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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás pozval na koncert - tentokrát do Brna do Domu Pánů z Kunštátu v
úterý 10. června v 18 hodin.
Město Kunštát, Kruh přátel umění v Kunštátě v souvislosti s 550. výročím korunovace
krále Jiřího z Kunštátu a z Poděbrad pořádá
koncert smyčcového kvarteta Eugena Suchoně. Na počátku koncertu vystoupí houslové
kvarteto složené z kunštátských žáků, pod
vedením učitele Libora Suchého.
Koncert sponzoruje arch. Jiří Hečka. Koncerty kunštátských umělců v Domě Pánů z Kunštátu budou probíhat každoročně na počátku
léta.
Váš Pavel Göpfert
Květnové oslavy 550. výročí korunovace Jiřího z Kunštátu a z Poděbrad českým králem

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
OPRAVA KULTURNÍHO DOMU

DALŠÍ ÚPRAVY KOUPALIŠTĚ

Po zahájení prací na výstavbě cyklostezky do V rozpočtu pro letošní rok uvolnili zastuÚjezdu již přichází také termín, kdy dělníci pitelé 350 tisíc korun na stavební úpravy a
začnou s první etapou přestavby kulturního celkové zvelebování zdejšího koupaliště.
domu. Rekonstrukce sice měla původně Hlavní díl se přitom dotkne samotné bazézasáhnout obě podlaží vstupního traktu nové vany. V její plavecké části nyní vrcholí
včetně předsálí a balkonu, ale kvůli finanční práce na zvyšování dna, což by mělo přispět
náročnosti se letošní investice omezí pouze k méně výraznému zanášení kalem. Naopak
na přízemí. Během období od června do dětský sektor koupaliště, stejně jako vstupní
konce listopadu tak musí vybraná stavební brouzdaliště, čeká před spuštěním provozu
firma vybudovat nový vstup do hlavního sálu, pokrytí speciální plastovou fólií.
a to z boční strany - od hasičárny. Na čelní
NÁMĚSTÍ KLEMENTA BOCHOŘÁKA
straně objektu pak vzniknou dva nové vchody,
do obřadní síně, jež dnes leží v prvním Po několikaměsíčním útlumu zastupitelé znopatře, a do restaurace. Tu čeká úplně nové vu otevřeli otázku, čím (nebo zda vůbec)
dispoziční řešení, prostor dnešní hospody se zaplnit část náměstí Klementa Bochořáka
přemění na kuchyň, a část pro hosty zabere - travnatou plochu vedle Tenorovy ulice.
kus současného předsálí. Do začátku příští Většina se během diskuze sice vyslovila pro
plesové sezony se návštěvníci kulturního hotel či jiné ubytovací zařízení, ale definitivně
domu dočkají i nových toalet a vzduchotech- rozhodnuto stále není. Nyní běží čas, kdy
niky.
radní hledají další zájemce-investory, kteří
Náklady stavebních prací spojených s první by o odkup pozemku a o jeho využití měli
etapou dosáhnout na necelých 6 milionů zájem. Cílem je posbírat co nejvíce návrhů, a
korun bez DPH, z toho 4,8 milionu pokryje ten nejvhodnější potom vybrat a podpořit. Zastátní dotace. Další 2,5 milionu korun poté stupitelstvo se k tématu vrátí pravděpodobně
městu věnuje Pivovar Černá Hora na zařízení až na zářijovém zasedání.
restaurace.

SCHODIŠTĚ U HŘBITOVA
V průběhu následujících týdnů se dočká
opravy také schodiště před hřbitovem.
Rada města schválila nákup hotových betonových prefabrikátů, kterými pracovní četa
poškozené schody překryje. Současně se
počítá i se zprovozněním vodovodu na nové
části pohřebiště.
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ U ŠKOLKY
Delší období, kdy zdejším dětem sloužilo
k radovánkám pouze jednoduše zařízené
hřiště na náměstí Klementa Bochořáka, končí.
Hlavní hrací park pro veřejnost funguje od
minulého měsíce v zahradě mateřské školy.
Z větší části je vybavené novými atrakcemi
a na svém místě už stojí i slibovaná vstupní
brána.
Rada města Kunštát
Starosta města Kunštát
srdečně zve na
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
19. června od 17 hodin
v zasedací síni městského úřadu

městský úřad
    Město Kunštát zveřejňuje v souladu s ustanovením §39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
záměr na prodej pozemku p.č. 136/4,
trvalý travní porost, o výměře 1100 m2, v
katastrálním území Kunštát na Moravě
(ulice Mezi Plůtky). Pozemek je dle územního
plánu určen k zástavbě rodinným domkem.
    Podmínky prodeje: pozemek bude prodán
zájemci, který „formou dražby“ předloží nej-

vyšší nabídku, minimální prodejní cena 250,Kč/m2, zahájení výstavby domku do 2 roků
od nabytí právní moci kupní smlouvy.
    Vlastní prodej bude proveden na zasedání
Zastupitelstva města dne 19.6.2008 v 17.00
hodin v zasedací síni městského úřadu. Z
uvedeného důvodu je účast zájemců o koupi
pozemku na zasedání nutná. Záměr prodeje
je rovněž zveřejněn na úřední desce. Bližší
informace podá tajemník městského úřadu.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Před koncem školního roku
Máme tu červen, poslední měsíc školního
roku. Pro 32 našich prvňáčků to bude poprvé,
co dostanou řádné vysvědčení, naopak pro
38 deváťáků bude tento měsíc znamenat
poslední dny v kunštátské škole. Přestože
se v červnových dnech ještě spousta zajímavých věcí teprve uděje, pokusme se o malé
připomenutí, jaký tento školní rok pro nás
byl.
Odhlédneme-li od významných organizačních změn, kdy například s Novým
rokem začala škola pracovat v podmínkách
sloučených organizací ZŠ a MŠ, a nebudemeli hovořit o změnách ve výuce v souvislosti
s realizací vlastního školního vzdělávacího
programu, dle kterého se prvním rokem
vzdělávají žáci 1. a 6. ročníku, pak je třeba
zmínit alespoň ty nejdůležitější momenty
ze života školy, ať už v nových přístupech k
výuce - zejména AJ - nebo v podobě mnoha
akcí připravených učiteli i samotnými žáky.
Zmínka o angličtině není náhodná. V tomto
roce naši učitelé „oplatili“ loňskou návštěvu
učitele z družební anglické školy a vypravili
se sbírat zkušenosti formou týdenní stáže
do Anglie. Současně jsme přivítali další
dva učitele z této školy na návštěvě u nás.
Mimo to ve druhém pololetí na naší škole
vyučuje - především v hodinách konverzace
v AJ - Marisa Di Fabrizio, Italka, která k
nám přicestovala z USA a vládne plynnou
angličtinou.
Zvýšení jazykové gramotnosti však škola
nenabízí pouze žákům školou povinným.
Již druhým rokem probíhají v odpoledních
hodinách kurzy AJ pro širokou veřejnost.
S velkým zájmem a pozitivním ohlasem se
setkaly též obdobně organizované kurzy
práce s výpočetní technikou.
Ze zajímavých akcí organizovaných v průběhu roku vybíráme:
Září
- Přivítání prvňáčků za účasti jejich rodičů
- Koncert houslového kvarteta p.uč. Suchého v
Letovicích s účastí našich žáků
- Ustavení žákovské rady
Říjen

- Beseda s učitelkami MŠ
- Velcí čtou malým – ve spolupráci s městskou
knihovnou žáci 8. a 9. tříd četli žákům 1.st
- V rámci Týdne knihoven dále beseda s cestovatelkou A. Žákovskou
- Výtvarná soutěž s Nesquikem
- Návštěva výstavy obrazů Vysočiny
- Halloweenský karneval
- Sběr starého papíru
Listopad
- „Pasování” prvňáčků“ a jejich přijetí mezi
čtenáře, předávání slabikáře. Program pro
rodiče si připravili žáci 9. ročníku pod
názvem „Jako ryba ve vodě“
Prosinec
- Mikuláš na kunštátském náměstí – prodej
výrobků, výtěžek určen na charit. účely
- Adopce dvanáctiletého Samuela Chikotiho
ze Zambie
- Slavnostní otevření sportovního areálu za
školou (spojeno s Mikulášem)
- Žáci 8. tříd na celostátní prezentaci projektu
Rady Evropy v Praze „Budujeme Evropu s
dětmi pro děti“
- Hra o Ježíškovi – žáky připravené divadlo v
rámci dramatické výchovy
Leden
- Sněhulákova maturita – soutěže připravené žáky 8. tříd pro prvňáčky před vydáním
jejich prvního vysvědčení
- Zápis žáků do 1.ročníku – s pomocí žáků
vyšších tříd a za účasti uč. MŠ
- Olympiáda v AJ
Únor
- Úspěšná účast našich žáků v recitační soutěži „Lysické sluníčko“
- Lyžařský kurz v Čenkovicích pro žáky 7. a
8. tříd
- Olympiáda v ČJ
Březen
- Pracovní pobyt anglických učitelů na naší
škole
- Návštěva dětí a uč. MŠ v 1. třídách
- Tradiční Kunštátská laťka – okresní přebor
ve skoku vysokém
- Noc s Andersenem – ve spolupráci s městskou
knihovnou

SLOUPEK
Rychtář
JAN HALAS

P

řed lety jsem pomáhal panu faráři Baťkovi stavět lešení kolem kostela. Když jsem
hloubil jamku pro osazení patky, vykoukla
na mne velká lidská stehenní kost. Vzpomněl
jsem si tehdy na dávný příběh, ve kterém hrál
jednu z hlavních rolí tehdejší pán na kunštátském hradě, strýc a kmotr krále Jiřího Hynek
Boček. Příběh to byl natolik dramatický, že
byl vylíčen i v písni, která začínala veršem
„Byl jest v Kunštátě pana Bočka rychtář,
nechtěl jej pohřbíti farář.“ Možná tu příhodu znáte; o co tehdy šlo: Zesnulý rychtář byl
vírou podobojí, fara byla katolická a její osazenstvo odmítalo uložit rychtáře na hřbitově,
který tehdy byl v okolí kostela. Kacíř nemá
co dělat v posvěcené půdě - tak zněl verdikt.
Byla to tehdy taková doba - odloučení bratři v
Kristu si navzájem šli zcela nekřesťansky po
krku. Dnešní pan farář Kafka by určitě něco
takového neudělal. A nechtěl to připustit ani
pan Hynek Boček, který předběhl dobu a byl
ekumenicky založený.
Mnoho dní plebány neúspěšně přemlouval a
nakonec je pozval na hrad na večeři. „I nařezal masa z rychtáře věrného, několik dní umrlého. Podal jim ho pečeného, to cos divného,“
praví se v písni. Během večeře mlaskající
duchovenstvo stále přemlouval, leč bezvýsledně. A tak když dojedli (sám se k podivení
všech postil), vstal a pravil: „Mniši, mniši,
že žijete v hříších, máte ho v břiších.“ Teprve poté se kněží zastyděli a ohlodané kosti
pohřbili.
Z toho plyne, že král Jiří, kterého jsme před
měsícem slavně vzpomínali, měl pravděpodobně ostřejší, ale správnou výchovu. Jak
už to ale bývá, spravedlivý Hynek Boček
nedopadl dobře. Zavraždili jej nymburští na
můstku mezi Poděbrady a Nymburkem. A
byli také zatvrzelí. Poděbradský pan starosta
mi před časem líčil, co mu dalo práce, než se
mu za ten ošklivý čin pan starosta Nymburka omluvil a na můstek instaloval pamětní
desku. Úctyhodnou kost jsem tehdy vyhrabal
(určitě šlo o tu rychtářovu, byla pečlivě ohlodaná), na konci kostelní zahrady vyhloubil
malý hrobeček a pietně ji uložil. Pan Hynek
Boček a snad i jeho kmotřenec se tehdy, jak
alespoň doufám, tam nahoře pousmáli.
kunštátský zpravodaj
Vydává a zdarma rozšiřuje
MěÚ Kunštát, tel.: 516 462 456,
www.kunstat.eu, e-mail:
podatelna@kunstat-mesto.cz,
Uzávěrka příspěvků je vždy
do 25. dne v měsíci.
Tisk: KB Tisk Letovice,
Masarykovo nám. 18, tel.: 608 869 331

- Coca Cola Cup
- soutěž ve fotbale
- Návštěva režiséra Zdeňka Trošky ve škole
Květen
- Okresní finále mladších žáků ve florbalu
- McDonalds Cup - soutěž ve fotbalu
- Jaga Oxygen Cup - soutěž ve florbalu
- Prezentace Projektu Občan v Praze. Zúčastníme se třemi projekty: Bezpečná škola,
Adopce na dálku, Žákovská rada
- Pohár rozhlasu
- Projektová práce žáků 6. ročníku - projekt
„Voda“
Ve zmíněném přehledu nejsou uvedeny akce,
jež nás ještě do konce školního roku čekají.
Mezi jinými to bude také sportovní den, ve
kterém žáci změří svoje schopnosti v nejrůznějších sportovních disciplínách. Proběhne v
posledním červnovém týdnu a bude náhradou za sportovní akademii, která musela být
v květnu zrušena pro nepřízeň počasí.
Stejně tak neuvádíme velkou řadu exkurzí
na zajímavá místa, na výstavy, veletrhy, do
planetária, do muzea apod., tedy každoroční
jednorázové akce tříd s jejich třídními učiteli,
resp. s učiteli odborných předmětů. K neuvá-

děným patří rovněž školní výlety.
Je potřebné uvědomit si, že pestrost nabídky
akcí pro žáky vychází mimo jiné i z materiálních podmínek, které škola má. V tomto ohledu odvádějí naši učitelé vysoký nadstandard,
v řadě případů nehledí na svůj volný čas.
Nepřehlédnutelný je rovněž podíl učitelů na
akcích pořádaných městem - vesměs přes
jejich zapojení do kulturní komise při MěÚ.
Jsme rádi, že škola drží kvalitní úroveň výchovy a vzdělávání, testy Cermat a Scio prokazují, že patříme k solidnímu průměru. Zrovna
tak uplatnění našich žáků na středních školách a následně v životě je velmi dobré.
Má-li škola i do budoucna plnit úkoly, které si
předsevzala, neobejde se to bez pomoci rodičovské veřejnosti, a to nejen prostřednictvím
SRPŠ, významnou roli sehraje postoj zřizovatele, města Kunštát. Zastupitelé a vedení
města si nepochybně uvědomují, že investice
do vzdělání a do přípravy nejmladší generace
je tou nejlepší investicí, že přitom nejde jen o
hlasy jejich budoucích voličů.
-vský-

ZÁMECKÉ OKÉNKO
Zámecké interiéry

MATRIKA
BLAHOPŘEJEME K NAROZENÍ DÍTĚTE
Eliška SUCHÁNKOVÁ , Újezd 7
*10. 4. 2008
Lukáš DOLEŽEL , Hliníky 424
*15. 4. 2008
Natálie DOSTÁLOVÁ , Sokolská 522
*22. 4. 2008
Jakub SOMMER , Hrnčířská 171
*1. 5. 2008
Martin ŠPANĚL , Mezi Plůtky 535
*7. 5. 2008
Františka POPELKOVÁ , Rudka 26
*22. 5. 2008
Pohodu a radost, štěstí i zdraví přejeme všem
jubilantům, kteří své narozeniny
(75 a více let) oslaví v měsíci červnu:
Alois BEDNÁŘ, Zahradní 307
Jaromír TLUSTÝ, Nová 388
Julie VITOUCHOVÁ, Radnická 472
Emilie PEROUTKOVÁ, Nová 294
Anna SVOBODOVÁ, Radnická 472
Zdenka VICHTOVÁ, U Hřiště 275
Zdeněk ROSENKRANC, Rudka 62
Arnošt BEDNÁŘ, Rudka 59
Rudolf TANDLER, nám. Krále Jiřího 105
Emílie PODSEDNÍKOVÁ, Sychotín 45
Josef ŘEHŮŘEK, Františka Halase 261
Drahomíra VACHOVÁ, Rudka 28
Miloslava NAVRÁTILOVÁ, Radnická 472
OZNAMUJEME ÚMRTÍ
Věra NEUDERTOVÁ, Rudka 34
+28. 4. 2008, *1929
-mat-

OZNÁMENÍ

Dámské pokoje v roce 2005

Dámské pokoje v roce 2008

Dnes bychom chtěli čtenářům přiblížit interiéry kunštátského zámku a jejich vnitřní
vybavení. Zaměříme se na prostory jižního,
tzv. hraběcího křídla, které je prozatím jako
jediný zámecký trakt zpřístupněn veřejnosti
a v kterém se nacházejí reprezentačně obytné
místnosti.
Jižní křídlo bylo do dnešní dispozice
dostavěno v průběhu barokní přestavby zámku v letech 1678 - 1680. V jeho nové časti byla
při studni umístěna klenutá vstupní síň navazující na hlavní schodiště a nad ní byl vybudován reprezentační prostor zámecké kaple
zasvěcené sv. Josefovi. Prvnímu i druhému
patru vévodily dva velké reprezentační sály
z nichž jeden byl zařízen jako zámecká zbrojnice, druhý pak představoval rodinnou galerii hrabat z Lamberga. Koncem 18. století při
klasicistních úpravách interiérů byl Velký sál
v druhem patře rozdělen příčkou na menší
reprezentativní sál a Biliárový pokoj, zbroj-

nice v prvním patře byla přebudována na
hudební a taneční prostor, který díky své iluzivní výmalbě získal název Pilastrový sál a zámecká zbrojnice byla přemístěna do sousední
místnosti. Poslední úpravy reprezentačně
obytných prostor jižního křídla proběhly v
duchu novogotiky v 80. letech 19. století a
nejvíce se dotkly sálu v druhém patře, který
byl přebudován na galerii rytířů Řádu zlatého rouna, čili Rytířský sál.
Zámecké interiéry si svoji podobu z konce 19.
století zachovaly de facto až do konce 40. let
20. století, poté však nastupuje pro zámek
velice neblahé období v podobě archivních
depozitářů a mobilizačního skladu ministerstva vnitra. Tomuto tématu se budeme
věnovat v příštím čísle KZ.
Vnitřní zařízení zámeckých prostor, čili
mobiliář, máme díky pozůstalostním
inventářům podrobně zdokumentován již
od roku 1686. Původní barokní mobiliář byl

Výsledky 2. kuželkářského
turnaje - duben 2008
1. místo Foler team
(Vojtěch Neudert, Alois Pořízka, Jan Blaha,
Ilona Němcová)
2. místo Truck team
(Jiří Grenar, Martin Kučírek, Jan Horák,
Radek Škrabal)
3. místo Lowak team
(Petr Mareček, Petr Motyčka ml., Mirek Lindovský, Tomáš Klíma)
4. místo HaJaSy team
5. místo Blondies team
6. místo NedoPrudil team
7. místo Fichtl team
8. místo Dřevokaz
9. místo Motyčka team.
Sdružení složek Rudka
Jiří Grenar

téměř kompletně rozprodán v letech 1933 1937, ostatní vybavení pocházející většinou z
19. století se jednak formou dědického řízení
po Thecle, říšské hraběnce Coudenhove
- Honrichs dostalo na zámek v Poběžovicích
a poté v 50. letech 20. století na státní hrad
a zámek Horšovský Týn, jednak bylo v 50.
letech 20. století rozvezeno na státní hrady a
zámky po celé republice.
V roce 2005 po převzetí zámku Národním
památkovým ústavem bylo jednou z našich
priorit navrácení původního zámeckého vy-

bavení zpět na kunštátský zámek. Tento záměr
se nám bohudík daří postupně naplňovat a tak
dnes již mohou návštěvníci vidět zámecké interiéry vybavené původním mobiliářem. Instalace jednotlivých místností je realizována
na základě zámeckých inventářů z let 1803,
1864 a 1944 tak, aby návštěvníci zámku
spatřili autentické interiéry představující
kulturu bydlení posledních šlechtických
majitelů.
Radim Štěpán, kastelán

SPORT
Výsledkový servis - květen
Kunštát - Boskovice
Kunštát - Voděrady

FOTBAL - FK KUNŠTÁT
Muži „A“
Kunštát - Němčany		
Újezd - Kunštát			
Kunštát - Šaratice			
Olešnice - Kunštát			
Muži „B“
Kunštát - Vilémovice		
Ostrov - Kunštát			
Ráječko - Kunštát			
Kunštát - Skalice			
Olešnice - Kunštát			
Veteráni
Doubravice - Kunštát		
Dorost
Kunštát - Skalice			
Lipůvka - Kunštát			
Kunštát - Jedovnice		
Kunštát - Olomučany		
Sloup - Kunštát			
Rudice - Kunštát 			
Doubravice - Kunštát
Ženy
Kunštát - Kotvrdovice 		
Ocmanice - Kunštát
		
Kunštát - Studenec
		
Nové Město - Kunštát
Žáci
Kunštát - Benešov
		
Kunštát - Cetkovice
		
Lysice - Kunštát
		
Drnovice - Kunštát
		
Kunštát - Boskovice
		
Přípravka
Rájec - Kunštát
		

2:0
4:2
1:1
2:2
1:0
3:1
2:2
3:4
0:3

4:0
2:1
1:2
3:0
3:0
3:0
1:0
0:0
4:0

2:4
4:4

MALÁ KOPANÁ
HRK Rudka:
Vážany - Rudka
		
Rudka - Chlum
		
Spešov - Rudka
		
Rudka - Bedřichov
		
KMK Újezd:
Sudice - Újezd
		
Újezd - Jabloňany
		
Kozárov - Újezd
		

4:0
3:2
2:3
6:1
7:2
6:1
6:0

TENIS - TK KUNŠTÁT

0:1
2:2
3:3
4:0
4:0
1:7
0:2
1:3

		
		

Muži „A“
Kunštát - V. Opatovice
		
Univ. Brno - Kunštát
Muži „B“
Chudčice - Kunštát
		
Kunštát - Rájec-Jestřebí 		
Veteráni
Rebešovice - Kunštát
Kunštát - Mor. Knínice
		
Chudčice - Kunštát
		
Dorost
Čebín - Kunštát
		
Kunštát - Blansko
		
Starší žáci:
ŽLTC Brno - Kunštát
Mladší žáci
Kunštát - Velká Bíteš
		
Mor. Krumlov - Kunštát

6:3
8:1
6:0
4:2
2:1
0:3
2:1
7:2
5:4
8:1
8:1
7:2
-kod-

2:4

INZERCE
» Zveri-mix chovatelské potřeby Kunštát, nám. Krále Jiřího 250 (ve
dvoře IC) oznamuje, že rozšířil sortiment o
originální brazilské houpací sítě a závěsná
křesla pro děti i dospělé, šátky na nošení dětí a
sportovní oblečení pro volný čas značky REJOICE. Objednat lze i z katalogů s dodáním
již druhý den! tel. 775 686 889, 516 412 293

» Smíšené zboží Sychotín – hledá
paní (důchodkyni) na výpomoc. Bližší informace na tel. 724 725 312.
» Koupím RD v Kunštátě. tel. 720 339 852
» Pronajmu byt 3 +1 v Kunštátě. tel. 731
735 549

Kunštátští sportovci
zahájí oslavy

Před sto deseti lety byla založena v Kunštátě
tělocvičná jednota Sokol a před osmdesáti lety
se začal hrát volejbal. Kdo byli průkopníci
kunštátského sportu?
Zakladatelů bylo několik, prvním starostou
byl František Uher, po něm J. Procházka.
Jako náčelník začínal lékař Dr. Fuka, po něm
Josef Kučera, starostou byl i Petr Čáslavský.
Po první světové válce mezi funkcionáři
Sokola působili František Burian, Metoděj
Paar, Cyril Růžička, funkcionáři z rodin
Unčovských, Halasů, po roce 1945 JUDr.
Bohumil Chmelař, následoval ředitel Otto
Menšík, mezi náčelnicemi K. Halasová, A.
Halasová, V. Burianová, Al. Halasová, E.
Pelíšková. Po roce 1953 předsedou Sokola
byli Jan Rotrekl, prof. Vincenc Křivánek, Ing.
Zdeněk Nechuta, zastupující místopředseda
Karel Vichta, 32 let „sloužící“ hospodářka L.
Unčovská a to jsou vyjmenovaní jen někteří!
Místní volejbalovou partu založil v Kunštátě
mladý soudní úředník, původem Brňan z
Králova Pole, Antonín Hampl, který předtím
hrával ve výborném družstvu brněnské
YMCY. Mladší generace ho víc poznaly
jako zaníceného šachistu a věčného soupeře
matematika Vincence Křivánka.
Celou historii sportů v Kunštátě zachycuje
výstava, která se uskuteční se od 14. června
do 26. července 2008 v IC. Ke zhlédnutí
jsou připraveny historické fotografie, dokumenty, trofeje, které byly zapůjčeny převážně
kunštátskými spoluobčany. K vidění budou ojedinělé, dosud kunštátské veřejnosti
nepředstavené, dokumenty ze Selské jízdy a
z místního odboru Masarykovy letecké ligy.
Připomenutí historických výročí červnovou
výstavou nekončí! Do konce roku 2008 z
útržků vzpomínek pamětníků a ze získaných
historických podkladů, připravuje skupina
nadšenců vydání ojedinělé publikace o sto
desetileté historii všech kunštátských sportovních odvětvích, včetně samostatné části k
osmdesátému výročí volejbalu. Jejich snažení,
nejen svými rozsáhlými vzpomínkami,
podpořil kunštátský rodák Jaroslav Řehůřek,
který od roku 1967 trvale žije ve Francii.
V této souvislosti si dovolíme napravit chybu v článku zvláštního dubnového vydání
Blanenského deníku. Jaroslav Řehůřek po
absolvování odborného vzdělání pracoval
ve strojírenství, především ve Svitu a ZPS
v Gottwaldově – Zlíně, též v odborném
školství. Po výběrovém řízení byl roku 1967
jmenován do vedení česko-francouzské
společnosti STIM-FRANCE, s cílem prodeje všech obráběcích strojů vyráběných v
Československu pod značkou TOS, později
v oblasti metalurgie světových producentů.
Není tedy emigrantem z roku 1948, jak asi na
základě nepřesné informace uvedl Blanenský
deník.
M. Míka

