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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych popřál do následujícího
měsíce, který má v sobě určitě největší poezii,
ale jen pro ty, kteří ji chtějí nalézt a prožít.
Doufám, že rozsvícený vánoční strom a adventní nálada podpořená krásnými předvánočními kulturními akcemi, jako je koncert
skupiny Spirituál kvintet, který bude dne
12. 12. v 19 hodin v kostele sv. Stanislava, adventní koncerty na zámku 6. 12. a 13. 12., vrcholem kunštátského kulturního roku bude
vánoční koncert Václava Hudečka v kostele
sv. Stanislava 18. 12. v 19 hodin, divadelní
představení našich ochotníků Sextánky dne
19. a 20. 12. v kulturním domě, půlnoční mše
na Štědrý den ve 22 hodin s koledami, které
zazní tentokrát z věže kostela v podání naší
pokračování na druhé straně

Zástupci ochotnického souboru LMD při soutěži spolků na řemeslném jarmarku 28. listopadu.

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
KANALIZACE
Občasní čtenáři zápisů z jednání Rady města
si možná říkají, jak je možné, že se stavba kanalizace v Kunštátě a Sychotíně, stejně jako
rekonstrukce městské čistírny odpadních vod
tak dlouho projednávají a přitom se pořád nic
hmatatelného neděje. Odpovědí může být
konstatování, že připravit akci za sto milionů
korun, je zkrátka po všech stránkách zdlouhavé a že to v našem státě jinak ani nejde.
KDY SE KOPNE DO ZEMĚ
Administrativní příprava obří investice v
Kunštátě v posledním měsíci letošního roku
už ale skutečně vrcholí a jako reálný termín
zahájení stavby se dá označit březen 2010.
Připomeňme, že v únoru letošního roku město Kunštát získalo dotaci z Evropské unie ve
výší asi 80 milionů korun, v srpnu dokončilo
tendrovou a zadávací dokumentaci a odeslalo
ji ke schválení na Státní fond životního prostředí.
V průběhu prosince by dokumentace měla být
schválena a radnice poté vypíše výběrové řízení na zhotovitele stavby a na stavební dozor.
Hodnocení nabídek a výběr firem proběhne v
lednu a pokud se proti výsledku nikdo neod-

volá, může stavba začít. Kvůli klimatickým
podmínkám však s jejím zahájením počítáme
nejdřív v březnu, a jako nejzazší termín dokončení předpokládáme závěr října 2011.
V současně době už také probíha výběrové řízení na banku, která městu půjčí na zaplacení
vlasního podílu. Ten dělá přibližně 18 milionů korun a Kunštát by ho měl splácet rovných
deset let.
KDE SE BUDE KANALIZOVAT
Kdo chce znát přesný rozsah nově budované
kanalizační sítě, může nahlédnout do situační
studie vyvěšené na úřední desce před radnicí.
V Kunštátě se nové potrubí položí v ulicích
Pod Hlubnou, Za Lidokovem, V Lávkách (tam
vznikne čerpací stanice, převádějící splašky
do ulice Palackého), dále v ulici Palackého,
Vejpustek, Sokolská (po dům Votřelových),
v ulici Hrnčířská a od náměstí Klementa
Bochořáka po budovu základní školy.
Na katastru Sychotína pokryje kanalizace
mimo několika výjimek všechny části. Vynechán bude úsek od Švendových po motorest,
tj celkem pět domů, a dále lokalita nad bývalým mlýnem – majitelé tamních nemovitostí
si však odkanalizování budou moci zajistit
prostřednictvím sdružené přípojky.

SBĚRNÝ DVŮR
Město Kunštát vypsalo v minulých týdnech
výběrové řízení na zhotovitele stavby sběrného dvora odpadů v objektu bývalého kravína
v Nové ulici. Rada města hodlá vyhodnotit
nejlepší nabídku ještě v prosinci, aby realizace stavby s náklady kolem 14 milionů korun
mohla začít ještě v zimě. Dokončení prací se
očekává v jarních měsících 2010.

PŘESUN KLUBU DŮCHODCŮ
Zastupitelstvo města rozhodlo na konci listopadu o přesunu klubu důchodců z budovy
bývalých jeslí do penzionu v Radnické ulici.
Uvolněné prostory budou nyní k dispozici
pro širší využití dalšími zájmovými spolky,
které ve městě působí, ale chybí jim zázemí.
K setkávání klubu důchodců nově poslouží
málo využitá jídelna s kuchyňkou v penzionu
pro důchodce. Jde o dostatečně velký a příjemný prostor, který podle zastupitelů splňuje
všechny předpoklady, aby potřebám seniorů
vyhověl.
Rada města Kunštát

dechovky, ohňostroj s přípitkem na Silvestra
a Novoroční koncert 2. 1. 2010 v kulturním
domě v podání Moravského tria a hostů – jistě nedovolí nikomu, aby byl sám a smutný.

Vstupme do nového roku 2010 s úsměvem a
optimismem, protože to je nejlepší cesta ke
zdraví a štěstí.
Váš Pavel Göpfert

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)
na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.
Na základě § 25 odst. 4 písm.g) zákona č. 458/2000 Sb. Žádáme vlastníky či uživatele
nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)na dodržování povinností
vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb.
Na základě § 25 odst. 4 písm.g) zákona č.
458/2000 Sb. Žádáme vlastníky či uživatele
nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo
ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Odstranění nebo ořez dřevin musí být proveden ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. – Energetický zákon a ČSN EN 50341 a ČSN EN
50423 – Elektrická venkovní vedení s napětím,
dle níže uvedeného výpisu z citovaných předpisů.
Ochranná pásma – v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
Ochranné pásmo u napětí od 1 kV do 35 kV je
vymezeno vzdáleností 7 m a u napětí nad 35
kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče
na obě strany.
Bezpečná vzdálenost – veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny
nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vodičů. K
vodičům se nesmí pod bezpečnou vzdáleností

přiblížit ani nástroje ani ořezávané větve při
pádu.
U vedení nízkého napětí (400/230 V) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním
ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedeni 1 m.
U vedení vysokého napětí (22 kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru)
od vedení 2 m.
U vedení velmi vysokého napětí (110 kV) je
předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při
větru) od vedení 3m.
V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí povinni umožnit
zaměstnancům společnosti E.ON ČR, s.r.o.,
udržování volného pruhu pozemků o šířce 4
m po jedné straně základů podpěrných bodů
nadzemního vedení.
Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho
provoz, může být prováděna pouze se souhlasem společnosti E.ON Česká republika, s.r.o.,
a za dozoru osoby jí ustanovené.
cv-

KULTURA
12. prosince v 19.00
kostel sv. Stanislava
Koncert skupiny

SPIRITUÁL KVINTET

18. prosince v 19.00
kostel sv. Stanislava

HOUSLOVÝ KONCERT

Václava Hudečka.
Pod záštitou 1. nám. hejtmana JmK
Mgr. Václava Božka, CSc
Vstupné 100,19. prosince v 19.00
20. prosince v 17.00
kulturní dům

SEXTÁNKY

Vstupné 150,- Kč
(předprodej se nekoná)

Kunštátský ochotnický soubor Vás zve na
romantickou komedii pro milovníky filmů
pro pamětníky a čtenáře červené knihovny podle románu Sextánka od Viléma
Neubauera z roku 1927. I když se děj odehrává v přísných zdech lycea a hrají ženy
zralého věku, nechybí zde radostné mládí,
krásní muži, koketní dívčiny, tanec, zimní
sport a také mnoho neočekávaného.
Za ochotnický soubor srdečně zve
Jana Bočková

SLOUPEK
Doma I.

Jan Halas

D

oma, doma, doma! To je ono, to je to
slovo jako ten nádherný „špalek“, kupovaný na poutích, slovo, které hodinu vydrží
sládnout pod ponebím.“ Tato slova napsal
můj táta v básni v próze „Já se tam vrátím“
a myslil tím Kunštátsko. Proto si také mnozí lidé myslí, že se narodil právě v Kunštátě.
Narodil se v Brně a Kunštát si za svůj domov zvolil až jako sedmatřicetiletý. Já jsem
to měl tím pádem jednoduché. Narodil jsem
se sice v Praze, Kunštát však celý život cítím a ctím jako svůj domov, to jsem po tátovi
podědil, tak pěkně jako on to však neumím
napsat. Přes tuto nedostatečnost se přece jen
pokusím neuměle napsat na pokračování povídání o tom, jak Halasové ke Kunštátu přišli,
jak ho našli, co tam dělali a prožívali a proč
je Kunštát pro ně synonymem sladkého slova „doma“. Nejsem historik, dopustím-li se
tedy nějakých nepřesností nezlobte se pro to
na mne. Chci se jen bez jakýchkoli podpůrných materiálů vypsat z toho, co vím, co mi
bylo vyprávěno a co jsem sám prožil. Nejsem
si sice vůbec jist, bude-li to někoho zajímat,
slibuji však, že se budu snažit o to, aby mé
povídání nebylo suché. Snad se mi to povede,
ostatně láska a suchost se vzájemně vylučují
a já Kunštát miluji.
Na Kunštátsko přišli Halasové s největší pravděpodobností velice, velice dávno, někdy ve
třináctém století za panování Přemysla Otakara II.Ten ke svému velkolepému panování,
které jistě stálo hromadu peněz, potřeboval
nejen železo a zlato, ale také stříbro. Jeho šikovní geologové ho objevili i v nekonečných
lesích Vysočiny. Aby je mohli otevřít, bylo
nutné v těch lesích udělat rozseč a pak sehnat
šikovné hochy, kteří by otvírat doly uměli.
Králova druhá manželka Kunhuta o nich věděla, nebo jí to někdo poradil, že v její maďarské vlasti pár takových šikovných chlapíků
přebývá. Několik jich pozvala na Vysočinu a
mezi nimi se vyskytl i jistý Halas. To bylo
a je v Uhrách zcela běžné jméno, protože to
znamená Rybář. A nejen v Uhrách – Fisherů,
Fischerů atd. je po celém světě hodně. Maďarsky se to samozřejmě píše Halász, ale ta
čárka a spřežka se v průběhu staletí vytratila.
Pochybuji také, že příchozí důlní specialisté
byli gramotní, a to, jak se píší, jim bylo naprosto lhostejné. Jen tak pro zajímavost, dobře si pamatuji z dětství, že ještě před šedesáti
lety se říkalo „u dolních nebo horních Halásů“
(kolář Hynek a „koňař“ Stanislav). To dlouhé
„á“ se ztratilo až v poslední době.

Adventní koncerty
na zámku:

Jan Halas a hostinec Panský dům
Vás srdečně zvou na hudební večery
ROCK AND ROLL
z dědečkovy krabičky
Každý pátek od 19 hodin
v salonku Panského domu v Kunštátě.

6. 12. 2009 v 15.00 hodin
Pilastrový sál

Olešnický pěvecký sbor
Campanela Olé
7 pumprdlíků (ZUŠ Letovice)

Diskotéka pro starší i mladé milovníky
klasického rokenrolu, kteří vědí, že i
před Beatles bylo na světě veselo, o což
se starali Bill Haley, Elvis Presley, Fats
Domino, Jerry Lee Lewis a stovky dalších. Ze své bohaté diskotéky vybírá a
krátkým komentářem doplňuje Honza
Halas.
vstup volný

13. 12. 2009 v 15.00 hodin
Pilastrový sál

Komorní smyčcový soubor
( ZUŠ Letovice)

20. 12. 2009 v 15.00 hodin
Pilastrový sál

žáci ZUŠ Boskovice
2. ledna 2010 v 17.00
kulturní dům

Novoroční koncert s přípitkem.
Moravské klavírní trio a sólisté.
Vstupné 100,- Kč

■ Na charitativním vystoupení Vojenského
uměleckého souboru Ondráš, které se konalo
v Kunštátě 5. listopadu, ve prospěch povodněmi postižených měst a obcí, byla vybrána
částka 8.473,- Kč, která byla odeslána na konto o.s. ADRA. Děkujeme.

INFOCENTRUM
Dovolujeme si Vás informovat o prodeji dvou
zajímavých publikací:
■ Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz
(1694–1761). Vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století
Autor: Roman Doušek, Brno 2009, 289 s.
Kniha prozkoumává všechna přístupná zákoutí dobové kultury vesnice, od jejich sociálních struktur, přes hmotnou kulturu a
rodinné obřady až k religiozitě a duchovnímu
světu dobových vesničanů. Práce není ale
pouze monografií kultury historické vesnice.
Obrací svůj výzkumný zájem také na jednotlivce, vesnického rychtáře Ondřeje Kanýza,
jehož prostřednictvím se nám dostává nejvíce informací o životě na moravské vesnici v
době baroka.
Knihu je také možné osobně zakoupit či objednat poštou v Ústavu evropské etnologie FF
MU v Brně (www.phil.muni.cz/wuee/home/
publikace) Publikaci můžete zakoupit i v Informačním centru v Kunštátě.

■ Sportovní střípky Kunštát 1898 – 2009
-Outdoorové noviny Dobrodruh (zdarma)
-Prodej map a turistických průvodců
-Prodej dárkových předmětů
Přednáška
CHoOyu 2009 – přednáška jednoho z nejznámějších českých horolezců Ing. Leopolda
Sulovského, 10. 12. 2009 Restaurace Kulturní dům v 18.00, vstupné dobrovolné.
CESTOVNÍ AGENTURA
ROMAN TANDLER
Provizní prodej všech významných CK
Velká nabídka lyžařských zájezdů
Prodej zájezdů do exotických destinací
Prodej dárkových balíčků a poukazů
(zájezdy, adrenalinové aktivity, masáže)
Prodej předmětů funshopu Kometa Brno
RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNA
Akce prémie až 5000,- Kč platí do 31. 12.
2009

SPORT
Výsledkový servis listopad
ŠACHY
Kunštát - Vanovice
Lipůvka - Kunštát
Němčice - Kunštát

		
		
		

3:2
3:2
1:4

STOLNÍ TENIS
Kunštát „A“ - Zbraslavec „D“
Rohozec „B“ - Kunštát „A“
Petrovice „B“ - Kunštát „A“

16 : 2
10 : 8
6 : 12

Kunštát „A“ - Křetín „C“
Brumov - Kunštát „B“
Rohozec „C“ - Kunštát „B“
Kunštát „B“ - Křetín „D“
Boskovice „C“: - Kunštát „B“
Kunštát „C“ - Lhota Rapotina
Letovice „C“ - Kunštát „C“
Kunštát „C“ - Boskovice „D“
Rájec „C“ - Kunštát „C“

11 : 7
7 : 11
10 : 8
10 : 8
12 : 6
17 : 1
9:9
18 : 0
7 : 11
-kod-

MATRIKA
BLAHOPŘEJEME K NAROZENÍ DÍTĚTE
Michal Hynek, Rudka 29
*24.9.2009
Sofie Ducháčková, Rudka 34
*25.9.2009
Viktorie Věžníková, Za Lidokovem 556
*8.10.2009
Lukáš Koukal, Újezd 85,
*27.10.2009
Pohodu a radost, štěstí i zdraví přejeme všem
jubilantům, kteří své narozeniny
(75 a více let) oslaví v měsíci prosinci:
Ing. Peroutka Jiří, Kunštát, Nová
Konečná Vlasta, Kunštát, Hliníky
Holíková Mária, Kunštát, Nová
Králík Bohuslav, Kunštát, Hliníky
Michelová Božena, Rudka
Čáslavský Adolf, Kunštát, Radnická
Truhlářová Marie, Kunštát, Mezi Plůtky
Dobeš Alois, Kunštát, Hliníky
Svobodová Františka, Hluboké
Ševčíková Ludmila, Sychotín
PhMr. Straková Eva, Kunštát, Sokolská
Lněničková Růžena, Újezd
Bednář Miroslav, Rudka
Tandler Petr, Kunštát, U Hřiště
Vítek Antonín, Hluboké
OZNAMUJEME ÚMRTÍ
Bednářová Věra, Kunštát, Hliníky 248
+5.11.2009, *1937
Vichta Antonín, Kunštát, Hliníky 413
+7.11.2009, *1932
Nádeníček Miroslav, Kunštát, Radnická 472
+19.11.2009, *1953
LEPKA Bedřich, Kunštát, Palatského 315
+24.11.2009, *1939
Vážení občané, oznamte nám prosím, zda si
nepřejete, aby Vaše jméno bylo uváděno v seznamu jubilantů.
-mat-

Lyžařský areál
v Hlubokém
Jako v loňském roce, tak i letos bude lyžařský areál v Hlubokém provozovat Ski club
Kunštát. Naše snaha bude nyní soustředěna
zejména na oblast běžeckého lyžování. Běžkařům bude k dispozici bezmála 12 km upravených tratí. V případě dobrých sněhových
podmínek se těšíme na Vaši návštěvu v Hlubokém, kde si na své přijdou lyžaři všech věkových skupin i zdatností. Provoz lyžařského
areálu je závislý pouze na přírodním sněhu,
proto sledujte aktuální pomínky na www.
Skiclub2.wz.cz nebo MT: 605193710.

Sportovní střípky
Kunštátský knižní dárek představen!
V sobotu 21. listopadu odpoledne v kulturním
domě, za účasti mladých a starších sportovců,
početné kunštátské veřejnosti, delegací Sokola Rájec, Sokola Letovice, Lipůvky a Bystřice nad P. a čestných hostů, byla představena
ohlašovaná kniha "Sportovní střípky" a současně zahájen její prodej.
Vynikající přátelskou atmosféru zaplněného
KD vytvořili: v přípravě sálu K. Vaněrka, v
ozvučení P. Havelka, v promítání obrazových
záběrů z kunštátského sportu R. Tandler a
"moderátor" K. Vichta.
Pod patronací D. Konečné se velice rychle
zapracovaly v prezentaci, výdeji a prodeji
knih Karolína Horáková, Brigita Rotroeklová,
Jana Kučerová, Aneta Kučerová, Petra Bednářová. Šatnu do pozdních hodin obsluhovala
Renata Horáková a Oldřich Zlevor. Stejně tak
dlouho byla "v provozu" vinná ochutnávka V.
Líkaře.
Bohaté občerstvení s ochotným personálem
zajistil J. Cápal. Doslova hromady sladkých a
slaných dobrot osobně zhotovily bývalé kun-

štátské volejbalistky L. Votřelová, Z. Hrozková, I. Zrůstková. Celou akci zdokumentoval
V. Dvořáček z Nýrova.
Všem výše jmenovaným patří poděkování jak
od hlavních organizátorů setkání-tvůrců knihy, tak od starosty Mgr. P. Göpferta a jistě
též od všech účastníků slavnostního vstupu
ojedinělé kunštátské knihy do života, ke čtenářům.
Ing. Miroslav Míka

» Kosmetické a relaxační STUDIO PETRA, Brněnská 223, Kunštát
Nabízí: profesionální make-up, dárkové poukazy, kosmetické balíčky, možnost zakoupení
kosmetických výrobků. Tel. č. : 775 166 557
» Prodám družstevní byt 2+1 v Kunštátě.
Tel. 724 937 876.

Rozpis stomatologické LSPP - boskovická část 2. pololetí 2009.
Služba je sloužena od 8.00 - 12.00 hodin.
prosinec
5. 12.

MUDr. Sládek

Velké Opatovice, nám. Míru 492

516 477 319

6. 12.

MUDr. Srpová

Letovice, J. Haška 12

604 760 665

12 .12.

MUDr. Šumberová

Lysice, Komenského 429

516 472 227

13. 12.

MUDr. Žilka

Benešov, 19

516 467 313

19. 12.

MUDr. Adamová

Letovice, Masarykovo náměstí 18

516 474 018

20. 12.

MUDr. Bočková

Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

24. 12.

MUDr. Fenyk

Letovice, Tyršova 15

516 474 310

25. 12.

MUDr. Grénarová

Boskovice, Vodní 95 (Minerva)

516 494 204

26. 12.

MUDr. Chatrná

Boskovice, Lidická 8

516 453 998

27. 12.

MUDr. Chatrný

Boskovice, Lidická 8

516 456 109

MUDr. Jaklová

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

leden
1 .1. 2010

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Brně, Karáskovo náměstí č. 11 tel. 548 424 242
a to od 19.00h - do 7.00h ve všední dny a nepřetržitě o svátcích.
Orientální tanec
Tančíme pro radost, zdraví a krásu v tělocvičně ZŠ Kunštát vždy v úterý od 17:00 – 18:00
hodin.Informace: Bami KR Kunštát M. Bartošová: 731277526, H. Bartošová: 603 547 636.
Lektorka: L.Topolová: tel: 736 607 506

INZERCE
» Navštivte oční optiku Kunštát
(ve dvoře zdravotního střediska). Otevřeno
každou středu od 9.30 do 16.00 hodin.
» Pronajmu nový byt 2+kk v Kunštátě, ul. Fr. Halase bývalé Ilko, od 1.1.2010, tel.
739 477 821.

» Město Kunštát nabízí k prodeji
stavební pozemky určené pro individuální
výstavbu rodinných domů. Jedná se o parcely
v Kunštátě mezi ulicemi Zahradní a Sokolská.
V I.etapě je k prodeji připraveno 10 pozemků s možností zahájení staveb od dubna roku
2010. Jednotkové ceny stavebních pozemků
jsou stanoveny ve výši 1000,- , 800,- a 500,Kč/m2 podle jejich polohy a zastavitelnosti
plus rezervační poplatek ve výši 5% ceny pozemku. Bližší informace poskytnou Ing. Jiří
Boček, referent investiční výstavby, tel.515
534 313 a Ing. Jan Španěl, vedoucí stavebního
odboru, tel.515 534 302.

» KOSMETICKÉ STUDIO BLANKA nabízí kosmetické služby, poradenství a prodej
kosmetických produktů. Najdete je v Kunštátě
na Palackého 523, vedle autobusové zastávky.
Objednávky na telefonu 733 313 699 nebo na
e-mailu:studio@kosmetikaBlanka.cz. Více informací najdete na www.kosmetikaBlanka.cz

» Pekárna v Kunštátě nabízí perníkové chaloupky, mikulášské perníčky. Dále
přijímáme objednávky na vánoční domácí
cukroví, štoly, věnce, vánočky, veky a ostatní
sváteční pečivo. V prosinci při objednání 3 ks
pizzy obdržíte navíc pizzu 250g. Tel: 516 461
033, mobil: 603 547 636
» Prodám dveře vchodové plastové vč. zárubně, 2 ks bílé a hnědé, částečně prosklené,
PC 7 a 15 tis. Kč, nyní 4800 Kč a 8800 Kč.
Dále různá plastová okna a balkonové dveře
- levně. Vše nové z neuskutečněné stavby. Přivezu zdarma. Tel: 777 106 709
» OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK v bytě zákazníka, montáž klimatizace,
oprava autoklimatizace. Milan Fajmon, Bystré 342, tel. 603 782 573, 461 741 331.
» KAREL ŠEVČÍK - provádí montáž: žaluzie
(meziokenní a do plastových oken), venkovní
rolety (plast, Al), sítě proti hmyzu, textilní roletky, roletky a žaluzie do střešních oken. Zaměření a doprava zdarma. Ceny za rok 2005 !
Kontakt: tel.: 603 586 083, 461 521 006

kunštátský zpravodaj
Vydává a zdarma rozšiřuje
MěÚ Kunštát, tel.: 515 534 312,
www.kunstat.eu, e-mail:
podatelna@kunstat-mesto.cz,
Uzávěrka příspěvků je vždy
do 23. dne v měsíci.
Tisk: KB Tisk Letovice,
Masarykovo nám. 18, tel.: 608 869 311

