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SLOVO STAROSTY
Milí přátelé,
město Kunštát připravuje rekonstrukci budovy kulturního domu, která by měla začít nejpozději od 1.7. letošního roku. Je zhotovena
projektová dokumentace, rozpočet je před
dokončením, připravujeme výběrové řízení
na dodavatele stavby. Dotace od ministerstva financí je ve výši 4,800 tis. Kč, zbývající
finanční prostředky – minimálně 500 tis. Kč
uhradí město z vlastního rozpočtu. Významným partnerem v této akci nám bude Pivovar
Černá Hora, který přislíbil 2,500 tis. Kč na
vybavení interiéru. Celá rekonstrukce musí
být dokončena do konce roku 2008. Těším se,
až Vás budu moci přivítat závěrem letošního
roku v novém kulturním zařízení na divadelním představení „Příliš drahá Mathilda“.
Váš Pavel Göpfert

Noc s Andersenem v kunštátské knihovně.

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

STEZKA DO ÚJEZDU

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA U ŠKOLY

Na Kunštát se obrátila pražská společnost
Energie 3000 se záměrem postavit na polích
pod silnicí směrem do Zbraslavce fotovoltaickou elektrárnu. Zastupitelé vyšli nabídce
vstříc a na mimořádném březnovém zasedání
schválili záměr změny územního plánu.
Čtyřiadvacet hektarů orné půdy se má převést
na plochu určenou k výrobě.
V případě uzavření smlouvy s investorem bude hlavní přínos pro město spočívat
v příjmech do rozpočtu. Pozemky firma
dostane do dlouhodobého pronájmu a podle
množství zastavěných hektarů poroste i
nájemné. Při plném rozsahu by roční zisk
měl činit kolem třech milionů korun. Fotovoltaická elektrárna vyžaduje rozlehlou plochu (v našem případě nejméně tři hektary) a
při posuzování zamýšlené změny územního
plánu se proto hodnotí i její dopad na ráz
krajiny. Konečné rozhodnutí o umístění či
neumístění elektrárny tak padne až za několik
měsíců. Vyrobenou energii by provozovatel
pravděpodobně prodával do sítě společnosti
Eon. Cena elektřiny v kunštátských domácnostech by se proto nesnižovala.

Koncem března proběhlo na Městském úřadě
otvírání obálek s nabídkami firem na stavbu
cyklostezky do Újezdu. Nejnižší cenu (cca
2,9 milionu korun) předložila společnost
Kora-Vodostaving a Rada města jí proto
zakázku přidělila. Podle smlouvy stavební
práce začnou v květnu a skončí v srpnu. Od
příštího školního roku už snad pěší spojení s
Újezdem bude bezpečné.

Ředitelství silnic a dálnic předložilo městu
předpokládaný harmonogram stavby. Klíčovým okamžikem bude jarní jednání na
Ministerstvu dopravy, kde se má rozhodnout
o přijetí tohoto investičního záměru. Pokud
bude výsledek kladný, začne stavba nejpozději
na konci roku 2010.
Okružní křižovatku odborníci vyhodnotili jako nejbezpečnější. Měla by mít průměr
35 metrů a zčásti zasáhnout do rybníka.
Podle informací od policie došlo u školy
za poslední léta ke čtrnácti dopravním nehodám.

OSLAVA KORUNOVACE KRÁLE JIŘÍHO
Týden před kunštátskou poutí, v sobotu 3.
května oslaví naše město 550. výročí korunovace Jiřího z Kunštátu a z Poděbrad českým
králem. V areálu zámku bude připraven
celodenní program, večer se přesune na
náměstí. Město uspělo při žádosti o dotaci,
Jihomoravský kraj tuto akci podpořil částkou
200 tisíc korun, žádost obdrží i Ministerstvo
kultury. Mohlo by přispět 100 tisíci.
Součástí oslav bude večerní koncert
v kostele, kde vystoupí sbor z německého
Heidelberg-Ziegelhausenu, farnosti, která
kunštátskému kostelu darovala před několika
lety varhany.

OBNOVA PANSKÉ ZAHRADY
Projektovou dokumentaci na obnovu Panské
zahrady zpracuje firma Agroprojekt PSO, podala nejnižší nabídku. Zahrada s rybníčkem
se má vrátit k původní podobě, kdy bývala
přímo propojena s areálem zámku a vody ze
zámeckých střech ji napájely.
Město nyní jedná o odkupu části pozemku,
kterým by spojovací cesta měla procházet.
Rada města Kunštát

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Oslavy 550. výročí korunovace Jiřího z Kunštátu
a z Poděbrad českým králem

SLOUPEK
Chléb

Jan Halas

S

taré lidové rčení praví – Co se v mládí
12.00 Šest roků tvrdé práce, kejklířské přednaučíš, ve stáří jako když najdeš. Jsem
stavení
přesvědčen, že to lid vymyslel v nějaké slabší
12.30 O hadruňku zamotaném, soudní pře
chvilce. Nic mne nenapadá, na jakou situa13.00 Koňský tanec, hudba středověku
ci by se mohla citovaná moudrost aplikovat.
13.30 Cestou z války, příběh těžkooděnců
Snad, možná, na umění používat toaletní
14.00 Velké kouzlo, kejklíř Křupala
14.30 Špinavci, divadelní příběh z doby krá- papír, ale takovými poněkud choulostivými
věcmi se lid ve své poeziemilovné tvorbě větle Jiřího
šinou nezabývá. Nějak se mi to prostě nezdá,
15.00 V temných uličkách, bojové umění
protože mé zkušenosti jsou téměř veskrze
15.30 In taberna, hudba středověku
opačné. Tak třeba: v mládí jsem se naučil
16.00 Bitva, stoupenci Zelenohorské jednoty
celkem příjemné věci – například namlouvat
a katoličtí radikálové dobývají Kunštát
si hezká, rovněž mladá děvčata. Co mám ale
16.30 Šašek a hrabě, kejklířské představení
s tímto uměním dělat jako trojnásobný děde17.00 Sine nomine, hudba středověku
ček? Lhal bych, kdybych řekl, že se mi mladá
17.30 Trest lapkům za zlé činy, šermířské
děvčata nelíbí. Ale líbil bych se já jim? Velice
pásmo
a důvodně pochybuji. Jistě, jsou takoví dědu18.00 Korunovace Jiřího českým králem
lové, kteří se pošetile pokoušejí o nemožné,
18.30 Rytířský turnaj na královu počest
PROGRAM
ale ti jsou jen a jen pro smích. Navíc jsem
19.00 Velké kouzlo, kejklíř Křupala
šťastně ženatý. V mládí jsem se také naučil
9.00 Otevření historického trhu
19.30 Průvod ze zámku do města,
mnoho dalších věcí, které mi jsou na stará ko9.30 Udělení práva tržního, zahájení provozu
hold králi u sochy
lena naprosto k ničemu. Tak například: „ný,
řemesel a střelnice
20.15 Slavnostní mše v kostele sv. Stanislava
natý, itý, ičitý, ečný, ičný, ový, istý, ičelý. No
10.00 Trest lapkům za zlé činy, šermířské
W.A. Mozart: Spatzenmesse
a? Nebo: „Náš pracující lid zvítězil nad reakcí
pásmo
Pěvecký sbor a orchestr z Heidelbergu
25. února 1948“. Už naštěstí prohrál. A také:
10.30 Slavnostní zasazení lípy
21.00 Lidová veselice s hudbou a tancem
„obsah čtverce nad přeponou... atd. Nikdy v
11.00 Sine nomine, hudba středověku
22.00 Ohňostroj
životě, tedy ani ve stáří, jsem nic takového
11.30 Putování rytíře Berky, pověst z doby
nepotřeboval.
krále Jiřího
V mládí jsem se však jednu věc naučil a
stále po ní toužím i když ji zatím, bohužel,
KNIHOVNA
nenacházím. Tou věcí je vychutnávání chleba
pana pekaře Hotárka. Samozřejmě, že
Noc s Andersenem 2008 v kunštátské knihovně
současný zdejší chleba ze stejné pekárny je
Jedním z míst, kde se děti v pátek 28. břez- A pak už hurá zpátky do knihovny. Po nesrovnatelně lepší než pražský komisárek,
na setkaly, aby prožily večer s pohádkovými večeři přišel na řadu další host. Pan doktor který jsem byl téměř celý život nucen žvýkat.
hrdiny knih Karla Čapka, jehož výročí si letos Lukeš přečetl dětem, co jiného než Čapkovu Ale k tomu krásnému velkému popraskanému
připomínáme, byla i kunštátská knihovna. Doktorskou pohádku. Pak si holky a kluci pecnu pana Hotárka má přece jen daleko.
Pamatuji, jak jsme jako děcka vždycky
Tentokrát zde s Radkou Banyovou a Ilonou vyzkoušeli i další profese – na chvíli se staKuchyňovou, které pro děti už potřetí Noc li herci a pokoušeli se předvádět, co dělají vartovali před krámem pana Nechuty, v
s Andersenem připravily, nocovalo sedm- lidé různých povolání. Že jsou i zdatnými kapse od trenýrek pár drobných a čekali, až
náct čtenářů ze druhé třídy místní základní výtvarníky osvědčili při tvorbě nápaditých se nahoře u Bochořáků objeví kulaťoučký
školy. Pro děti byl připraven opravdu bohatý koláží, k nimž je inspirovaly postavy pejska pan pekař s velkou rikšou, naplněnou pyraprogram. Protože Karla Čapka vždy zajíma- a kočičky. Obrázky, které děti vytvořily si midou voňavých bochníků. Nikdy nespěchal.
lo „Jak se co dělá“, a dokonce o tom napsal můžete v knihovně prohlédnout. Po další pře- Zastavil se nejdřív u benzinové pumpy na
knížku, tak i děti měly možnost nakouknout čtené pohádce se děti staly pro změnu cuk- kus řeči s panem Korkyšem a pak odbočil
pod pokličku několika zajímavým povoláním ráři a samy si nazdobily krásné šlehačkové k Panence Marii, kde na lavičce seděli pan
a zjistit – jak se co vlastně dělá. Nejprve si dorty. A protože na ně, na rozdíl od pejska Martínek, starší pan Ševčík a další. Hlavním
na poště orazítkovaly a poslaly domů krás- s kočičkou, daly jen samé dobré věci, ani je tématem jejich rozhovorů bývala, pokud vím,
né pohlednice z Noci s Andersenem. Pak po nich nebolelo bříško. Ještě společná fotka beznadějná hra kunštátských fotbalistů. Pak
se v místní pekárně na vlastní oči (i ruce!) s polštářky a pak už zalézt do spacáků a číst teprve dojel k Nechutům.
Ve frontě jsme doufali v ten nejprasklejší.
přesvědčily, že není vůbec lehké být peka- si nebo poslouchat, než se z pohádky stane
Ještě před příchodem domů jsme stačili do
řem. Nejen děvčatům, ale i klukům se líbilo pohádkový sen.
navrhovat vzory v patchworkové dílně paní Na rozloučenou děti dostaly drobné dárky, něj prokousat pěknou díru. Dostali jsme
Dudkové. Naši výpravu za několika řemesly diplomy a průkaz čtenáře knihovny. Věříme, samozřejmě vynadáno, ale tu chuť, tu
jsme zakončili v keramické dílně, kde dětem že toto společně prožité setkání s knihami jim chuť mám dosud na jazyku. Pochybuji, že
paní Rampulová předvedla, co musí zvlád- pomůže najít cestu k dobrodružství, zábavě, současným dětem zůstane tak dlouho na janout řemeslník, než stvoří z hlíny keramickou tajemství i moudrosti, které v sobě knížky zyku chuť všech těch odporných tyčinek z
televizních reklam.
vázu nebo talíř.
ukrývají.
Ilona Kuchyňová
Oslavy se budou konat 3. května 2008 v
areálu kunštátského zámku a na náměstí
Krále Jiřího.
Dne 2. 3. 1458 byl na Staroměstské radnici v Praze zvolen českým králem Jiří z
Kunštátu a z Poděbrad a následně dne 7. 5.
1458 byl slavnostně korunován. Český král
Jiří, panovník evropského významu, je rovněž bytostně spjat s Kunštátem. Letošní
jubilejní výročí jeho korunovace přivedlo
město Kunštát ve spolupráci s Občanským
sdružením Dědictví-garda historického
parku, s Občanským sdružením Řemesla v
Kunštátě a se správou zámku v Kunštátě k
uctění této události formou oslav 550. výročí
korunovace Jiřího z Kunštátu a z Poděbrad
českým králem.

ZÁMECKÉ OKÉNKO

MATRIKA

Zima na zámku

BLAHOPŘEJEME K NAROZENÍ DÍTĚTE

Letošní končící zima, nezima nás přivádí
k tomu, abychom čtenáře blíže seznámili s
děním na zámku v průběhu zimních měsíců, čili v období, kdy jsou zámecké brány
návštěvníkům uzavřeny. Většina populace
se domnívá, že se neděje nic, respektive, že
se pouze čeká na novou návštěvní sezónu.
Opak je pravdou. Velké stavební akce, které není možné realizovat v době, kdy je zámek každodenně zpřístupněn návštěvníkům,
přicházejí na řadu právě v průběhu zimních
měsíců. V případě kunštátského zámku se
prioritně jedná o statické zajištění objektu.
Se statickými poruchami se zámek potýká
již od 17. století a naprostý nezájem o tuto
problematiku ve 20. století vyústil až v
havarijní stav objektu.
V roce 2005, po převzetí zámeckého areálu Národním památkovým ústavem, bylo
přednostně zadáno zpracování projektu statického zajištění zámku Kunštát a na podzim
2006 již byla zahájena 1. etapa stavebních
prací spočívající ve statickém zajištění I. patra jihozápadní části zámku. V jejich rámci
byl učiněn unikátní nález původních barokních parket z konce 17. století a gotických,
barokních a klasicistních omítkových vrstev
s výmalbou v Alhambra salonu. Barokní parkety byly odborně zrestaurovány a v dubnu
2007 položeny na původní místo, tudíž v
uplynulém roce je již mohli obdivovat první návštěvníci. Rovněž bylo rozhodnuto o
restaurování klasicistní iluzivní výmalby
Alhambra salonu, doposud skryté pod novější
výmalbou. Restaurátorské práce budou zahájeny v průběhu roku 2008.

Druhá etapa statického zajištění zámku Daniel CHMEL, Újezd 46
byla započata na jaře 2007 pracemi na par- *29. 2. 2008
kánu, který se nachází na západní straně František ČAPKA, Hrnčířská 64
objektu. Část parkánového zdiva se zřítila v *19. 3. 2008
80. letech 20. století, celková destrukce hrozila i dalším částem zdiva včetně kruhové par- Pohodu a radost, štěstí i zdraví přejeme všem
kánové bašty. Při opravě parkánu nám velmi jubilantům, kteří své narozeniny
pomohla fotografie zámku z roku 1866, podle (75 a více let) oslaví v měsíci dubnu:
níž byla parkánová zídka dozděna do původ- Květoslava ŠEVČÍKOVÁ, Újezd 50
ní podoby. Na podzim 2007 se práce přesunu- Irena BANYAOVÁ, Zámecká 8
ly do II. patra objektu. Po demontáži parket z František PROCHÁZKA, Hlinky 236
19. století v Panském salonu bylo zjištěno, že Ludmila UNČOVSKÁ, Rudecká 335
podbíjecí podlaha je částečně tvořena malo- Jiřina RŮŽIČKOVÁ, Radnická 472
vaným renesančním stropem z roku 1549. I v Miroslav KUČÍREK, Sokolská 47
další místnosti II. patra, které se týkalo static- Květoslav TEJKAL, Fr.Halase 443
ké zajištění byl pod prkennou podlahou z 19. Josef POLÁČEK, Sychotín 10
století nalezen malovaný barokní záklopový Stanislav HOUDEK, Sychotín 40
Jaroslav MAREČEK, Hliníky 234
strop z roku 1714.
Počátkem února 2008 byla zahájena 3. Marie TANDLEROVÁ, nám. Krále Jiřího 105
etapa statického zajištění zámku, která spo- Anna PÁLEŠOVÁ, Sychotín 63
čívá v postupném zajištění veškerých podlaží Artur ŠTĚRBA, Sychotín 49
severozápadní části objektu. Následně budou
OZNAMUJEME ÚMRTÍ
navazovat práce na obnově parkánu. Komplexní statické zajištění kunštátského zámku Růžena VITOULOVÁ, Nová 366
+2. 3. 2008, *1928
by mělo být dokončeno v roce 2009.
Výše popsané práce vedou jednak k static- Marie SEDLÁKOVÁ, nám. Krále Jiřího 31
kému zajištění kunštátského zámku, ale záro- +27. 3. 2008, *1913
veň nám umožňují blíže se seznámit s jeho František Válek, Sychotín 22
stavebním vývojem v uplynulých staletích a v +28. 3. 2008, *1941
-matneposlední řadě nám přinášejí množství unikátních nálezů, které nám byly do dnešních
dnů skryty.
V příštím Zámeckém okénku čtenářům
KULTURA
přiblížíme zámecké interiéry a jejich vnitřní
vybavení.
Výstava obrazů malířky
Radim Štěpán, kastelán

Jany Hejlové
2.- 30. dubna 2008

vernisáž
4. dubna v 16 hodin
informační centrum
Koncert operního pěvce

JURIJE GORBUNOVA
Panský salon červenec 2007

Panský salon listopad 2007

OZNÁMENÍ
■ Děkujeme OBČANSKÉMU SDRUŽENÍ
ŘEMESLA KUNŠTÁT za výtvarné pomůcky v hodnotě 2000 Kč. Tento dar dostaly děti
z mateřské školy jako poděkování za kulturní vystoupení a výstavku výtvarných prací
během konání VELIKONOČNÍ VÝSTAVY
v kulturním domě v neděli 16.3.2008.

■ Mateřská škola připravila výstavu s názvem Jak se žilo na zámku. Děti kreslí podle své fantazie a různými technikami.
Výstava se koná v rámci Oslav 550. výročí
korunovace Jiřího z Kunštátu a z Poděbrad
českým králem od 3.5. - 30.5. 2008 v IC.
Mateřská škola Kunštát

držitele ceny Thálie
11. dubna v 19 hodin
v kostele sv. Stanislava
Vstupné 100 Kč

Divadlo Járy Cimrmana
s představením

HOSPODA NA MÝTINCE
7. května v 19 hodin
v kulturním domě
Předprodej vstupenek
od 16. dubna v městské knihovně

Rozpis stomatologické lékařské služby první pomoci
(LSPP) - boskovická část, druhé čtvrtletí 2008. Služba je
sloužena vždy od 8 do 12 hodin.
Jméno

Místo služby

Telefon

5. 4

MUDr. Lukeš

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

6. 4

MUDr. Mikulášková

Letovice, Mánesova 468/2

516 474 488

12. 4

MUDr. Padalík

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

13. 4

MUDr. Paděrová

Šebetov, 117

516 465 452

19. 4

MUDr. Pernicová

Boskovice, Vodní 95 (Minerva)

516 494 138

20. 4

MUDr. Sládek

Velké Opatovice, nám. Míru 492

516 477 319

26. 4

MUDr. Srpová

Letovice, J. Haška 12

604 760 665

27. 4

MUDr. Šumberová

Lysice, Komenského 429

516 472 227

1. 5

MUDr. Žilka

Benešov, 19

516 467 313

3. 5

MUDr. Adamová

Letovice, Masarikovo náměstí 18

516 474 018

4. 5

MUDr. Bočková

Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

Duben

Květen

8. 5

MUDr. Fenyk

Letovice, Tyršova 15

516 474 310

10. 5

MUDr. Grénarová

Boskovice, Vodní 95 (Minerva)

516 494 204

11. 5

MUDr. Chatrná

Boskovice, Lidická 8

516 453 998

17. 5

MUDr. Chatrný

Boskovice, Lidická 8

516 456 109

18. 5

MUDr. Jaklová

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

24. 5

MUDr. Kopáčková

Letovice, A. Krejčího 1a

516 474 369

25. 5.

MUDr. Kraml

Boskovice, Vodní 95 (Minerva)

516 494 380

31. 5

MUDr. Křížová

Boskovice, Růžové náměstí 2345/12

516 452 808

1. 6

MUDr. Kubínová

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

7. 6

MUDr. Kučerová

Lysice, Komenského 429

516 472 460

8. 6

MUDr. Kutlíková

Boskovice, Lidická 8

516 453 998

14. 6

MUDr. Loskot

Svitávka, Hybešova 197

516 471 210

15. 6

MUDr. Lukeš

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

21. 6

MUDr. Mikulášková

Letovice, Mánesova 468/2

516 474 488

22. 6

MUDr. Padalík

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

28. 6

MUDr. Paděrová

Šebetov, 117

516 465 452

29. 6

MUDr. Pernicová

Boskovice, Vodní 95 (Minerva)

516 494 138

Červen

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna od 14. ledna 2008 na stomatologické klinice Nemocnice u svaté Anny v Brně, telefon 543 181 111. Od 15. ledna 2008 prozatím do 30. června 2008
na Karáskově náměstí 11 v Brně, telefon 548 424 248, a to od 19 do 7 hodin ve všední dny a
nepřetržitě o svátcích.

Klub malé kopané Újezd Vás zve na tradiční

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

30. dubna ve 20 hodin na hřišti v Újezdě
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.: 608 869 393

INZERCE
» PRODÁM levně odpad ze sena pro zvířata.
Tel. 775 211 499 pan Janča
» Opravy rodinných šicích strojů a obnitkovaček. Milan Lepka,
Nýrov 76, tel. 723 307 810, 516 475 092

» J@B comp počítače a příslušenství, vý-

kup, prodej, servis výpočetní techniky, bazar, komisní prodej. Tel. 606 588 104, e-mail:
J.Bcomp@seznam.cz, Kunštát, nám. Krále
Jiřího 107.

» Reklamní agentura KING STYLE s.r.o.

nabízí volná místa:
-Odborný asistent-ka , požadavky: SŠ vzdělání,
znalost práce na PC, AJ, NJ výhodou
-Obchodník, požadavky: praxe v obchodu
libovolného zaměření min. 2 roky, znalost
reklamního prostředí výhodou, ŘP
-Grafik, požadavky:SŠ/VŠ, znalost SW Illustrator, Corel, Photoshop, Indesign.
Pracoviště Kunštát. Životopisy zasílejte na email: nenickova@kingstyle.cz

» PRODEJ: nové, plechové kovové sudy, lako-

vané. Obsah 200 litrů. Vhodné na vodu na zahradě a jiné. Větší množství dle potřeby. Rozvoz po městě. Rozhlasová služba, tel.602933068.

» NATOČENÍ VIDEOZÁZNAMU dle Va-

šich požadavků, profesionální zpracování
pořízeného záznamu, nejnovější digitální
technologie. Dvoukamerové natáčení za cenu
jednokamerového! Martin Kuchař, Za Lidokovem 537, Kunštát, tel. 606 858 525, www.
Mathias-Studio.net, e-mail: Mathias.studio@
atlas.cz

SPORT
Výsledkový servis - březen
STOLNÍ TENIS - TK KUNŠTÁT
Kunštát „A“ - Kuničky
Rájec - Kunštát „B“ 		
Němčice „B“ - Kunštát „A“
Kunštát „B“ - Vanovice „C“

11 : 7
16 : 2
4 : 14
3 : 15

ŠACHY - ŠK KUNŠTÁT
Kunštát - Lipovec

1:4

FOTBAL - FK KUNŠTÁT
Brno Bystrc „B“ - Kunštát „A“

0:1
-kod-

■ Klub malé kopané Újezd zahajuje v dubnu již osmou sezónu v nejvyšší soutěži malé
kopané okresu Blansko. V minulém roce se
klub umístil na devátém místě se ziskem 28
bodů a skóre 51-66. Tabulka byla velmi vyrovnaná. Dobré výkony jsme podávali především
v domácích zápasech. Došlo také ke změnám
v týmu - několik starších hráčů ukončilo svoji
činnost (J. Záboj, M. Horák, L. Šustr) a nahradili je dorostenci (M. Páral, T. Záboj). Ti
teprve zkušenosti získávají, ale věříme, že
výsledky KMK se budou stále zlepšovat.
Zveme všechny příznivce na jarní domácí
zápasy: 26.4. - Sadros Boskovice v 16.00,
10.5. - FK Jabloňany v 17.00, 24.5. - FC
Kvasar Černá Hora v 17.00.
(více na www.kmkujezd.blog.cz)

