produktem 17. století. Byl však zhotoven velmi
zručným a zkušeným hrnčířem, dobře obeznámeným se staršími technickými postupy.
Snad se v budoucnu podaří blíže objasnit
okolnosti zhotovení této repliky a za pomoci moderních přírodovědných metod ověřit
dobu jejího vzniku.
PhDr. Alena Kalinová

SLOUPEK
Pamětní zápis

(IX. část)

Ludvík Kundera
Sepsaný v měsíci srpnu 2005 u příležitosti obšírné úpravy kunštátského chrámu sv. Stanislava:
Stanislav Rolínek (1902-1931), pochází z Bořitova u Černé Hory. Vyučil se čalouníkem, záhy
se však u něho objevily příznaky tuberkulózy.
Po prvním léčení se v něm probudil aktivní
zájem o umění. Své první práce tesal v okolí
Bořitova; např. v lese u Chlumu sousoší Jana
Husa, Jana Žižky a Prokopa Holého. Možnosti
velkorysých realizací se mu dostalo koncem
dvacátých let v umělých pískovcových jeskyních v Rudce u Kunštátu. Na jejich základě
byl v roce 1929 přijat na pražskou Akademii
výtvarných umění, kde studoval u prof. Španiela. Vydržel tam však jen rok. Poté, stále víc
sužován chorobou, chtěl vyřešit i sochami vyzdobit celou rudeckou jeskyni. Jeho snem byl
podzemní Slavín se sochami velikánů našich
dějin. Vytesal jezdeckou sochu knížete Václava, rytíře u vstupu i řadu blanických rytířů. Ty
už však nedokončil.
Pohnutý byl osud Rolínkova nejnáročnějšího
díla, monumentální pískovcové sochy T. G.
Masaryka. Počátkem okupace bylo jisté, že ji
nacisté odstraní. Rolínkovi podporovatelé sochu proto pilami rozřezali a ukryli ve sklepích.
Ale i tam gestapo jednotlivé kusy vyslídilo a
zničilo. Zbyly mohutné boty, „Masarykovy
boty“. Staly se pojmem, vešly do dějin….
Roku 1938 přijíždí František Halas poprvé
na letní pobyt do Kunštátu. Ubytování zprostředkoval básník Klement Bochořák, kunštátský rodák. Halas je Kunštátem fascinován a po
svém zvyku zve přátele, aby se na této radosti
podíleli. Kromě „kunštátských“ (Bochořáka
a Jana M. Tomše) přijíždějí z Prahy Jiří Orten,
Kamil Bednář, Zdeněk Urbánek a z blízkého
Zboňku dávný kamarád Theodor Hejl, z Brna
Ivan Blatný a další. První Halasův „kunštátský
kruh“! „Smyslným smíchem nesmyslným čaruje večer za dědinou.“
Dny otevřených dveří Památníku hrnčířských domů a dílen v Kunštátě č.p. 94
ve dnech 17. 9. – 18. 9. 2011

Návštěvníci letošního hrnčířského jarmarku si budou moci prohlédnout repliku
cechovního džbánu z roku 1657 v Památníku hrnčířských domů a dílen v Kunštátě
č.p. 94, kam ho pro tuto příležitost zapůjčí
brněnské Moravské zemské muzeum. Organizátoři z občanského sdružení Řemesla
Kunštát doufají, že se podaří získat nové
informace od pamětníků, které by pomohly osvětlit osud této významné památky.

- výstava historických výrobků hrnčířských
mistrů z Kunštátu a okolí
- výstava sbírkových předmětů a představení nových muzejních sbírek
- poprvé v historii Města Kunštát bude vystavena replika cechovního džbánu z roku 1657
- ukázky práce mladých keramiků
- promítání videozáznamů a fotografií
- doprovodný program
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