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Kunštátský kulturní rok 2007 - léto na zámku
4. srpna 2007
Vystoupení Divadelní a šermířské společnosti Gonfanon.
Šermířské taškařice
Vláda peněz, Mistr Matěj - slovutný kat pražský aneb
katovská řemesla s humorem.
Nádvoří zámku v 18.00
11. srpna 2007
Vystoupení loutkového divadla STAROST z Prostějova
s představením Poslechněte, jak bejvávalo.
Nádvoří zámku ve 14.00
18. srpna 2007
Koncert brněnské kapely Čankišou.
Květná zahrada zámku v 19.00
Zve Správa státního zámku v Kunštátě
Taneční léto
Od 6. 8. - 9. 8. 2007 pořádá taneční skupina BAMI KR
Kunštát mini taneční soustředění. Budeme se učit
všechny styly tance - show dance, street dance, hip-hop,
latinsko-americké...
Přihlášky a podrobné informace v pekárně nebo na tel.:
603 547 636, 516 461 033.
Michaela Bartošová

Sdružení složek Rudka

BENÁTSKÁ NOC
24. srpna 2007
RUDKA U KUNŠTÁTU
Program:
20.00 - začínáme
21.00 - vystoupí dívčí skupina Gazely
22.30 - velký ohňostroj a ohňová stěna
23.00 - striptýz dámský i pánský a bahenní zápas
24.00 - slosování vstupenek o ceny, např. 1denní zapůjčení
čtyřkolky, pozvání na oběd ...
Všechny vstupenky jsou slosovatelné.
Sandry a Radimové mají svátek - vstup zdarma.
Hraje skupina KREYN. Vstupné 120,- Kč.
Městská sportovní hala před sezónou 2007/2008
Vážení spoluobčané, jak většina z Vás již zaznamenala,
předalo naše město sportovní halu do trvalého pronájmu od
února letošního roku základní škole. Stalo se tak na základě
výběrového řízení, jehož cílem bylo zlepšit údržbu a
celkový provoz tohoto zařízení. Ti z Vás, kteří přišli v
jarních měsících do naší haly sportovat, jistě zaznamenali,
že se zlepšila čistota ve všech částech budovy, udělal se

velký kus práce na opravách poškozeného či nefunkčního
zařízení. Byly opraveny nefunkční či poškozené odpady
sociálního zařízení, vodoinstalace ve sprchách, nefunkční či
poškozená ventilace v jednotlivých místnostech, rozsáhlé
opravy osvětlení v budově, opraveny hodiny v sále,
instalováno signalizační zařízení, opraveny téměř všechny
dveře včetně nových kování a zámků, opraveny panty a
hrany všech ventilačních oken pro obnovení jejich
funkčnosti, opravena všechna zrcadla v gymnastickém sále,
provedena generální oprava posilovny, proveden rozsáhlý
úklid provozních částí objektu a provedena malba všech
dostupných místností. Na všech těchto náročných opravách
se vedle města a školy podíleli také hasiči ze Sychotína pod
vedením p. Ing. Aleše Havelky, který se školou
spolupracuje při zabezpečování provozu budovy v
odpoledních a večerních hodinách.
V současné době je prováděna generální rekonstrukce
podlah jak v hlavním sále, tak i v gymnastickém sále pod
dohledem města. Jsou dokončeny práce na broušení podlah
a nyní bude provedeno nanešení speciálních laků a barevné
označení hřišť na ploše. Ve velmi dobrém stavu je již nyní
připravena posilovna i pro cvičení žen.
Celá sportovní hala tak bude připravena pro všechny naše
občany a jejich sportovní vyžití. V měsíci září se v naší
hale v Kunštátě uskuteční Světový pohár v kolové za účasti
sportovců z celé Evropy i ze zámoří.
Ceny pronájmu zůstanou stejné jako v minulé sezóně –
tedy 200,-Kč/h velký sál, 100,-Kč/h malý sál a 35,-Kč/h
vstup do posilovny. Rada města rozhodla o poskytnutí
finančních příspěvků na sportování v hale všem zájmovým
organizacím, které o to požádaly. A jsou to prostředky
nemalé. Tyto organizace byly písemně vyrozuměny o
poskytnutých finančních částkách, při návštěvě sportovní
haly tedy budou podepisovat jen realizované týdenní
rozvrhy cvičení a poskytnuté finanční prostředky jim město
bude odečítat z poskytnutých dotací.
Protože se podzimní sezóna blíží, vyzýváme všechny
zájmové organizace, aby včas nahlásily termíny svého
cvičení, aby mohl být sestaven harmonogram využití
haly.
ředitel ZŠ
Kunštátský tenis – historie, současnost
Začátky tenisu v Kunštátě spadají do roku 1979, kdy v
rámci Tělovýchovné jednoty Sokol vznikl oddíl tenisu.
Rozhodnutím členské schůze se začal stavět sportovní areál.
V průběhu čtyř let byly postupně postaveny 3 antukové
tenisové kurty, 1 asfaltový kurt se cvičnou zdí na tenis, 2
hřiště na volejbal. Nechyběly šatny se sociálním zařízením,
sklad na antuku, zavlažovací systém s 11-ti metrovou
studnou. Celý areál byl oplocen a osázen 400 tujemi.
Finanční prostředky získávala TJ Sokol z velké části vlastní
aktivní činností z tanečních zábav, kulturních akcí, z dotací
ČSTV (organizace spartakiády), od pojišťovny a podobně.
Na výstavbě areálu se nepodílela žádná firma, všechny
práce byly provedeny obětavou činností členů Sokola v
jejich volném čase.
Poměry ve sportovní činnosti se změnily po roce 1989. TJ
Sokol zanikl, z oddílu tenisu vznikl samostatný Tenisový
klub (TK). S výstavbou sportovní haly, kam se přemístil
volejbal, se uvolnila plocha ve sportovním areálu. Pracnou
rekonstrukcí se zvýšil počet tenisových kurtů na 5, ke
změnám došlo u asfaltového kurtu, cvičné zdi a
zavlažovacího systému. Zajistit chod a údržbu areálu se
stávalo jak finančně, tak časově značně náročné. Většina
sportovních areálů přecházela pod obce a města. V Kunštátě
došlo v roce 2003 k bezúplatnému převodu areálu do
majetku MěÚ, kam směřují finanční prostředky od občanů –
daňových poplatníků. Byla sepsána smlouva mezi MěÚ a

TK, kde se město zavazuje finančně zajišťovat nyní svůj
majetek a TK má povinnost, mimo jiné, o tento majetek
pečovat a provádět běžnou údržbu. Spolupráce MěÚ a TK
za minulého zastupitelstva byla bezproblémová a tenisový
areál je hodnocen jako jeden z nejlepších v JM kraji.
Doufáme, že spolupráce s novým vedením městského úřadu
bude obdobná jako v minulosti.
V posledních letech se podstatně rozrostla členská základna.
Z původních 30 členů je nyní registrováno 72 a stále noví
zájemci se hlásí o členství. Jen za poslední 2 měsíce t.r. se
jedná o 12 osob. Vedení TK těší zejména to, že většina
členů pochopila nutnost podílet se na náročné údržbě
areálu. Jarního zprovoznění hřišť se zúčastnilo přes 50
členů a na kurtech se mohlo hrát během pěti dnů. Členský
poplatek TK činí u dospělého 500,-Kč, u mládeže 200,- Kč
a dále jsou stanoveny povinné brigádnické hodiny.
První mistrovská soutěž (okresní přebor) se hrála v roce
1981. Současně byl zahájen trénink mládeže, která se
zapojila do mistrovských soutěží jak žáků, tak dorostu a
patřila k nejlepším v okrese. Mládež trénoval Z. Nechuta.
Dospělí z okresního přeboru postoupili až do Krajské
soutěže II. třídy. K oporám patřili bratři Sojkové, manželé
Bedáňovi a z mládeže M. Šauer a P. Votřel.
Současný TK Kunštát vsadil na mládež. Starší žáci a dorost
hrají Krajskou soutěž IV. třídy pod vedením P. Sojky. Ve
dvou přípravkách je vedeno dalších 16 žáků. Příští rok 2008
bude jedna přípravka pod vedením Z. Nechuty hrát
mistrovskou soutěž. Nejlepší členové TK z řad mládeže (J.
Sojka, O. Loukota a T. Elísek) hrají v Letovicích. J. Sojka
hraje za starší žáky nejvyšší krajskou soutěž a v příštím roce
budou hrát 1. tenisovou ligu. Navíc tento hráč dosáhl v
tomto roce velkého úspěchu a v náročné kvalifikaci jako
nejlepší hráč okresu za starší žáky postoupil na mistrovství
republiky. V Letovicích hraje další člen TK O. Loukota,
který hraje nejvyšší krajskou soutěž dorostu. Tyto dva hráče
trénují J. Sojka st. a I. Gabriel. Podobného úspěchu dosáhl
náš člen T. Elísek, který se v letošním roce kvalifikoval na
mistrovství republiky a tam skončil ve finále mladších žáků
na 2. místě! Navíc v tomto roce Tomáš získal 2 zlaté
medaile za dvojhru a čtyřhru na celostátní olympiádě dětí a
mládeže v Ústí nad Labem. Tomáš hraje v Letovicích za
starší žáky nejvyšší krajskou soutěž a za mladší žáky I. ligu.
Dospělí hrají Krajskou soutěž IV. třídy – za toto mužstvo
nastupuje starší žák J. Sojka a dorostenec O. Loukota.
TK organizuje v Kunštátě celostátní turnaje žactva a
dorostu a finančně podporuje mládež organizovanou v TK –
hrazeny jsou tenisové míčky, cestovné na mistrovské zápasy
a v minulém roce byly proplaceny všechny poplatky za
startovné na turnajích mládeže ve výši (8.750,-). O tom, že
se péčí o mládež zvýší kvalita kunštátského tenisu, není
pochyb.
Tenisové kurty jsou otevřeny nejen členům TK, ale i široké
veřejnosti. Tenis se dá hrát v každém věku, přijďte, jste
vítáni!
Z kunštátské matriky
Blahopřejeme rodičům k narození dítěte:
Veselá Tereza, Zámecká 132, nar. 9.7. 2007

Zdraví a pohodu přejeme všem jubilantům, kteří své
narozeniny (75 a více let) oslaví v měsíci s r p n u :
Pelíšková Emilie
Radnická 178
Fučíková Věra
Nová 350
Kolářová Marie
Touboř 10
Kovářová Františka
Újezd 23
Bergauerová Marie
Hliníky 434
Straková Marie
Hluboké u Kunštátu 43
Janíček Ladislav
Hrnčířská 172

Dušilová Zdeňka
Rudka 64
Oznamujeme úmrtí:
Otisková Marie, Kunštát E5, zemřela 11.7. 2007, nar. 1928
Osouch Miroslav, Újezd 90, zemřel 12.7. 2007, nar. 1923
PhDr. Ladislav Vavříček, Brněnská 207, zemřel 24.7. 2007,
nar. 1930
Tenora Vladimír, Sychotín 34, zemřel 27.7. 2007, nar. 1927
- matV sobotu 21.7. 2007 se konal turnaj v malé kopané na hřišti
v Újezdě u Kunštátu. Za účasti 5 mužstev byly k vidění
kvalitní a vyrovnané zápasy.
KMK Újezd děkuje všem hráčům a příznivcům malé
kopané, kteří se turnaje zúčastnili.
Pořadí:
1. Újezd
10 - 4
12.b.
2. Zbraslavec
11 - 7
5 b.
3. Rudka
5-9
4. b.
4. Kunštát
8-8
4. b.
5. Sebranice
7 - 13
3. b.
O třetím místě rozhodl vzájemný zápas.
Uzávěrka příspěvků do KI je vždy do 25. dne v měsíci. Vydává a
zdarma rozšiřuje MěÚ Kunštát, tel.: 516 462 456.

Literární setkání se spisovatelem
Šabachem
Městská knihovna v 17.30

Petrem

6. května 2007
F.X. Brixi-Missa Dominicalis. Účinkují sólisté ND
Brno, Smíšený pěvecký sbor Rastislav Blansko,
orchestr - Czech Virtuosi, dirigent Jaroslav
Martinásek
kostel sv. Stanislava v 11.00
6. května 2007
Výstava keramických plastik. Vystavují Zdeněk
Lindovský, manželé Růžkovi, ak. sochaři
manželé Hluštíkovi a Mgr. Prokop Veselý.
Květná zahrada zámku - vernisáž v 15.00
26. května 2007
V. pohádková cesta - dětem k svátku
Květná zahrada zámku 13.00

Kunštátský kulturní rok 2007
18. března 2007
Divadlo jednoho herce: Miroslav Částek
Napřed je třeba unést kříž
kostel sv. Stanislava v 17.00

24. a 31. března a 1. dubna 2007
Ochotnický divadelní soubor LMD a jejich hra
„Nádraží.
Součástí výstava z ochotnické historie města.
KD v 19.00
30. a 31. března 2007 - městská knihovna
a základní škola
Noc s Andersenem
Knihovna

polské

22. dubna 2007
Nedělní koncert složený z komorní hry ZUŠ
Boskovice a Letovice
KD v 17.00
1. května 2007
Koncert laureátů - VI. ročník
soutěže žesťových nástrojů
KD v 16.00
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21. března 2007 - městská knihovna
Literární beseda se spisovatelkou Simonou
Monyovou
knihovna - IC v 17.30

duben - květen 2007
Výstava
keramiky
a
porcelánu
výtvarnice Ewy Granowske s vernisáží
Knihovna - IC

8. června 2007
Divadelní představení s názvem: Concert
v podání Divadelního souboru Slawjena
KD v 18.00

Mezinárodní
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prosinec 2007
Rozsvícení vánočního
překvapení
náměstí Krále Jiřího

stromu,

mikulášské

18. prosince 2007
Houslový koncert Václava Hudečka
kostel sv. Stanislava
Adventní koncert
kostel sv. Stanislava

O upřesnění termínů a konání akcí budeme
podrobně informovat každé čtvrtletí.

8. června 2007
Divadelní představení s názvem: Concert
v podání Divadelního souboru Slawjena
KD v 18.00

5. července 2007
Koncert smíšeného pěveckého sboru Leoš z
Boskovic v rámci turné Leoš na prázdninách.
Zámek Pilastrový sál v 17.00
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4. srpna 2007
Vystoupení Divadelní a šermířské společnosti
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18. srpna 2007
Koncert brněnské kapely Čankišou
Květná zahrada zámku v 19.00

18. srpna 2007
Koncert brněnské kapely Čankišou
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14. - 16. září 2007
XV. hrnčířský jarmark
náměstí Krále Jiřího

14. - 16. září 2007
XV. hrnčířský jarmark
náměstí Krále Jiřího

14. září - 14. října 2007
Retrospektivní výstava k výročí jarmarku
IC

14. září - 14. října 2007
Retrospektivní výstava k výročí jarmarku
IC

20. října 2007
Halasův Kunštát. Kunštát v české a světové
próze a poezii.
KD - obřadní síň v 19.00
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Klubový večer s herečkou Jiřinou Jiráskovou
KD - obřadní síň

listopad 2007
Klubový večer s herečkou Jiřinou Jiráskovou
KD - obřadní síň

z

prosinec 2007
Rozsvícení vánočního
překvapení
náměstí Krále Jiřího

stromu,

mikulášské

18. prosince 2007
Houslový koncert Václava Hudečka
kostel sv. Stanislava
Adventní koncert
kostel sv. Stanislava

O upřesnění termínů a konání akcí budeme
podrobně informovat každé čtvrtletí.

