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Vážení spoluobčané,
v druhé polovině měsíce srpna bude 
ukončena přestavba tenisového kurtu ve 
sportovním areálu na Rudce.
Finanční prostředky na realizaci akce 
získalo Sdružení složek Rudka z pro-
středků dotace rozpočtu JMK odboru 
pro sport, prevenci a volnočasové aktivi-
ty ve výši 130 tis. Kč. Zbytek celkového 
nákladu 191 tis. Kč bude uhrazen z vlast-
ních prostředků městské části Rudka a 
sponzorských darů. Velké poděkování 
patří brigádníkům - sportovcům a před-
sedovi TJ za aktivitu při celé přípravě a 
realizaci díla.

Váš Pavel Göpfert

Letní dny zpříjemňuje koupání na Lipce.

www.kunstat.eu

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA

V tomto měsíci začne stavba naučné stez-
ky mezi Kunštátem a Jeskyní Blanických 
rytířů v Rudce. Půjde o dva metry široký 
a zhruba 650 metrů dlouhý chodník ze 
zámkové dlažby. Nastupovat se na něj 
bude v polovině asfaltové spojnice mezi 
silnicí Kunštát – Rudka a ulicí Hliníky, 
ukončení je plánováno za areálem jes-
kyní, kde chodník naváže na současnou 
lesní pěšinu nad silnicí.
Novou stezku doplní několik informač-
ních tabulí pro turisty, před vstupem do 
parku u jeskyně dokonce jedna tlačítko-
vá s cizojazyčným výkladem. Součástí 
projektu je také krytý přístřešek pro kola 
cyklonávštěvníků a středem chodníku  
povede i vodicí pruh pro nevidomé.
Výstavba se neobejde bez pokácení něko-
lika stromů na začátku i na konci stezky. 
Naproti tomu se ale zvýší bezpečnost 
chodců, protože stávající lesní chodník 
končí před Rudkou a chodci musejí zbý-
vající úsek šlapat po silnici.
Naučná stezka by měla být hotová do 
konce října. Město Kunštát na ni získalo 

více než 2,7 milionu korun z evropských 
a státních zdrojů a přes 200 tisíc korun 
doplatí ze svého. Díky nejvýhodnější na-
bídce bude dodavatelem stavby letovická 
firma Reistav.

Věhlasná akce Města Kunštát a součas-
ně vrchol kunštátského kulturního roku 
proběhnou letos 20. – 21. září. Podrobné 
informace o programu XVI. ročníku se 
objeví sice až v příštím čísle, ale už nyní 
můžeme navnadit. Vedle náměstí plného 
keramiky pořadatelé zajistili vystoupení 
například Ondřeje Havelky s jeho Me-
lody Makers, Jiřího Macháčka a Mig 21 
nebo Rock&roll Bandu M. Woodmana.
Novinkou bude i přestup ze vstupenek 
klasického typu na náramkové. Kvůli 
zvýšení DPH pak celodenní vstupné pro 
dospělé vzroste ze 70 na 80 korun. Pro 
děti zůstane cena stejná jako v minulých 
letech – 40 korun.

Na posledním červencovém jednání vy-
bírala Rada města nájemce pro nově bu-

dovaný vstupní trakt kulturního domu. 
Ze tří uchazečů podal nejlepší nabídku 
pan Jiří Cápal. Smlouva o pronájmu pro-
stor, kde hlavní části budou tvořit restau-
race a kuchyně, začně platit 1. ledna 2009. 
Vedle úhrady ročního nájmu vítěz nabídl 
i zafinancování technologického vybave-
ní kuchyně.

A na závěr pozvání. Nové hřiště pro plá-
žový volejbal začne fungovat v sobotu 9. 
srpna v areálu koupaliště na Lipce. Jem-
ný písek mohou zájemci vyzkoušet hned 
při úvodním odpoledním turnaji.

Rada města Kunštát

STEZKA DO RUDKY

HŘIŠTĚ PRO PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

HRNČÍŘSKÝ JARMARK

NOVÝ NÁJEMCE RESTAURACE V KD

Město Kunštát nabízí k pronájmu

STŘEDISKO OSOBNÍ HYGIENY
v objektu Penzionu pro důchodce

prostor je vhodný k poskytování 
například těchto služeb: masáže, 

pedikúra, kosmetika apod.  

Podrobné informace podá tajemník MěÚ
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KUNŠTÁTSKÝ
SLOUPEK

Publicista
Jan Halas

N evděk světu vládne, světská sláva, polní 
tráva – taková a podobná rčení mne na-

padají při pohledu na zanedbaný hrob mého 
předchůdce, kunštátského publicisty Fran-
tiška Křížka. Dneska už si na něj vzpomene 
málokdo, ještě tak před čtyřiceti lety to však 
byla nepřehlédnutelná figura našeho městeč-
ka. Psával neúnavně do novin, kam se dalo, 
jeho žánrem byly kratičké článečky (tak jed-
na až tři věty) a zorné pole jeho zájmů bylo 
bezmezné. Publikoval zejména v brněnské 
Rovnosti a v blanenském Novém životě. No-
viny se v té době vyznačovaly neobyčejnou 
šedivostí. Vycházely kolem dokola dlouhé 
články o boji o zrno nebo o boji o zelenou 
hmotu (vysvětlení pro mladší čtenáře: tak 
soudruzi, kteří stále za něco bojovali, na-
zývali žně a senoseč). Když se mezi těmito 
bláboly objevil miničláneček pana Křížka 
třeba o tom, že poslední kočka divoká byla 
zastřelena roku 1846 poblíž Rozseče, působi-
lo to jako doušek vody živé. Vzpomínám také 
na zprávičku, která světu sdělovala radostnou 
událost – paní XY ze Sychotína našla tři ryz-
ce. Vyšlo to ve chvíli, kdy lidé tahali z lesů 
bramborové koše hub.

     S železnou pravidelností každoročně vychá-
zela zpráva, že nad Kunštátem přeletěl černý 
pták ibis. Tuším v roce 1966 vyšla v časopise 
Host do domu Malá recenze na černého ptáka 
ibise nad Kunštátem. Básník Jan Skácel si v 
ní stýskal, že tuto důležitou zprávu už dlouho 
v Rovnosti nečetl. Napsal jsem mu uklidňují-
cí dopis, že zpráva stále vychází, jen pan Kří-
žek přenesl své publicistické úsilí z Rovnosti 
do Nového života a připojil jsem pár dosvěd-
čujících výstřižků. Dopis i pár výstřižků pak 
Skácel v Hostu otiskl. Bál jsem se pak pana 
Křížka potkat. Jakmile jsem zahlédl starého 
pána s odřenou aktovčičkou, hned jsem se 
někam zašíval. Jednou to ale nevyšlo. „Už 
jsem se po vás vyptával,“ povídá pan Kří-
žek. „Chtěl jsem vám poděkovat, v takovém 
váženém literárním časopise jsem dosud nic 
nepublikoval“.
Spadl mi tehdy velký kámen ze srdce. Až pů-
jdu na hřbitov, musím trochu vytrhat býlí na 
jeho hrobě. Pan Křížek si to zaslouží.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

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

Zatímco prázdniny jsou v plném proudu, v 
mateřské škole pomalu probíhají přípravy na 
nový školní rok. Jak již byli rodiče informo-
váni na květnové třídní schůzce, budou děti 
od 1. září 2008 rozděleny do dvou věkových 
skupin. Oddělení Berušek a Sluníček v I. po-
schodí se připravuje pro starší děti, oddělení 
Kytiček a Motýlků v přízemí pro děti mladší. 
A co si od tohoto rozdělení slibujeme?  Snad 
se nám podaří alespoň trochu eliminovat ce-
lorepublikový problém, že děti, které dnes 
vycházejí z mateřských škol, jsou nesoustře-
děné, neumějí správně mluvit ani aktivně 
naslouchat a nechtějí se podřizovat autoritě. 
Určité výhody tohoto rozdělení budou i pro 
mladší děti. Vyvarujeme se tak přetížení nebo 
nevytížení dětí, těm mladším se zamezí v pří-
lišném spoléhání na pomoc starších a starším 
se naopak nedovolí zneužití jejich postavení 
v roli pomocníků a „učitelů“. Starší děti po-
třebují při pohybových činnostech vybít svou 
energii, naproti tomu mladší děti upřednost-
ňují klidnější aktivity. Také v poznatkové 
oblasti – při poznávání věcí kolem sebe, při 
vysvětlování jevů a dějů našeho okolí aj. – se 
nám bude lépe pracovat se skupinou dětí na 
stejné intelektuální úrovni, tedy většinou se 
stejně starými. U starších dětí chceme také 
vytvořit kvalitnější podmínky pro dostateč-
nou přípravu na roli školáků. I když úkolem 
předškolní výchovy není výhradně příprava 
na základní školu, akcent na její vzdělávací 
funkci zůstává. 
O prospěšnosti či nevýhodnosti věkově smí-
šených skupin se ve společnosti vedou dlou-
hodobě diskuse, věříme, že toto rozdělení 
povede k možnosti zefektivnění naší práce, 
která ač v minulosti spojená s velkým úsi-
lím, občas ani nemohla přinášet očekávané 
výsledky.
Samozřejmě i nadále budeme pokračovat v 
plnění našeho školního vzdělávacího pro-
gramu, který je vypracován na školní roky 
2006 – 2009. V jeho rámci nabízíme kromě 
každodenních volných a řízených činností 
různé tělovýchovné aktivity a cvičení na ba-
lančních míčích ve vlastní tělocvičně, otužo-
vání vodou – saunování, keramické činnosti, 
kulturní akce. Máme připravenou celoroční 
nabídku pořadů pro děti, z nichž většina pro-
bíhá přímo v mateřské škole: divadelní před-
stavení, koncerty, zábavné programy atd. 
Speciální program „Budu školák“ se nyní 
přesune do oddělení Sluníček a Berušek – je 
určen pro děti, které se připravují na budoucí 
roli školáka, učí se odpovědnosti v přístupu 
k vlastnímu vzdělávání, samostatnému řešení 
úkolů a spolupráci s ostatními.
Mimo vlastní vzdělávací program nabízíme v 
odpoledních hodinách taneční kroužek – ve 

spolupráci se ZUŠ Letovice pod vedením p. 
uč. Jarošové, přednáboženské povídání – ve 
spolupráci s farním úřadem a kroužek ang-
ličtiny – ve spolupráci se ZŠ pod vedením 
p. uč. Tandlerové. Během celého roku po-
řádáme mnoho zajímavých akcí, které jsou 
určeny pro děti a rodiče (Drakiáda, Vánoce 
v MŠ, Vítání jara, Veselá dílna, Keramická 
dílna, Malování na chodníky, Rozloučení se 
školáky…).
Velkým lákadlem pro školkové děti je nově 
vybavená zahrada, která zároveň slouží jako 
veřejné hřiště. Protože vybavení bylo hodně 
drahé - proinvestovalo se 200 000 Kč, bude 
po vzoru ostatních měst a obcí sloužit i ma-
minkám s malými dětmi. Dětské hřiště je ur-
čeno pro děti do 12-ti let. Dětem mladším 6-ti 
let je vstup na hřiště a užívání herních prvků 
povoleno jen pod trvalým dozorem dospělé 
osoby. Každý návštěvník je povinen na hřiš-
ti udržovat pořádek, nezanechávat odpadky, 
nepoškozovat úmyslně stavby a rostliny, do-
držovat věkovou kategorii, pro jakou je prvek 
určen (viz štítek na jednotlivých stavbách). 
Platí zákaz vodění psů a jiných zvířat, která 
by mohla svými exkrementy znečistit her-
ní plochu a hřiště. Dále platí zákaz kouření, 
manipulace s otevřeným ohněm, konzumace 
alkoholických nápojů a omamných látek. Pro-
tože se o zahradu staráme sami a chceme, aby 
mohla hodně dlouho sloužit všem, prosíme 
všechny návštěvníky o maximální pomoc při 
dodržování pravidel uvedených v provozním 
řádu zahrady.
Během jarních prázdnin se nám podařilo 
vyměnit staré koberce, které byly ve třídách 
slepované z několika kusů, rozpadaly se a 
neodpovídaly hygienickým požadavkům. Za 
nové koberce jsme moc rádi, protože většina 
dětských aktivit se odehrává právě na zemi. 
V průběhu července jsme se po mnoha letech 
pustili do malování tříd, umýváren, WC, ša-
ten, vestibulů a chodeb, které teď září krásný-
mi pastelovými barvami. Na ostatní provozní 
místnosti již bohužel nezbývají peníze, a při-
tom by je bylo moc potřeba, protože některé 
nebyly vymalovány od otevření MŠ v roce 
1985. Teprve nyní také odstraňujeme škody 
po pokusu o vloupání do ředitelny před něko-
lika lety. Současně instalujeme elektronický 
alarm na ochranu celé budovy, obdobně jak 
byl instalován loni v budově základní školy. 
Jsme nešťastni z původního nábytku, nedo-
statku hraček pro děti, učebních pomůcek, 
telefonů, počítačů, přístupu na internet…
Není toho zrovna málo, co bychom ještě 
nutně potřebovali a chápeme, že peněz moc 
není. Po spojení se základní školou však již 
na celou řadu problémů nejsme sami. Čeká 
nás v nejbližší době práce na úpravách školní 

MŠ o prázdninách



kuchyně, aby bylo možno snížit energetickou
náročnost zařízení a nabízet přípravu 2 jídel 
na výběr. Chceme společně se školou pokra-
čovat ve zlepšování prostředí pro naše děti 
i dalším zkvalitňování pedagogické práce v 
mateřské škole. Věříme, že zřizovatel – naše 
město nám bude nadále nakloněn a pomůže 

nám finančně v nejbližší době alespoň při re-
alizaci těch nejpotřebnějších oprav.
Oznamujeme, že v mateřské škole máme ještě 
několik volných míst pro děti starší 3 let. V 
případě zájmu se hlaste na tel. čísle 516 462 
360 nebo 728 947 605.
Těšíme se na vás!                      Eva Tenorová

Po relativně klidném 19. století umírá 4. lis-
topadu 1901 na kunštátském zámku poslední 
mužský člen rodu Honrichsů, svobodných 
pánů z Wolfswarffenu Kuno. Jeho smrt jako 
by předznamenala nastupující století, jež pro 
zdejší zámek znamená zajímavé, ba přímo 
převratné období.
Kunštátské panství získal dědictvím Kunův 
synovec František Josef, říšský hrabě Cou-
denhove, pocházející ze starobylého seve-
robrabantského rodu, usazeného v českých 
zemích od roku 1834, který ke svému jménu 
připojil i jméno vymřelých Honrichsů.       
František Josef zemřel 26. prosince 1912 a v 
závěti ustanovil svým univerzálním dědicem 
nejstaršího dosud nenarozeného syna své je-
diné dcery Františky, doživotní uživatelkou 
svého odkazu výše uvedenou dceru a vede-
ním poručnictví během její nezletilosti svou 
manželku Theclu.
Františka, říšská hraběnka Coudenhove – 
Honrichsová vstoupila v roce 1917 do Kon-
gregace těšitelek Božského srdce Ježíšova v 
Brně, kde přijala řeholní jméno Anežka a v 
roce 1919 složila slib čistoty.
Po smrti Thecly, říšské hraběnky Coudenho-
ve – Honrichsové v roce 1933, byla hlavní zá-
mecká budova v letních měsících každoročně 
pronajímána Magistrátu města Brna za úče-
lem prázdninových pobytů brněnských dětí.
Věnovací listinou ze dne 22. března 1939 
postoupila Františka Coudenhove – Honrich-
sová kunštátský velkostatek Kongregaci těši-
telek Božského srdce Ježíšova v Rajhradě u 
Brna.
V lednu 1948 se souhlasem církevních a stát-
ních úřadů odjela poslední šlechtická majitel-
ka Kunštátu do Argentiny, kde v městě Ro-
sariu po zakoupení pozemku založila první 
zahraniční dům řehole těšitelek. Františka, 
sestra Anežka zemřela po vleklé a těžké ne-
moci 21. dubna 1977 a její tělo bylo uloženo 
do krypty kaple kláštera Sester Neposkvrně-
ného početí Panny Marie v Rosariu.
V dubnu 1948 byla dekretem Zemského ná-
rodního výboru v Brně na velkostatku Kun-
štát zavedena národní zpráva z důvodu pro-
vedení revize první pozemkové reformy. V 
roce 1950 byl v rámci provádění likvidace 
národní správy velkostatku Kunštát zámecký 
komplex předán Národní kulturní komisi pro 
správu kulturního majetku v Praze (dále jen 

NKK).
Kunštátský zámek byl určen jako sběrný ob-
jekt NKK a zámecké interiéry se začaly plnit 
mobiliárními svozy z památkových objektů 
určených pro jiné využití. V roce 1952 se ve 
sběrně NKK na státním zámku Kunštát na-
cházel kulturní mobiliář svezený z 22 objek-
tů.
V roce 1953 byl státní zámek Kunštát, a to 
dvě třetiny hlavní zámecké budovy, přidělen 
jako depozitář Moravskému zemskému archi-
vu v Brně. V roce 1961 byl kunštátský zámek 
převeden do správy Okresního národního 
výboru v Blansku, který vzápětí pronajal zá-
mecké objekty Krajské správě ministerstva 
vnitra – Státnímu oblastnímu archivu v Brně. 
Archiv však musel uvolnit většinu místností 
Horního zámku a částečně i prostory Dolní-
ho zámku ve prospěch mobilizačních skladů 
civilní obrany Krajské správy ministerstva 
vnitra v Brně. Tímto krokem se kunštátský 
zámek stal přísně střeženým objektem a byl 
přístupný pouze na zvláštní propustku. Toto 
neutěšené období skončilo až v roce 1992, 
kdy byly mobilizační sklady přestěhovány do 
Boskovic a civilně správní úsek ministerstva 
vnitra ČR, nový zřizovatel archivu, který se 
vrátil ke svému historickému názvu, přistou-
pil k zahájení obnovných prací na budovách 
Dolního zámku, jehož celková památková 
obnova byla dokončena v roce 1996.
Reprezentativně obytné prostory jižního 
křídla Horního zámku, postupně na základě 
pramenných podkladů, tj. zámeckých inven-
tářů a ikonografie, dovybavovány původním 
mobiliářem, byly v roce 1993 ve spolupráci 
moravského zemského archivu v Brně s Aso-
ciací mladých ochránců historických památek 
v Boskovicích zpřístupněny veřejnosti.
V roce 1996 byla realizována památková 
obnova novogotického zahradního altánu a 
renesančních ohradních zdí zámecké zahra-
dy, restaurován zahradní bazén s litinovou 
plastikou nymfy a doplněno a zabezpečeno 
kamenné zdivo zámeckého příkopu a most-
ních pilířů.
V průběhu roku 1997, vzhledem k celkové 
ekonomické situaci a rovněž i v důsledku 
žádosti Kongregace těšitelek Božského srdce 
Ježíšova v Rajhradě u Brna, jež na základě
usnesení vlády ČR zažádala o převod kun-
štátského zámku do vlastnictví, byly veškeré

zámek Kunštát ve 20. století

ZÁMECKÉ OKÉNKO

KULTURA

NÁDVOŘÍ zÁMKU 
V KUNŠTÁTĚ

2. srpna v 17.00
GONFANON

 divadelní a šermířská společnost
Vstupné 50,- a 30,- Kč

23. srpna v 18.30
ČANKIŠOU 
Vstupné 100,-

30. srpna v 18.00
STAROST loutkové divadlo

Vstupné 50,- a 30,- Kč

Sdružení složek Rudka zve na

BENÁTSKOU  NOC

22. srpna 2008 
v Rudce u Kunštátu

Program:
20.00 začátek

21.00 Michal Hrůza s kapelou
22.00 velký ohňostroj a ohňová stěna

23.00 striptýz dámský i pánský 
a erotické zápasy v pěně

24.00 slosování vstupenek o ceny 
(víkendové pobyty s večeří, aj.)

Slosovatelné jsou všechny vstupenky. 
Jako dárek k svátku mají volný vstup 
Bohuslavové a  Sandry. Hraje skupina 

KREYN. Vstupné 120,- Kč.

Zveme Vás na výstavu pořádanou 

k 80. výročí vzniku 
největší sochy T.G.M. v Kunštátě.

Výstava bude zahájena 
1. srpna v 15.00 hod 

v informačním centru 
a potrvá do 31. srpna
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investice, které do té doby přesáhly částku 35. 
mil. Kč, pozastaveny.
Interiéry jižního křídla hlavní zámecké bu-
dovy byly nařízením odboru ekonomického 
zabezpečení ministerstva vnitra ČR od roku 
1998 veřejnosti opět nepřístupné a zámecké 
objekty nadále sloužily jako pracoviště a 
depozitář Moravského zemského archivu v 
Brně. 
K 1. lednu 2002 byl areál kunštátského zámku 

prohlášen Národní kulturní památkou. V led-
nu 2005 převzalo zámecký areál s výjimkou 
objektu Dolního zámku Ministerstvo kultury, 
Národní památkový ústav, územní odborné 
pracoviště v Brně a dne 1. června 2005 byl 
státní zámek Kunštát slavnostně zpřístupněn 
veřejnosti.

Radim Štěpán, kastelán

SPORT

10. 8. 16.30 Olešnice - Kunštát  
17. 8. 16.30 Kunštát - Rousínov
23. 8. 16.30 Řečkovice - Kunštát 
31. 8. 16.30 Kunštát - Černá Hora
6. 9. 16.30 Medlánky - Kunštát
14. 9. 16.00 Kunštát - Soběšice
20. 9. 16.00 Mokrá - Kunštát
28. 9. 16.00 Kunštát - Lipovec
4. 10. 15.30 Bohdalice - Kunštát
12. 10. 15.30 Kunštát - Líšeň
18. 10. 15.00 Svratka Brno - Kunštát
26. 10. 14.00 Tišnov - Kunštát

2. 11. 13.30 Kunštát - Dražovice
9. 11. 13.30 Kunštát - Olešnice            

I. mužstvo má hrací den na domácím hřišti 
vždy v neděli.
V předzápasech budou hrávat dorostenci.
II. mužsvo mužů bude hrávat v sobotu.
Ženy budou hrávat v neděli v 10.00 dopoled-
ne. 
Žáci budou hrávat v sobotu před II. muž-
stvem mužů.
Přípravka bude hrávat ve středu.

Rozlosování - kopaná MUŽI ,,A”

První mužstvo mužů skončilo se ziskem 
34 bodů na desátém místě tabulky 1.B. tří-
dy, čímž zůstalo daleko za očekáváním. Na 
podzim opustily tým zkušené opory a tak 
neměl trenér Loukota jednoduchou úlohu se 
sestavením optimální sestavy. Vinou různých 
zranění hrálo mužstvo téměř každé utkání v 
pozměněné sestavě, což znamenalo velmi 
nevyrovnané výkony. Největší bolestí bylo 
neproměňování šancí a velmi laciné branky 
v naší síti.
Pro nadcházející sezónu se snaží výbor vhod-
ně doplnit tým a určitě bude naším cílem hrát 
o umístění v horních patrech tabulky. Největší 
změnou bude domácí hrací den v neděli. Dou-
fáme, že začne na fotbal v Kunštátě chodit víc 
fanoušků a k vidění bude atraktivní fotbal.
Druhé mužstvo skončilo se ziskem 33 bodů 
na osmém místě III. třídy. Hlavním problé-
mem „B“ týmu byl velice úzký kádr. Často 
museli nastupovat dorostenci, kteří měli zá-
pas v nohách.
Mužstvo dorostu bylo největší radostí uply-
nulého  ročníku. Před sezonou se týmu ujal 

Jindřich Záboj a dokázal po třech letech po-
stoupit zpět do krajského přeboru. Dorostenci 
se ziskem neuvěřitelných 86 bodů skončili na 
prvním místě okresního přeboru a dokázali 
nám, že tu máme spoustu šikovných a talento-
vaných fotbalistů. Někteří borci nastupovali i 
za „A“ tým a mnohokrát dokonce i v základní 
sestavě. Pro příští sezonu tým opustí pouze 
dva hráči a tak věříme, že se mužstvo bude 
pohybovat v klidných vodách tabulky.
Žáci se umístili v uplynulém ročníku na vel-
mi slušném 4. místě okresního přeboru. Pro 
nadcházející sezonu doplnilo tým spoustu 
kluků z přípravky. Vedení proto velice uvíta-
lo změnu pravidla střídání hokejovým způso-
bem, což umožní nastupování všech hráčů do 
každého utkání.
Přípravka se v šestičlenné skupině umísti-
la na výborném druhém místě a jen těsně jí 
unikla účast na finálovém turnaji ve Skalici. 
Naši nejmenší se po celý rok fotbalem výbor-
ně bavili a dokázali nám, že o talenty není v 
Kunštátě nouze.
Ženy Kunštátu se v Moravskoslezské lize

Ohlédnutí za fotbalovou sezonou 2007/2008

■ V pátek 25.7. se uskutečnila valná hroma-
da občanského sdružení Kruhu přátel umění 
města Kunštát. Přítomní členové sdružení 
zvolili výbor Kruhu ve složení :
MUDr. Jana Bočková, předsedkyně
Monika Lepková, místopředsedkyně
Eva Tenorová, jednatelka
Revizní komise: Radim Štěpán, Lenka Dobe-
šová, Ludmila Blažková.
V rámci jednání byli navrženi a zvoleni za 
čestné členy Kruhu pánové Ludvík Kun-
dera, Jan Halas a Pavel Göpfert. Jedná se o 
kunštátské osobnosti z oboru kultury, které 
propůjčily svá jména k založení Kruhu přá-
tel umění a které podporují veškeré kulturní 
dění v Kunštátě.
Valné hromady se zúčastnilo 20 členů z cel-
kového počtu 37 přihlášených kunštátských 
občanů. V rámci dalšího programu proběhla 
diskuse o kulturních akcích, které bude Kruh 
do konce kalendářního roku pořádat nebo 
spolupořádat a dohodnuty organizační zása-
dy, podle kterých se budou členové Kruhu po-
dílet na rozvoji kulturního života ve městě. 

Pro úplnost uvádíme kulturní akce, na kte-
rých se bude KPU města Kunštát spolupodí-
let: září - posezení s cimbálkou, říjen - Ha-
lasův Kunštát, listopad - Klubový večer 
s Janou Hlaváčovou, prosinec - Zázračný 
pramínek – divadelní pohádka pro děti, Čty-
ři pokoje do zahrady - divadelní představení, 
koncert Václava Hudečka

Na tato představení Vás srdečně zveme. Další 
zájemci o členství v Kruhu se mohou o pod-
mínkách přijetí informovat u funkcionářů 
sdružení.

OZNÁMENÍ

■ Velké poděkování patří všem, kteří se sna-
ží z našeho bývalého kunštátského koupaliště 
vybudovat něco pěkného a příjemného pro 
nás obyvatele, abychom se mohli osvěžit v 
horkých, parných dnech. Dík patří předsta-
vitelům našeho města, kteří návrhy a sliby s 
obnovou této nádrže uskutečňují. Po dlouhé 
době je bazén naplněn čistou vodou a prostře-
dí kolem je v rámci možností upravené. Obdiv 
patří také těm zaměstnancům, kteří v 30° ve-
drech tvrdě pracují na dokončení plánované 
úpravy. Uznání a dík všem, kteří se snaží pro-
měnit tento zanedbaný areál v oázu příjem-
ného prostředí.                      Marie Líkařová

Pilastrový sál - stav v roce 1950 Pilastrový sál - stav v roce 2008
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Kateřina JUSTOVÁ, Rudka 48
*25. 6. 2008

Pohodu a radost, štěstí i zdraví přejeme všem 
jubilantům, kteří své narozeniny 
(75 a více let) oslaví v měsíci srpnu:
Emilie Pelíšková, Radnická 178
Věra Fučíková, Nová 350
Marie Kolářová, Touboř 10
Františka Kovářová, Újezd 23
Marie Bergauerová, Hliníky 343
Marie Straková, Hluboké u Kunštátu 43
Ladislav Janíček, Hrnčířská 172
zdeňka Dušilová, Rudka 64
Ludmila Hájková, Újezd 47
Bohumila Uhrová, Fr. Halase 114

Petr Vošlajer, Vejpustek 162
+8. 7. 2008, *1970

Vážení občané, oznamte nám prosím, zda si 
nepřejete, aby Vaše jméno bylo uváděno v se-
znamu jubilantů.

-mat-

Děkujeme všem spoluobčanům a hasičům za 
slova útěchy, květiny a účast na posledním 
rozloučení s mým manželem Ladislavem 
Macháčkem.

Marie Macháčková s rodinou

24. 8. 2008 uplyne 100 let od narození hrnčíř-
ského mistra pana Adolfa Pěty ze Sychotína. 
Zapsal se do dějin hrnčířství Kunštátska vý-
robou tradičních hrnčířských výrobků, které 
jsou i po letech k užitku i potěše.
Vzpomínají syn Adolf, dcery Věra a Zdena 
s rodinami.

Podle ustanovení §1 písm.d) nařízení vlády 
č. 612/2004 Sb., kterým se stanoví lhůty pro 
výměnu občanských průkazů bez strojově či-
telných údajů, jsou občané České republiky
povinni provést výměnu občanských průka-
zů bez strojově čitelných údajů vydaných do 
31. 12. 2003 za občanské průkazy se strojo-
vě čitelnými údaji, a to nejpozději do 31. 12. 
2008. (Jedná se o občanské průkazy typu kar-
ta růžové barvy).
Žádost o vydání nového OP jsou občané po-
vinni předložit nejpozději do 30. 11. 2008. 

-mat-

MATRIKA

BLAHOPŘEJEME K NAROzENÍ DÍTĚTE

OzNAMUJEME ÚMRTÍ

Informace k výměně 
občanských průkazů

umístily na 8. místě. Dívky se prezentovaly 
hrou na pokraji možností a především v jar-
ních odvetách dokázaly být svým soupeřkám 
vyrovnaným protivníkem. Po reorganizaci 
soutěže budou ženy v nové sezoně bojovat o 
body v divizi. 

Teď už se všechna družstva těší na nadcháze-
jící sezonu. Všichni hráči a hráčky doufají, že 
jim k lepším sportovním výkonům pomohou 
i diváci, kteří si jistě najdou cestu do fotbalo-
vého areálu FK Kunštát.  

Výbor oddílu FK Kunštát

V sobotu 28. června 2008 se uskutečnilo slav-
nostní setkání a ocenění bývalých sportovců 
a činovníků při příležitosti výročí 110 let tělo-
výchovy a 80 let volejbalu v našem městě. Ini-
ciativní skupina, která stála u zrodu myšlen-
ky slavnostního setkání spojené s historicky 
prvním oceněním za zásluhy o rozvoj místní 
tělovýchovy, byla inspirována písemnými 
vzpomínkami místního rodáka, odborníka 
ve strojírenství a pracovníka v diplomatic-
kých službách, p. J. Řehůřka, který žije ve 
Francii. Ten následně přispěl historickými 
údaji a fotografiemi v připravované knižní 
publikaci o všem podstatném, co historie v 
uplynulých 110 letech zaznamenala. Tuhle 
dobu dotvářeli hlavně lidé, kteří ještě jsou 
mezi námi a mnohým z vás jsou již běžnými 
občany našeho města, s kterými se můžeme 
setkávat, ale někteří pro svůj věk a zdravot-
ní problémy vám budou již neznámí. To ale 
neubírá nic na faktech, že tihle lidé v rámci 
svého života dělili svůj čas na svoje soukro-
mí a na práci v tělovýchově nebo v zájmové 
organizaci. Mnozí z oceněných byli vašimi 
prvními cvičiteli, trenéry, měli organizační 
schopnosti pro chod sportovních oddílů a v 
nemalé míře měli hlavní podíl na vybudování 
sportovního zázemí v Kunštátě.
Kunštát má právo být na své sportovce hrdý i 
jinak. I ve všech dobách, s výjimkou období 
válek, přispívali ke vzdělávání, ať to byl So-
kol nebo Orel, v posledních desetiletích též k 
rozvoji a modernizaci města. Začalo to vybu-
dováním sokolovny v roce 1921 a pokračova-
lo v roce 1929 otevřením „Lidového domu“ – 
místní organizací Orla. Později nové moderní 
fotbalové hřiště, kulturní dům, ve své době 
ojedinělé kulturní středisko, výstavba mateř-
ské školy, nové sportovní areály pro lyžování, 
tenis, fotbal, městská sportovní hala. Posled-
ním dárkem města místní tělovýchově je škol-
ní  lehkoatletický areál  s umělým povrchem.
Sportovní příznivci, občané a hosté si nejen 
připomenuli uvedená výročí, ale také vzpo-

menuli všech už nežijících předchůdců, mezi 
nimiž byl značný počet učitelů. Při této příle-
žitosti byli oceněni: 
Emílie Pelíšková, Ludmila Unčovská, Eliška 
Vavříčková, Jiří Unčovský, Stanislav Unčov-
ský, Adolf Čáslavský, Ing. Zdeněk Nechuta, 
Karel Vichta, Karel Podsedník, Ivo Hrdlička, 
Karel Pátík, Leopold Podsedník, Ing. Miro-
slav Hrozek, Ladislav Macháček, Adolf Ma-
cháček, Leopold Polák, Josef Vaněrka, Jan 
Koďousek, Antonín Křepela, Jan Rotrekl st, 
Zdeněk Videman, Jan Štěrba, Petr Havlíček, 
Zbyněk Sedlák, Jan Sojka, Ivo Gabriel, Alois 
Bednář, Ing. Jaroslava Kuchyňová, Stanislav 
Kuchyňa, Josef Opálka, Pavel Vik, Magda 
Viková, Pavla Bednářová, Petr Havliš.
Prvými gratulanty byli čestní hosté: jednatel 
sokolské župy Krále Jiřího Ing. Karel Malach, 
starosta Černé Hory p. Hlavička, za vedení 
města Kunštátu místostarosta Ing. Petr Sojka, 
který ve svém vystoupení zdůraznil nutnost 
oceňovat veškerou obětavou práci všech mi-
nulých a současných členů, kteří aktivně pra-
cují ve svých sportovních klubech. V závěru 
poděkoval všem pořadatelům slavnostního 
jednání -  Karlu Vichtovi, Karlu Podsedníko-
vi a Jaroslavu Marečkovi a hlavnímu organi-
zátorovi akce Ing. Miroslavu Míkovi, stejně 
jako kunštátským občanům, kteří jim byli 
nápomocni v doprovodné výstavní expozici 
v informačním centru města Kunštátu. Slav-
nostní setkání i výstavu zdokumentovali do 
elektronické podoby Jaroslav Mareček a Ing. 
Miroslav Hrozek.
Závěrem je potřebné říci, že zpětný pohled do 
historie každé obce, města dává dohromady 
obraz té doby a lidí, kteří žili a pracovali i 
pro ty druhé. Proto si važme v současnosti 
všech, kteří se starají o vše, co je v Kunštátě 
vybudované. Prostoru pro sportovní vyžití je 
dosti a komu nestačí stávající sportovní zaří-
zení, tomu se nabízí rčení: „Největší hřiště je 
příroda.“ Proto i tu si chraňme a važme.

Přípravný výbor

Kunštátská sportovní výročí



INZERCE
» REALITY BONUS nabízí pro Kunštát a 
okolí na srpen a září víkendovou realitní služ-
bu – pátek, sobota, neděle na mobilním čísle: 
606 788 710

» PILAŘSKÁ VÝROBA, pořez kulatiny, 
prodej řeziva, střešní latě, kratina. Mobilní 
katr – pořez kulatiny u zákazníka. Jaroslav 
Kabelka, tel. 515 532 381, 608 328 299

» KAREL  ŠEVČÍK - provádí montáž: ža-
luzie (meziokenní a do plastových oken), 
venkovní rolety (plast, Al), sítě proti hmyzu, 
textilní roletky, roletky do střešních oken.  
Kontakt: tel.: 603 586 083, 461 521 006
 
» zÁMEČNICTVÍ DOLEŽAL - kovovýro-
ba, svařování CO2, výroba brán, branek, vý-
stavba oplocení, zábradlí, schodišť aj. Kun-
štát, Fr. Halase 176, tel.:  724 703 323

» OPRAVY RODINNÝCH ŠICÍCH STRO-
Jů A OBNITKOVAČEK. Milan Lepka, Ný-
rov 76, tel. 723 307 810, 516 475 092

» NAVŠTIVTE OČNÍ OPTIKU KUNŠTÁT 
(ve dvoře zdravotního střediska). Otevřeno 
každou středu od 9.30 do 16.00 hodin.

» NOVÁ FINANČNÍ SPOLEČNOST NA 
ČESKéM TRHU HLEDÁ iniciativní ob-
chodní zástupce. Skvělý produkt a zajímavé 
provize. Tel. 773 989 840

» NABÍDKA 2 BYTů K PRONAJMUTÍ 
na nám. Krále Jiřího č. p. 27: 2+1 (cca 85 m2) 
nájem 3.600 Kč + inkaso a 3.500 Kč + inkaso. 
Od 1. 8. 2008. Tel. 602 592 935

Rozpis stomatologické lékařské služby první pomoci (LSPP) - boskovická část. Služba je 
sloužena vždy od 8 do 12 hodin.

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna na Karáskově náměstí č. 11, Brno, tel. 548 424 248 
a to od 19.00 h. - 7.00 h. ve všední dny a nepřetržitě o svátcích.

V letošním roce slaví organizovaný hokej v 
Česku 100 let od svého založení. Organizova-
ný hokej v Kunštátě je mladší, začal před ro-
kem 1950. V letech 1950 – 54 bylo kunštátské 
mužstvo účastníkem okresní soutěže pořádá-
né okresním svazem Boskovice.
V roce 1949-50 se hrálo na rybníku, později 
před sokolovnou, kde bylo hřiště s mantinely 
i umělé osvětlení, kabiny v stávající sokolov-
ně, stříkalo se hasičskými stříkačkami, na 
zápasy chodilo cca 100 lidí. O rozvoj hokeje 
se nejvíce v tomto období v Kunštátě zasadil 
pan učitel Beran, který byl hlavní organizátor. 
Hrálo se na hrubý čas, hokejka stála 20-30 Kč, 
rukavice 200,-, brankáři už měli betony.
Účastníky soutěže byly mužstva Rájce, Lysi-
ce, Sloup, Vilémovice, Bořitov, Letovice, Bo-
skovice „B“, Valchov. Kunštát porážel tehdy 
Bořitov, Letovice, Valchov, prohrával s Lysi-
cemi, Boskovicemi.
V roce 1953 kdy se začalo stavět fotbalové 
hřiště v Kunštátě a jelikož nebylo dostatek 
zájemců pro oba sporty, začal dočasný ústup 
hokejistů.
Kunštát byl též zastoupen v hokeji v rámci 
SOKOLA, kdy mužstvo juniorů – dorostu v 
roce 1950 porazilo v Brně Juniory – Sokoly z 
Černé Hory 5:3, Holubice 2:2, dále hrálo ještě 
s Rousínovem (výsledek už není znám). 
Toto mužstvo, též nastoupilo po ligovém zá-
pase v Brně se Spartou proti Královému Poli.
Za Kunštát mimo jiné hráli: Adolf Čáslav-
ský (pamětník 80 let – uvedl tyto informace). 
Dále Dufek Miloš, Brožek, Truhlář Karel, 
Šamšula Bohuslav, Nechuta Zdeněk, Švanca-
ra Josef, Šafář Miroslav, Macháček Oldřich, 
Ře- hůřek, Měcháček František, Vošlajer V., 
Musil Jaroslav, Vítek Jaroslav, brankáři Ši-
murda František, Šabrňák Alois, Konečný 
Jaroslav.
Současný hokej v Kunštátě má obdobné pro-

blémy jako ostatní venkovské oddíly, když 
nemá kde hrát. Pouze na ZŠ v Blansku, Bo-
skovicích. 
Koncem 90-tých let se Kunštát stal pravidel-
ným účastníkem podnikového turnaje při ZŠ 
Boskovice. Za mužstvo nastoupila celá řada 
hráčů, dlužno podotknout, že se jednalo a 
jedná o ryzí amatéry, kteří začali hrát hokej 
v pozdějším věku. Někteří až v rámci samot-
ného turnaje.
Na přelomu 80-90-tých let se podařilo zalo-
žit mužstvo, které startuje v okresní soutěži. 
Po sametové revoluci, právě díky HC Kun-
štát, mohla okresní soutěž pokračovat, jelikož 
se přihlásila pouze tři mužstva z okresu. 
V novodobých dějinách hlavními organizáto-
ry kunštátského hokeje jsou pan učitel Ladi-
slav Dostál, ing. Dobeš Al., v 90-tých letech 
ing. Peška, Jar. Jíra, ing. Podsedník Leoš a 
další.
V současné době mužstvo startuje v okresní 
soutěži s devíti mužstvy, za Kunštát nastu-
puje zhruba 10 hráčů z Kunštátu a blízkého 
okolí (Sebranice, Nýrov). Ostatní hráče musí 
mužstvo doplňovat z řad bývalých hráčů z 
Brna nebo Blanska. 
Kunštátu chybí především minimální trénin-
kové hřiště s umělým ledem, kde by mohla 
široká veřejnost bruslit a mládež by se mohla 
učit tento krásný sport.

 Za HC Kunštát A. Dobeš

Jméno Místo služby Telefon
září
6.9. MUDr. Lukeš Boskovice, Smetanova 24   516 454 046
7.9. MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 468/2 516 474 488
13.9. MUDr. Padalík Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263
14.9. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319
20.9. MUDr. Pernicová Boskovice, Vodní  95 (Minerva) 516 494 138
21.9. MUDr. Paděrová Šebetov, 117 516 465 452
27.9. MUDr. Kubínová Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263
28.9. MUDr. Šumberová Lysice, Komenského 429 516 472 227
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