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OTÁZKA PRO STAROSTU
Na posledním zastupitelstvu byla schvalována dohoda mezi městem a Svazkem
o mimosoudním vyrovnání. Znamená to
tedy, že je soudní proces ukončen?
Městu Kunštát se podařilo uzavřít část sporu se Svazkem vodovodů a kanalizací a s
Vodárenskou akciovou společností (VAS).
Mimosoudně se všechny zúčastněné strany
dohodly, že Svazek uhradí Kunštátu 865 tisíc
za neoprávněné obohacení, ke kterému mělo
dojít v době předávání vodovodů a kanalizací
od Svazku Kunštátu. Podle zástupců města
měl Kunštát již tehdy práva na vodovody a
kanalizace, přesto však peníze stále vybíral
Svazek. Podle mimosoudní dohody tedy po
uhrazení částky město stáhne žalobu a nebu- Slavnostní zahájení květnové výstavy TERRA Kunštát 2014 v areálu jeskyní v Rudce. Foto K.P.
de požadovat náhradu nákladů řízení.
Táhlý spor, který běží už od roku 2008, kdy
Kunštát vystoupil ze Svazku, nyní řeší soud. INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
Kauza byla rozdělena na tři části. První bylo
určení majitele vodojemu Touboř, na který V měsíci dubnu se Rada města na svém za- provedené pracovníky MěÚ Boskovice a
si dělal nároky jak Kunštát, tak i Svazek. V sedání mimo jiné zabývala:
správce toků Lesy ČR
první fázi dal soud zapravdu Svazku, proto - návrhem způsobu opravy zdi na starém Rada města projednala a schválila:
jsme podali odvolání a soud poté rozhodl, že hřbitově – ubourání stávající zdi do úrovně • uzavření smlouvy o poskytnutí finančvodojem patří Kunštátu. Nyní ještě běží lhůta terénu a vybudování nové zdi v těsném sou- ních prostředků z rozpočtu SFDI na rok
na odvolání, ale snad už bude tento problém sedství – nutný souhlas vlastníka pozemku 2014 na realizaci akce „Bezpečný přechod“
vyřešen. Nyní se nám povedlo dosáhnout mi- - informací ze společného jednání o návrhu • na základě doporučení výběrové komise
mosoudní dohody ohledně neoprávněného změny č. 1 územního plánu Kunštát kona- přidělení zakázky a uzavření smlouvy o
obohacení, za což jsme velmi rádi. Bohužel je ného na MěÚ Boskovice
dílo na realizaci „Revitalizace návsi v Rudale ještě před námi třetí a hlavní část sporu o - postupem prací na:
ce – I. etapa“
vyrovnání se Svazkem. Máme na sebe poda- • rekonstrukci lesních cest, odsouhlasení • uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na
né vzájemné žaloby o několik milionů korun. více a méněprací, zpracování podkladů pro zhotovení projektové dokumentace na plaPřes mnohá jednání jsme k dohodě nedospě- žádost o změnu smlouvy o poskytnutí do- vecký bazén u ZŠ, kterým se mění termín
li, proto jsme celou záležitost předali soudu. tace
dokončení díla do 31. 7. 2014
Vyřešení této záležitosti se tedy ještě nějakou • realizaci akce „Malebnou krajinou pří- • přidělení zakázky na realizaci akce „Redobu potáhne.
rodního parku Halasovo Kunštátsko“
konstrukce kanalizační stoky Nová v KunIng. Rudolf Hájek, místostarosta • dokončení výstavby veřejného osvětlení v štátě“ společnosti H3 Inženýrské stavby,
ulici Pod Hlubnou
s.r.o., Blansko, která podala nejvýhodnější
• odvodnění travnaté plochy u koupaliště
nabídku
SVÁTKY ŘEMESEL
- prodejem a pronájmem obecních pozemků • nákup kontejneru s pevnou střechou na
VII. ročník na téma KŮŽE
- opravami místních komunikací tryskovou svoz plastů
metodou v ulicích Zámecká, Nová, Hrnčíř- • v souladu s usnesením zastupitelstva měs7. a 8. června 2014
ská, Hliníky
ta nájemní smlouvu na pronájem nemoviareál Panské zahrady
- informací o jednáních se zpracovatelem tosti v ulici Zahradní č.p. 300 na dobu uržádosti o dotace na zateplení sportovní čitou od 1. 3. 2015 do 31. 7. 2015 s možností
podrobné informace na:
haly
jejího prodloužení, za účelem provozování
www.osremesla.eu
- zápisem z kontrolní povodňové prohlídky třídy mateřské školy

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 23. - 24. 5. 2014
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Koalice Strana práce, NESPOKOJENÍ OBČANÉ!

1
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3

Klub angažovaných nestraníků

1
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Křesťanská demokratická unie - Čs. strana lidová
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Strana zdravého rozumu - NECHCEME EURO

2

7

Koalice TOP 09 a STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
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5

12

1

1

8

Liberálně ekologická strana

1

9

LEV 21 - Národní socialisté

2

10

Komunistická strana Čech a Moravy

25

13

Fair play - HNPD

1

14

Česká strana sociálně demokratická

16

ANO 2011
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Moravané
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1
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5

1
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Občanská demokratická strana

30

3

2

1

36
12

1

1

1

21

VIZE 2014

1

22

Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury

8

2

2

1

23

Strana zelených

10

3

1

24

Strana svobodných občanů

11

27

Volte Pravý Blok www.cibulka.net

3

3

28

ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU!

1

1

2

1

15

1

14

29

Koalice DSSS a SPE

2

30

HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH

1

1

31

Republika

1

1

32

Česká pirátská strana

10

37

Občanská konzervativní strana

1

38

1

5

2

3

3

20
1

Věci veřejné

5

1

CELKEM

322

53

54

33

16

9

487

6

Celkem voličů

1519

219

199

168

55

23

2183

Vydané obálky

323

53

54

33

16

11

490

Odevzdané obálky

323

53

54

33

16

11

490

Platné hlasy

322

53

54

33

16

9

487

vol. účast v %

21,26

24,20

27,14

19,64

29,09

47,83

22,45

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Pozvánka na školní zahradu

Děkujeme všem známým, přátelům a kamarádům, kteří se přišli rozloučit s manželem,
dědečkem a pradědečkem Ottem Fadrným,
který nás navždy opustil dne 29. 4. 2014. Děkujeme za projevy soustrasti, za slova útěchy
v naší bolesti nad jeho ztrátou.
Za celou rodinu Fadrných manželka Jana

Přírodní učebna (školní zahrada) je jakýsi
prostor v blízkém okolí školy, kde se mohou
učit nejrůznější předměty pod širým nebem
v interakci s okolní přírodou. Hnutí za zakládání přírodních zahrad k nám přišlo z Rakouska – i do našich školních zahrad, které
jsou vlastně evropskou raritou. Dříve tak zvané pozemky měly na záhoncích připravovat
žáky jako budoucí pracovníky v socialistickém zemědělství.
Naše školní zahrada, kterou jsme začali tvořit
v roce 2010 a slavnostně otevřeli a předali žákům o dva roky později, je trochu jiná. Nenavazuje na ty staré pracovní činnosti, tzv. pozemky, jak je většina z nás starších pamatují,
není ani přírodní. Je landartová (krajinné

umění) a naučná. Měla by současnou mladou
generaci vybavenou počítačovou gramotností
se snadným přístupem k obrovskému množství virtuálních informací z celého světa zase
trochu vrátit zpět k domovu, do reality naší
biosféry. Aby ti nejmenší rozeznali smrk od
modřínu, vrabce od holuba, opuku od pískovce, a ti starší se naučili esteticky vnímat
okolí a rozeznat to obyčejné „krásno“ – používat v přírodě svoje smysly a nerozvíjeli jen
svůj palec od psaní esemesek.
Po útoku vandalů v roce 2012 a nájezdu bagrů
a party stavebníků na podzim roku 2013 jsme
s žáky od začátku tohoto roku museli mnoho
udělat znovu. Naštěstí nám letošní zimní a
jarní počasí přálo. Nejdříve jsme zkulturnili
-2-

OZNÁMENÍ
Od 27. 5. 2014 zahájila Pekárna Blansko a.s.
pravidelný prodej pekařských a cukrářských
výrobků z pojízdné prodejny v městských
částech Rudka a Hluboké. Závoz každé úterý
a pátek.
Rudka: od 10.35 do 11.15 u Rudecké hospody
Hluboké: od 11.35 do 12.05 u zastávky

přístup ke školnímu dvoru, vytvořili malé školníkovi, vedení školy za podporu, ale také
parkovišťátko a upravili mez pod ním. Poté nezištné pomoci veřejnosti – např. za věnojsme se přestěhovali na zahradu. Vzniklo vání vzrostlých dřevin rodičům Kováčovým,
nové jezírko a potok, jež ho spojuje se zachrá- za odkopky květin všem sousedům, technicněným horním rybníčkem. Vytvořili jsme kou podporu otci P. Juránkovi, dědečkovi J.
vrbový tunel nad schodištěm a malé iglú, Juránkovi, za sběr a odvoz kamení T. Videzvukovod, znovu jsme usadili vlastnoruč- manovi. Pro nově vytvořenou mozaikovou
ně vytvořené zeměkoule, i vandaly dvakrát stěnu Sluneční soustavy uvnitř školy věnoval
shozený da Vinciho samonosný most. Vedle zdarma zrcadla tatínek naší žákyně R. Dostál
sovy a vodníka jsou novinkou dvě dřevořez- – všem, i nejmenovaným, moc děkujeme.
by – malá mořská víla H. Ch. Andersena a Již čtvrtým rokem se 14. a 15. 6. 2014 pořádá
ptáci. Takto částečně zrekonstruovaná škol- v naší republice Víkend otevřených zahrad.
ní zahrada 15. května přivítala učitele z jižní Naše ještě ne zcela dokončená zahrada se
Moravy na seminář o „zvukovadlech a smys- akce také zúčastní. Proto jste zváni i vy do
lovadlech“. Pořádání VI. ročníku Školní za- naší zahradní galerie si prohlédnout nejen
hrady pro environmentální výchovu školicím stálou výstavu našich žáků nazvanou Rybí
střediskem Lipka Brna u nás v Kunštátě je pro farma. A v neposlední řadě přijďte i zkontronaši školu velkou odměnou a ctí. Poděková- lovat změny, které v krátké době nastaly.
ní za práci patří nejen našim žákům a panu
L. Dostál

KULTURA
Kruh přátel umění a město Kunštát
zvou na divadelní představení:
Divadlo Paravánek

POHÁDKY ZE ŠPALÍČKU
ve středu 11. června v 9.30
v Kulturním domě v Kunštátě.
Vstupné: 40 Kč
Nestárnoucí Hrubínovy pohádky
jsou určeny pro předškolní děti
a pro děti I. stupně základních škol.
Srdečně zveme i rodiče na rodičovské
dovolené se svými dětmi.

Ochotnický divadelní soubor
NARYCHLO
Vás srdečně zve na pohádku
pro děti i dospělé

POHÁDKA ZA TABLETY
v neděli 22. června 2014 v 17.00
Kulturní dům Kunštát

TVORBA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ
Pilotní ověřování vytvořených
vzdělávacích programů
V rámci projektu “Tvorba vzdělávacích programů pro chůvy ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací“ (firmy King style s.r.o.) probíhá ověřování vytvořených programů v oblasti
péče o děti. Ověřování dvou základních a
čtyř navazujících programů je téměř u konce.
V měsíci květnu se budou účastníci připravovat na závěrečné písemné i ústní zkoušky.
E-learningové prostředí, které bylo vytvořeno taktéž pro potřeby projektu, je s oblibou
využíváno nejen pro studijní účely, ale i ke
sdělovaní osobních zkušeností a rad účastníků. V druhé polovině roku 2014 plánujeme druhý běh ověřování. Zájemci se mohou
přihlásit už nyní. Programy jsou vhodné pro

ženy i muže, mající ukončené středoškolské
vzdělání a bydliště na území Jihomoravského
kraje.
Více informací:
www.ceskachuva.cz
Nabízené programy:
1. Chůva pro děti do zahájení povinné školní
docházky
2. Chůva pro dětské koutky
3. Základy podnikání pro chůvy
4. Péče o dítě s lehkým zdravotním znevýhodněním
5. Péče o dítě s poruchami chování, řeči a rizikem dyslexie
6. Péče o dítě s odlišným životním způsobem
Financováno z projektu č.CZ.1.07/3.2.04/04.
0074 GG OP VK Jihomoravského kraje
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občerstvení zajištěno
vstupné dobrovolné
(výtěžek bude věnován zdravotně
postiženému Šimonkovi)

SRPŠ při ZŠ Kunštát zve všechny děti
a rodiče na jízdu zručnosti

NA KOLE
ČI KOLOBĚŽCE
v neděli 29. června 2014 v 15.00
na výletišti v Újezdě.
Zajímavý program, občerstvení a hodnotné ceny pro vítěze zajištěny.

Vážení čtenáři, připomínáme, že máte-li jakýkoli dotaz na vedení radnice, můžete jej
buď zanechat na podatelně městského úřadu,
nebo odeslat na e-mailovou adresu knihovny:
knihovna@kunstat-mesto.cz. Odpověď bude
zajištěna v nejkratším možném termínu, ideálně vždy do následujícího čísla Kunštátského
zpravodaje.
-red-

Město Kunštát zve
na koncert v rámci
celorepublikové akce

pocta
kr áli jir ímu

v neděli 22. června 2014 v 15 hod.
na náměstí Krále Jiřího
v Kunštátě

ivan hlas tr io

Křest nové knihy Petra H. Hořejše
Evropan Jiří z Poděbrad, král do bouřlivých vod
Koncert se koná v rámci oslav 550. výročí Mírového projektu
Jiřího z Kunštátu a Poděbrad. Je součástí koncertů v obcích
a městech naší republiky, které spojuje osobnost krále Jiřího.
Mediální most se zápisem
do Guinessovy knihy
rekordů.

Vstup volný

-4-

SDH KUNŠTÁT

INZERCE

Oslava svátku sv. Floriána
Sbor dobrovolných hasičů Kunštát a pozvané sbory z Újezda, Zbraslavce, Sychotína a
Nýrova oslavily 4. května svátek sv. Floriána,
patrona hasičů, slouženou mší
v místním kostele. Pan farář
P. Košulič ocenil práci hasičů,
někdy i nebezpečnou, která
obsahuje mimo jiné i záchranu
osob a majetku při požárech
nebo živelných událostech. Popřál nám hodně síly a úspěchů
v poslání dobrovolného hasiče.
Tímto bych chtěl rovněž poděkovat všem zúčastněným hasičům a také panu faráři, který
nás po skončení mše svaté poctil svou návštěvou na malém

přátelském posezení.
Jaroslav Marvan, starosta SDH Kunštát

POTŘEBUJETE se přepravit z nemocnice?
K lékaři? Do lékárny? Do lázní? Volejte Novodobou sanitku tel. 605 952 909 – zajišťujeme
přepravu nemocných + taxi senior vč. doprovodu k lékaři. Čekání + doprovod zdarma.
NOVĚ OTEVŘENÝ Motorest Alda v Sychotíně zve na denní menu, minutkovou kuchyni,
domácí burgery, Staropramen 11% za 21,- otvírací doba pondělí 10 - 17, úterý - čtvrtek 10
- 21, pátek a víkend 10 - 22 hod.

HISTORICKÁ RUBRIKA

HLEDÁM brigádníka pro práce na zahradě v
Sychotíně. J. Dudek, tel. 776 638 335

Rozmary počasí
Pouštět se na tenký led hodnocení změn klimatu přenecháme erudovaným odborníkům.
Že však i v nedávné minulosti docházelo k
různým anomáliím v počasí svědčí i řada zápisů v kunštátských archívních materiálech.
Takto popisuje lokálně omezenou povodeň a
následný vývoj počasí v roce 1884 Jan Belatka.
Doslovná citace z kroniky kunštátské školy založené 1880.
„Dne 14. května 1884 zastihla obec kunštátskou a okolí ze severní strany hrozná bouře;
asi o 2. hod. odpolední počalo hřměti a za
nedlouho přišel liják, načež hrozné krupobití následovalo, takže kroupy celý povrch
zemský okamžitě pokrývaly a jako holubí
vejce veliké byly; tak že i ve IV. třídě skla v oknech rozbily. Po několika minutách přišla od
Rudky a z Milenek taková voda, že jí strouhy
vedle silnic a rybníky pojmout nemohly; jelikož velkým a kvapným návalem krup a vody
všecky příkopy se naplnily, tedy vystoupla na
silnici Rudeckou a z Lipky a nemohouce se nikde vtěsnati, hnala se po ulici a náměstí dolů
a nesla vše od vrchu po městečku, jako i vodní
roury vynesla z rybníka, latě, pařeze, mostky,
hnůj, písek, kamení a vše ostatní co napadla.
Most k nové škole (pozn.: dnes již zbourané
budově č. 36) též vzala, zdě vedle školní zahrádky, jakož i vedle silnice jsou všecky ztrhány a odnášeny.
Před školou plavalo dříví všeho druhu a velikosti, neboť byla voda od prahu školních dveří až po zeď farské zahrady. Při školní budově
zůstal státi na metr vysoký pařez, který byl
od prvního stavení z Rudecké ulice přinešen
a zde se zadržel u zdi.
Do sklepa školního nateklo z ulice tolik vody
okénkem, že od 8. schodu zaplaveno bylo a

Cambridge P.A.R.K. partner Kunštát
přijímá zájemce o studium angličtiny na
příští školní rok. Více informací na www.
cambridgekunstat.cz, tel. 731 163 463.

vše ve sklepě plavalo; voda ta nemohouc jen
praménkem malým odtékati, jelikož se kanál
zanesl, vytékala přes 3 neděle a nechala po
sobě na 4 dm vysoko nánosu čili blata, které 3
osoby mnoho dní vynášeti musily, by se sklep
zase vyčistil.
Tato bouřka nadělala nevyslovných škod,
všecka pole pobrala, dobrou půdu voda odnesla a kamení na pole a zahrady nanesla; tak
že zemáky z Milenek po náměstí lidi sbírali.
Zahrady všecky zaneslo, pobralo a v poušť
obrátilo. Náměstí celé vybráno a zmol naděláno tolik, že mnoho nádeníků několik týdnů
škarpy vyhazovalo a náměstí znovu naváželo.
Tato spousta vod a krup se ale z té severní
strany všecka valila k Sychotínu, kde celé
údolí vyplnila, silnice, zahrady, louky a vše
ostatní zničila, tak, že mnoho čísel takřka
v nebezpečí bylo, že obydlí lidská odnešena
budou. Nejstarší lidé v Kunštátě povídají, že
taková voda ještě v obci zdejší nebyla a že to
žádný nikdy v Kunštátě nepamatuje.
Po této nehodě přišly po několika dnech zase
mrazy, které vše co bouřka nesebrala, zkazily.
Po mrazech přišlo několik dní slunečných a
velké sucho, tak že rostliny pod utvořenou
kůrou sejíti nemohou, načež sprchlo něco
málo a červen nastal nadmíru studený, tak že
18., 19., a 20. kdy nejdelší den jest a kde teplem
všecko nejlépe dařit se má bylo sotva 8, 9, 10
stupňů tepla, proto všecko zrní a nic neroste,
proto má každý za to, že bude rok 1884 velmi
neúrodný, čehož Bůh uchovati ráčiž.“
Zaznamenal očitý svědek pro potomstvo
kunštátské, správce školy IV. třídní, která po
prázdninách bude rozšířena na V tříd.
Dne 19. června 1884 Jan Al. Belatka.
-j.k.-5-

PRONAJMU byt v Brně 5 studentům, možnost nastěhování 1. 7. 2014. Tel. 608 440 362
PRODÁM, nebo pronajmu byt 3+1 v Kunštátě. Tel. 731 735 549
AUTOSERVIS A PNEUSERVIS JUSTCAR
nabízíme mechanické opravy veškerých
motorových vozidel od drobných mechanických oprav až po nejnáročnější, kompletní
pneuservisní služby, montáže tažných zařízení, přípravu vozu na ME a STK, přestavby na palivo etanol. Poskytujeme i možnost
vyzvednutí Vašeho vozu na Vámi určeném
místě a po opravě přistavení zpět. Najdete nás
na adrese Rudka č. 48 (na konci Rudky směr
Letovice). Tel. 608 626 071, 775 185 998
ADVOKÁT JUDr. Vilém Fránek, Masarykova 12, Blansko, nabízí právní služby, poradenství, zastupování u soudu a sepis listin ve
věcech občanskoprávních a trestních. Přijedu
řešit Vaše problémy i do místa Vašeho bydliště. Tel.: 602 712 423, e-mail: vfranek@iol.cz.
HLEDÁME ke koupi menší rodinný dům na
chalupu v Kunštátě, nebo v okolí Kunštátu.
Dům by měl mít zahradu minimálně 200 m2.
Tel. 774 193 566
STUDIO VIKTORKA – Petra Loukotová
nabízí na Penzionu kosmetické práce, pedikúru, manikúru. Tel. 605 979 121
VÁŠ OSOBNÍ MASÉR na Penzionu tel. 739
672 757
OPRAVY rodinných šicích strojů. Milan
Lepka, Nýrov 76, tel. 723 307 810

KUNŠTÁTSKÉ PROMĚNY

BAMI
Taneční skupina BAMI pořádá o letních
prázdninách příměstský taneční tábor pro
děti od 1. třídy v termínu: pondělí 7. 7. 2014 –
pátek 11. 7. 2014 vždy od 9:00 – 18:00 hodin.
Tréninky probíhají ve sportovní hale v Kunštátě. Děti jsou rozděleny podle věku do skupinek,
každá skupinka má svého lektora, se kterým
se během týdne učí nové taneční choreografie. Cena příměstského tábora je 1300 Kč (děti,
které jsou pojištěné u VZP dostávají od pojišťovny příspěvek na taneční tábor v hodnotě
500 Kč). Přihlášky přijímáme do 27. 6. 2014.
Více informací: Michaela Bartošová tel: 731
277 526, e-mail: tsbamikrkunstat@seznam.cz

Pouť v roce 1951

FK KUNŠTÁT
80 let kunštátské kopané

rok 2014

Italové v Kunštátě během 1. světové války
Během 1. světové války našlo v Kunštátě a
okolí přechodný domov asi 80 říšských Italů
z oblasti jižního Tyrolska. Přijeli k nám v roce
1915 po vypuknutí války Itálie s Rakouskem.
Našli zde dočasný domov, obživu a děti zde
chodily do školy. Většině se tady podařilo
přežít období, kdy jejich vlastní domovy se
ocitly uprostřed válečné vřavy. Potomci těchto vysídlenců i v dnešní době s úctou udržují
vzpomínky na jejich pobyt u nás.
V letošním roce uplyne 100 let od vypuknu-

Foto: K. P.

tí 1. světové války. Rozhodli jsme se tuto nelehkou dobu připomenout vydáním knihy a
uspořádáním výstavy Italští uprchlíci na
Moravě. Rádi bychom Vás poprosili, abyste
nahlédli do rodinných archivů a pokud máte
nějaké fotografické nebo písemné památky o
Italech z této doby, zapůjčili nám je. Materiály,
které byste nám zapůjčili, přineste na Městský úřad v Kunštátě . Dokumenty, které nám
svěříte, po zkopírování nebo naskenování
okamžitě vrátíme.
Děkujeme za Vaši ochotu a spolupráci s námi.
Ivana Bojdová, Karel a Eva Šebkovi

V sobotu 28. 6. 2014 se uskuteční v areálu fotbalového hřiště oslavy tohoto výročí – Kunštátská fotbalová pouť.
Sportovní klub SK Kunštát byl založen v roce
1934 skupinou mladých fotbalových nadšenců.
Bylo to 94 let od vyhlášení prvních pravidel
fotbalového sportu a 43 let od počátků českého a moravského fotbalu.
Počáteční zápasy se hrávaly v místech „Pod
Sochou“ v Rudce (socha prezidenta T. G. Masaryka) vedle současného objektu penzionu.
Tehdejší klubové barvy byly červená a modrá. V Kunštátě se později začal fotbal hrávat
v místech nazývaných Na Spálivé, na písčitém
pozemku Stanislava Halase. Od roku 1938 začali kromě chlapců využívat toto hrací místo
také dospělí fotbalisté.
Chceme vzdát hold našim předchůdcům a
skromně oslavit toto významné jubileum.
Oslavy budou spojeny s turnajem mládeže,
kterého se zúčastní týmy z celého Jihomoravského kraje. Vystoupí také naši nejmenší a
taneční skupina BAMI. Uskuteční se utkání
výběru okresu proti kunštátským aktivním
hráčům. Vrcholem oslav bude odpolední
utkání kunštátských fotbalistů nad třicet let
proti Výběru hvězd – týmu, který je složený
z fotbalistů a dalších osobností. Účast potvrdili Vladimír Šmicer, Vratislav Lokvenc, Jiří
Novotný, hokejista Petr Nedvěd, brankář a
herec Jakub Kohák, Přemysl Bičovský, herec a
rozhodčí přezdívaný Bivoj – Roman Skamene,
Sagvan Tofi, Martin Tankwey, Pavel Horňák,
Libor Sionko a mnoho dalších.
Více informací můžete najít na www.vyber-hvezd.cz. Zajištěn je také program pro děti a
bohaté občerstvení.
Na tuto akci zveme celou kunštátskou veřejnost, přijďte se s námi pobavit.
František Tenora, FK Kunštát
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