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Město Kunštát zve na divadelní představení
CONCERT
v nastudování souboru Slawjena Brno.
8. června 2007 v 18.00 Kulturní dům Kunštát.
Předprodej vstupenek od 28. 5. 2007
v Papírnictví nám. Krále Jiřího. Vstupné 100,-.

Vážení podnikatelé,
náš divadelní spolek si Vás dovoluje oslovit s žádostí o
případnou podporu naší činnosti formou finančního daru,
který bychom použili na produkci výše uvedeného
divadelního představení v Kunštátě.
Hrát budeme představení nazvané CONCERT, které diváky
a posluchače provede během zvláštních absolventských
zkoušek smyšlené Vysoké hudební školy kulturními
dějinami od pravěku po nejžhavější současnost.
Spolek Slawjena se skládá z mnoha hereckých i autorských
osobností, výsledkem jejich úsilí jsou hudebně-dramatická,
a doufejme stále vtipná, představení. Soubor svou filozofií
navazuje na tradice divadel malých forem a za šest let své
existence si vypěstoval nezaměnitelný a osobitý styl humoru
a divadelního nazírání světa. Předem děkujeme za Vaši
podporu našeho divadla.
Divadelní spolek Slawjena
Kontakt: Lenka Prokopová, asistentka divadelního spolku,
tel.: 602 709 676
Divadelní představení podporuje město Kunštát.
Ředitelství MŠ Kunštát oznamuje rodičům, že doplňkový
zápis dětí k docházce ve školním roce 2007/2008 se bude
konat ve středu 20. června 2007 od 13 - 16 hodin v oddělení
Motýlek.
Ředitelství MŠ
Městská knihovna v Kunštátě oznamuje, že bude ve dnech
4. června - 29. června 2007 uzavřena z důvodu revize
knihovního fondu. Děkujeme za pochopení. MK Kunštát
5. pohádková cesta dětem k svátku se opět vydařila.
Město Kunštát děkuje Divadelnímu souboru LMD manželům Wetterovým, kteří nešetří svým časem a
nadšením pro pobavení dětí a samozřejmě i všem členům
souboru, kteří s námi pravidelně spolupracují. Poděkování
patří i děvčatům taneční skupiny BAMI, členům kulturní
komise a MUDr. Petru Lukešovi za zdravotní dozor.
Děkujeme i rodičům, že přivedli své děti (nejmladšímu
bylo 12 dnů) a podařilo se nám všem připravit příjemné
odpoledne.
Zvláštní poděkování sponzorům:
PRCHAL František, Truhlářství, podlahářství
OPÁLKA Petr, Zahradnictví Garso
ŠIMON Pavel, ABI Plus s.r.o.
CHYTRÝ Lubomír, Daňový poradce
MVDr. WETTER Zdeněk, Veterinární služby

PALME Pavlína, Keramika
TENORA František, T.G.A. s.r.o.
JANČA Libor, Limara Plus s.r.o.
POPELKOVÁ Zdena, Penzion U Sochy
KONOPÁČ Karel, Univerzalbaum s.r.o.
MAREČEK Lubomír, Železářství, zámečnictví
MAREČEK Luboš, MINI Trade s.r.o.
manželé Předešlí, nám. Krále Jiřího 105
Školská a sportovní komise je tu pro lidi
Po podzimních volbách byla při MěÚ Kunštát ustanovena
tato komise jako poradní orgán pro práci místních radních a
zastupitelů. Předsedkyní komise byla pověřena nově
zvolená zastupitelka Mgr. Anna Smejkalová a jejími členy
lidé, kteří byli ochotni nezištně pracovat a pomáhat v oblasti
školství a sportu. Komise úzce spolupracuje s oběma
kunštátskými školami, s předsedou Rady školy, nájemcem
sportovní haly, ale snaží se vyslechnout i názory veřejnosti.
Přišla například s kompromisním řešením umístění
průlezek, aby bylo vyhověno skupině lidí, kteří chtějí v
blízkosti bytovek tato dětská zařízení i té skupině, které
naopak křik dětí vadí. Členka komise a ředitelka MŠ Liba
Zárychtová navrhla vybudování dětského hřiště v
nevyužitých prostorách mezi halou, školou a fotbalovými
kabinami, což by mohlo vyhovovat oběma skupinám. Další
člen komise Mgr. Ladislav Dostál přednesl ke zvážení
myšlenku, že by tento prostor byl i ideálním místem pro
vybudování dětského dopravního hřiště, kde by děti při
výuce dopravní výchovy MŠ i ZŠ, dále i v družině, mohly
získávat dnes tolik potřebné návyky účastníků silničního
provozu. Toto hřiště může navíc v odpoledních hodinách
sloužit mládeži k jízdě na kolečkových bruslích a
skateboardu, které tady chybí. Těmito návrhy je nadšen i
ředitel školy, který je po jednáních předsedkyně komise se
starostkou Orla v Kunštátě JUDr. Marií Cackovou
připraven pomoct s průběžným úklidem i případnou
organizací nově vzniklého atletického sportoviště s umělou
trávou za přístavbou školy, které je v majetku Orla. Další
možností vybudování dětského hřiště je v prostoru po
starých fotbalových kabinách, které by měly být v dohledné
době zbořeny. O činnosti a fungování sportovní haly
informuje pravidelně komisi další její člen Ing. Aleš
Havelka. Nezapomíná se ani na městské části Kunštátu
(Újezd, Sychotín, Rudka, Hluboké a Touboř). Na základě
úspěšného setkání s kunštátskými občany v dubnu chystáme
i výjezdové schůzky za občany městských částí, aby komise
zjistila požadavky a problémy v oblastech sportovních a
školských.
Komise se společně s vedením ZŠ pokouší získat dotace z
Fondu EU na zkvalitnění výuky. Byl předložen projekt k
vybavení multifunkční jazykové učebny, zrekonstruování již
zastaralé fyzikální a chemické pracovny a současně v tomto
balíčku by mělo dojít i k vytvoření keramické dílny s
kompletním vybavením, jak je to již na mnoha jiných
školách.
Komise se dále zabývala žádostí MěÚ o stanovení kritérií
pro přerozdělování finančních dotací jednotlivým
sportovním klubům, zájmovým spolkům a organizacím. Po
prostudování jednotlivých žádostí jsme však nenašli
jednoznačné spravedlivé hledisko a navrhli jsme posoudit
jednotlivé žádosti společně se členy rady. K tomuto setkání
však nedošlo a přidělení peněz tedy provedla Rada MěÚ v
Kunštátě.
Vážení občané ! Byli bychom rádi, aby naše komise sloužila
široké veřejnosti z Kunštátu i přidružených obcích, a proto
velmi uvítáme jakékoliv Vaše náměty a připomínky, které
se týkají oblasti školství a sportu. Můžete se tedy obracet na
členy komise:

Anna Smejkalová (anna.smejkalova@seznam.cz), Ladislav
Dostál (cklados@quick.cz), Libuše Zárychtová a Renata
Horáková (mskunstat@tiscali.cz), Aleš Havelka
(havelka@email.cz).
Zámek Kunštát zve na
Koncert smíšeného pěveckého sboru LEOŠ
5. července 2007 v 17.00 hod.
Koncert vokální hudby pod taktovkou Martina Neruda.
Skladby z období renezance až 20. století.
Pilastrový sál zámku, vstupné dobrovolné.
Glosa
Kunštát je už léta nerozlučně spjat s literaturou, s poezií, ale
i s výtvarným uměním. A také s divadlem. Jen hudba
Kunštát jaksi míjela. Žádný skladatel k tomuto městečku
nepřilnul, od smrti skvělého operního dirigenta a
dramaturga Václava Noska uplynulo už sedm let. Teprve od
počátku letošního roku zaznívá v Kunštátě hudba přece jen
častěji, aby se koncem měsíce dubna rozburácela naplno na
koncertu vítězů mezinárodní soutěže hráčů na žesťové
nástroje. Sólově málokdy slýchané skladby s klavírním
doprovodem se těšily živé pozornosti publika a dočkaly se
dlouhého potlesku. Celý pořad zajímavě komentoval
kunštátský starosta Mgr. Pavel Göpfert, ostatně původním
povoláním hráč na trombon. Stane se hudba další stálicí
Kunštátu ? Kéž.
Ludvík Kundera
Z kunštátské matriky
Blahopřejeme rodičům k narození dětí:
Prchal Vojtěch, nám. Krále Jiřího 23
nar. 15.5. 2007
Juránková Bára, nám. Krále Jiřího 108 nar. 18.5. 2007
Jurová Leona, Nová 366
nar. 20.5. 2007

Pohodu, zdraví a štěstí přejeme všem jubilantům, kteří své
narozeniny (75 a více let) oslaví v měsíci č e r v n u:
Bednář Alois
Tlustý Jaromír
Vitouchová Julie
Peroutková Emilie
Svobodová Anna
Vichtová Zdenka
Rosenkranc Zdeněk
Bednář Arnošt
Bašná Drahomíra
Tandler Rudolf
Podsedníková Emílie
Řehůřek Josef
Vachová Drahomíra
Navrátilová Miloslava

Zahradní 307
Nová 388
Radnická 472
Nová 294
Radnická 472
U Hřiště 275
Rudka 62
Rudka 59
Hliníky 209
nám. Krále Jiřího 105
Sychotín 45
Fr. Halase 261
Rudka 28
Radnická 472

Vážení jubilanti, oznamte nám, pokud si nepřejete, aby
Vaše jméno bylo uvedeno v KI. Děkujeme.
-mat-

TANEČNÍ ZÁBAVA
- konec školního roku 29. června 2007 ve 20 hod na výletišti za KD v Kunštátě,
v případě nepříznivého počasí v kulturním domě.
Ten, kdo přinese kopii vysvědčení se samými jedničkami
nebo vyznamenáním, má vstupenku zdarma.
Slosování vstupenek o ceny.
Hraje: SYNTRY
Zve HC Kunštát

