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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Město Kunštát se snaží maximálně omezit nebezpečí záplav v našem městě.
Proto jste určitě vzali na vědomí, že z důvodu
zlepšení odtokových podmínek probíhá v současné době stavba zpevnění břehových hran
Sychotínského potoka v rozsahu 2.100 m. Na
žádost města opravu provádějí Lesy ČR, s.p.,
cena stavby je odhadována na 7,5 mil. Kč se
75% podílem EU. Celá akce by měla být skončena do 31. 8. 2010.
Druhá akce, kde hrozí nebezpečí záplav, je
okolí konstrukce mostu na komunikaci Sychotín – Kunštát. Při jednání protipovodňové
komise bylo navrženo při řešení problému vybagrování a odvoz naplaveniny ze dna potoka.
Město Kunštát se se správcem toku dohodlo, že zadá... pokračování na druhé straně

Den Země - žáci zasadili borovici na počest svého slavného rodáka.

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
ZÍSKANÉ DOTACE

KANALIZACE

Během uplynulého měsíce získal Kunštát celkem tři dotační tituly z Ministerstva pro místní
rozvoj. Díky nim se může pustit do výstavby
dlážděného chodníku na nové části hřbitova
a do vztyčení cvičné tenisové zdi v Rudce.
Třetí dotace je určena jako příspěvek na budování stavebních míst v Zahradní ulici.
Chodník s povrchem pískovcově zbarvené
dlažby vytvoří na novém hřbitově páteřní komunikaci mezi zadní branou a přechodem ze staré
části pohřebiště (v blízkosti hrobky Březinových). Uprostřed stezky bude odbočka k novému
hřbitovnímu kříži a celý prostor doplní několik
nových laviček a odpočinková plocha. Město získalo na projekt dotaci cca 400 tisíc korun.
Tenisová stěna v Rudce obohatí sportovní
areál v jedné z místních částí města. Její rozměry budou 5 x 2,6 metru a dělníci ji postaví
v blízkosti fotbalového hřiště. Před cvičnou
zdí vznikne rovněž nezbytná betonová plocha o velikosti 15 x 5 metrů.
Třetí dotace ve výši 1,5 milionu korun zamíří do budování inženýrských sítí v nové stavební
lokalitě Kunštátu. Podle pravidel smí město použít vždy padesát tisíc korun na jednu parcelu.

Na tomto místě jsme už několikrát zmínili termín zahájení stavby nové kanalizace
v Kunštátě a Sychotíně. Nakonec se vždycky
ukázal jako předčasný. Nyní snad už definitivně: vybraná firma se do akce pustí v květnu.
Kancelář stavby bude po celou dobu umístěna
v prvním patře budovy č. p. 107 – v bývalém
sídle Banky Haná.
LÍPY U HŘBITOVA
Asi nikomu, kdo v minulých dnech procházel
ulicí kolem hřbitova, neuniklo, že lípy po obou
stranách hřbitovní brány prošly důkladným ořezem. Toto řešení zvítězilo nad variantou kácení,
ke kterému se Rada města původně přiklonila
mimo jiné kvůli stavu vedlejší hřbitovní zdi, na
jejíž destrukci se kořeny lip podepisují. Lípy
tedy zůstanou, prasklé zdivo čeká zapravení a
posléze pokrytí popínavou zelení.
DOTACE ZÁJMOVÝM ORGANIZACÍM
RM rozdělila místním zájmovým spolkům a
sportovním klubům příspěvky na letošní rok.
V uvedených částkách jsou zahrnuty nepřímé
dotace na úhradu nájmů ve sportovní hale, tě-

locvičně nebo kulturním domě a přímé dotace
na činnost. V případech Jednoty Orel a Tenisového klubu pak i ze smluv plynoucí příspěvky
na provoz a údržbu sportovních areálů. Z rozpočtu města letos putuje celkem 546 tisíc korun, podrobný rozpis bude na www.kunstat.eu
Jednota Orel Kunštát		
Těl. jednota Rudka		
SDH Kunštát		
Kolpingova rodina		
Dechová hudba Kunštát
Hráči rudecké kopané
Klub stolního tenisu Kunštát
FK Kunštát, o. s.
Tenisový klub Kunštát
Šachový klub Kunštát
Zahrádkáři
Svaz tělesně postižených
Klub malé kopané Újezd
Aerobic
SDH Újezd
SDH Sychotín		
Ski klub Kunštát
KDU-ČSL
Řemesla Kunštát, o. s.
LMD Kunštát
Tarokový klub
Kruh přátel umění
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Rada města Kunštát

likvidaci naplavenin firmě za částku do
25.000 Kč v termínu do 15.5. 2010.
Třetí kunštátský problém je ve střední části
zastavěného území v sousedství ZŠ, kde hrozí nebezpečí úrazu i pro naše žáky pádem
do hlubokého řečiště. Koryto kunštátského
potoka je ohroženo spadem lehce splavitelného materiálu z vysokých nezpevněných
břehů. Tuto situaci budeme asi muset vyřešit
sami. Definitivní vyřešení problému, které
vypracovalo ŘSD v součinnosti s vyřešením
komunikace I/19 – Kunštát – průtah se za-

stavilo prozatímním stop stavem finančních
prostředků na komunikace v důsledku hospodářské krize a Janotova balíčku v závěru
loňského roku.
Čtvrtý nebezpečný úsek, a to na ulici Rudecké, je řešen prohloubením silničního příkopu
a výstavbou a opravou propustků. Tuto akci
provádí v současné době SÚS Blansko v součinnosti s městem Kunštát. Věřím, že snaha
města o bezpečnost občanů a ochranu jejich
majetků před záplavami bude dostatečná a
provedena včas.
Váš Pavel Göpfert

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Oznámení o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Starosta města Kunštát podle § 15 odst. 1 zá- pro voliče bydlící v Hlubokém
kona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamen- - ve volebním okrsku č. 6 - Touboř
tu České republiky a o změně a doplnění ně- je volební místnost kancelář OV v KD pro vokterých dalších zákonů, ve znění pozdějších liče bydlící v Touboři
předpisů oznamuje:
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
1. Volby do zastupitelstva Jihomoravského prokáže svou totožnost a státní občanství
kraje se uskuteční:
České republiky (platným občanským průkav pátek 28. května 2010 od 14,00 hodin do zem, cestovním, diplomatickým nebo služeb22,00 hodin a v sobotu 29. května 2010 od ním pasem České republiky, nebo cestovním
08,00 hodin do 14,00 hodin
průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnos2. Místem konání voleb
ti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
- ve volebním okrsku č. 1 - Kunštát
umožněno.
je volební místnost malá zasedací místnost 4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb
MěÚ, nám. Krále Jiřího 106 (přízemí) pro hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet
voliče bydlící v Kunštátě
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
- ve volebním okrsku č. 2 - Újezd
5. Volič může požádat ze závažných, zejména
je volební místnost v budově OV pro voliče zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech
bydlící v Újezdě
voleb okrskovou volební komisi o to, aby
- ve volebním okrsku č. 3 - Sychotín
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
je volební místnost v budově OV (Prádlo) pro pouze v územním obvodu volebního okrsku,
voliče bydlící v Sychotíně
pro který byla okrsková volební komise zří- ve volebním okrsku č. 4 - Rudka
zena. V takovém případě okrsková volební
je volební místnost sál v pohostinství pro vo- komise vyšle k voliči dva své členy s přenosliče bydlící v Rudce
nou volební schránkou, úřední obálkou a hla- ve volebním okrsku č. 5 - Hluboké
sovacími lístky.
je volební místnost v budově OV (knihovna)
-taj-

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Žáci zasadili borovici na počest svého slavného rodáka
Již rok probíhají v rámci pěstitelských prací i
výtvarné výchovy zahradní a estetické úpravy v okolí školy. Zatím jsme upravili jen dvůr
před hlavním vstupem do budovy, ale později
budeme pracovat také v areálu mezi školou,
halou a fotbalovými kabinami, kde by brzy
měla vyrůst školní zahrada - arboretum s
venkovní učebnou.
A právě na tomto místě si 22. 4. žáci se svými učiteli, vedením školy i města připomněli
zasazením stromu mezinárodní Den Země.
Tento svátek se v celém světě připomíná od
roku 1990, poprve se slavil v roce 1969 v San
Francisku a jeho smyslem je upozornit lidstvo

na to, že naše životní prostředí je nutné chránit.
Škola zajistila dvoumetrovou okrasnou borovici, kterou měl původně zasadit významný
kunštátský občan, spisovatel Ludvík Kundera. Ze zdravotních důvodů se však slavnostního aktu nemohl zúčastnit, tak ho zastoupil
starosta města Mgr. Pavel Göpfert. První
strom celého nově připravovaného areálu byl
tedy vysazen k příležitosti devadesátých
narozenin pana Kundery, bohužel bez jeho
účasti, ale o to srdečněji mu k jeho výročí
naše škola gratuluje.
ZŠ Kunštat

SLOUPEK
Doma V.
Jan Halas

D

ědeček Halas měl s babičkou Leopoldinou Pelikánovou více dětí, žádné se však
kromě mého táty nedožilo dospělosti. Babička byla dcerou ševce z Bystřice nad Pernštejnem, který jednou, pod vlivem svého oblíbeného nápoje, spadnul z verpánku a už nevstal.
Babička Poldinka byla tedy stejně chudá jako
dědeček a brzy onemocněla tuberkulózou.
Zpočátku žili s dědečkem, jak se dnes říká,
jen na hromádce, protože neměli na zaplacení kostela. Mnozí tehdejší kněží se cítili silní
v kramflecích a chovali se značně odpudivě.
Boží mlýny melou pomalu, ale melou a tak
své chování velmi brzy těžce odnesli oni i
jejich následovníci. Lidé se začali odklánět
od „dědictví otců“ a začali věřit utopiím, hlásajícím brzký příchod ráje na zemi. K těmto
lidem patřil i můj dědeček a v tomto duchu
vychoval i svého syna. Nebyli sami, na rozdíl
od mnohem pozdějších „budovatelů světlých
zítřků“, však měli s touto vírou postupem
času stále větší problémy a konflikty. Ale to
jsem poněkud předběhl dobu.
Táta se narodil 3. října 1901 v Brně – Husovicích a neměl rozhodně na růžích ustláno. Maminka Poldinka byla stále nemocnější, nebylo ani na léky, ani na pořádnou stravu. A tak
jednoho rána v roce 1909 malý František zjistil, že vedle něj leží maminka mrtvá. Dědeček
neměl na synkovu výchovu čas, přestěhovali
se do Svitávky a tam se o jeho výchovu starala babička, tedy moje prababička. Dědeček
se také znovu oženil a jeho nová manželka
velkou láskou k malému Františkovi zrovna
neplanula.
Dětství ve Svitávce, při vší chudobě, bylo
šťastné. Začal zde chodit do školy a našel zde
celoživotního kamaráda Dorka (Theodora)
Hejla. Prožívali v okolí Zboňku, kde Dorek
bydlel, bezpočetná klukovská dobrodružství
a zdejší krajina se mu začala vrývat pod kůži.
Dorek byl od dětství až do konce života mužem přírody, mnohé tedy svého kamaráda,
který přišel z města, naučil. Pan Dorek mi o
tom vyprávěl, když přišel občas za námi do
Kunštátu nebo když jsme za ním přišli do
Zboňku. Jednou prý jakýsi snaživý žáček žaloval panu učiteli: „Halas má za košuló hada!“
Táta patrně považoval studium chování slepýše za důležitější než školní vyučování. Pan
učitel byl moudrý muž, žádný malér z toho
nebyl. Měl chlapce rád a podporoval zejména
jejich čtenářskou vášeň.

Zápis do MŠ

Mateřská škola oznamuje, že zápis dětí na
nový školní rok 2010/2011 se uskuteční v pondělí 17. května 2010 ve třídě Kytiček.
K zápisu s sebou přineste, prosím, občanský
průkaz, rodný list dítěte (kopie rodného listu
zůstane v mateřské škole ), vyplněnou a lékařem potvrzenou přihlášku. Tiskopisy přihlášek
je třeba si předem vyzvednout v mateřské škole,

MATRIKA

a to od 3.5. do 12.5. v oddělení Motýlků nebo
Kytiček ( 6.15 – 8.00 hod., popř. 14.00 – 16.00
BLAHOPŘEJEME K NAROZENÍ DÍTĚTE
hod.). Do mateřské školy se přijímají děti od
3 let věku, přednostně na celodenní docházku. Jakub Krésa, Sychotín
Škola zájemcům vydá do 30 dní ode dne zápi- *30.03.2010
su rozhodnutí o přijetí či nepřijetí na základě Josef Just, Rudka
stanovených kriterií.
*12.04.2010
-ten-

Blíží se zápis do školky!
Tímto chci apelovat, aby všechny maminky,
které chtějí dát dítě do školky, podaly řádnou
žádost. Vloni bylo odmítnuto oficiálně osm
dětí, jejichž maminky žádost podaly. Já jsem
v ordinaci zaregistroval asi dalších deset maminek, které přišly k zápisu a bylo jim řečeno,
že pro velký počet uchazečů nemá ani cenu
vyplňovat žádost. Což znemožnilo udělat
řádnou statistiku, které dítě a proč bylo odmítnuto. Před vánoci jsem na zastupitelstvu
vznesl návrh na zvětšení kapacity školky z
důvodu velké porodnosti v tomto regionu.
Byla navržena 3 řešení:
1. Navýšení kapacity doplněním umyvadel a
záchodků ve stávající školce. Tím se kapacita
školky navýší o 12 dětí, ale v jedné třídě bude

28 dětí. Což je dle mého názoru krok zpět,
protože na to doplatí děti i učitelky.
2. Úprava školní družiny, kde by chodily děti
jen na 4 hodiny – maminky by nepřišly o mateřskou a nedošlo by k blokování celodenní
docházky ve školce. Náklady asi 600 tisíc Kč.
3. Rekonstrukce staré školky – dříve klubu
důchodců. Zde by vznikly prostory pro cca
12-15 dětí. Náklady asi 1 mil. Kč.
Jak se dalo předpokládat, zvítězila nejlevnější
varianta číslo 1. Z toho důvodu je důležité, aby
každá maminka podala žádost – a to nejenom letos. Přijdou silné ročníky a odmítat se bude více,
proto je třeba tuto situaci rozumně řešit. Každý
nebude schopen vozit dítě do jiné školky. S přáním hezkého jara
MUDr. Petr Lukeš

SPORT
Výsledkový servis duben
KOPANÁ
Kunštát „A“ - Bořitov
Svratka Brno - Kunštát „A“
Kunštát „A“ - Rousínov „B“
Líšeň „B“ - Kunštát „A“
Vilémovice - Kunštát „B“
Kunštát „B“ - Doubravice „B“
Ostrov - Kunštát „B“
Ženy
Kunštát - Kostelec
Horní Heršpice - Kunštát
Dorost
Kunštát - Slovan Brno
		
Svratka Brno - Kunštát
Kunštát - Slatina
		
Vyškov - Kunštát

3:1
0:0
0:0
0:1
1:0
1:0
3:1
2:1
2:1
4:3
4:1
1:8
3:2

Starší žáci
Bystrc - Kunštát
		
Slatina - Kunštát
		
Kunštát - Rousínov
		
Mladší žáci
Bystrc - Kunštát
		
Slatina - Kunštát
		
Kunštát - Rousínov
		
Přípravka
Vavřinec - Kunštát
		
Kunštát - Černá hora
		

4:1
6:0
0:5
6:0
1:0
1:8
5:2
1:2

MALÁ KOPANÁ
Ujezd - Pentaco Boskovice
Lhota Rapotina - Rudka „A“
Rudka „B“ - Šošůvka

8:0
2:1
9:2
-kod-

Tenisový klub Kunštát informuje
Vážení tenisoví příznivci a hlavně rodiče dětí,
Tenisový klub Kunštát bude dne 10. května v
17.00 hod. na tenisových kurtech v Kunštátě
přijímat děti ve věku 6 a 7 let do tenisové přípravky. Tréninky této přípravky budou probíhat každé pondělí a čtvrtek vždy od 17.00
do 18.00 hod.
Dále si dovolujeme informovat všechny tenisové nadšence i širokou sportovní veřejnost,
že v areálu klubu se nachází 5 tenisových
kurtů a cvičná zeď. Dvorce jsou v provozu
již od půlky dubna a je možno na nich hrát,
pro nečleny klubu za poplatek 80 Kč za kurt
na hodinu nebo v případě, kdyby měl někdo
zájem, může se stát i členem klubu. Dospě-

lí nad 18 let platí členský příspěvek 500 Kč.
Děti a dorost ve věku od 9 do18 let platí 200
Kč na rok. Děti do osmi let jsou od platby
členských příspěvků osvobozeny!!
V oblasti výkonnostního tenisu se dnes klub
zaměřuje na přípravu hráčů na soutěže družstev i individuální soutěže. V současné době
hráči klubu nastupují ve všech věkových kategoriích.
Hlavním cílem klubu a nově zvoleným výborem je vytvořit podmínky a atmosféru klubu
pro kvalitní sportovní výkony a pro příjemné
místo aktivního odpočinku.
Martin Šauer, předseda TK Kunštát

Pohodu a radost, štěstí i zdraví přejeme všem
jubilantům města Kunštátu a místních částí, kteří své narozeniny (75 a více let) oslaví
v měsíci květnu:
Město Kunštát srdečně blahopřeje k jubileu
naší nejstarší občance paní Evě Růžičkové z
Kunštátu. V měsíci květnu oslaví 96. narozeniny.
Švecová Blažena
Šaršonová Marie
MVDr.Vichta Jan
Straka Jaroslav
Růžičková Marie
Kovářová Blažena
Růžičková Květoslava
Chvílová Miroslava
Vítková Helena
Řeháková Dana
Kolbábková Marie
Macháček Adolf
Šafář František
OZNAMUJEME ÚMRTÍ
Květoslav Tejkal, Kunštát
+ 20.04.2010, *1928
.

-mat-

INFOCENTRUM
Měsíc cestovatelů
V prostorách infocentra proběhne v měsíci květnu výstava zaměřená na cestování.
Součástí této výstavy je i několik přednášek
(např. Indie, Japonsko) a pravidelná projekce
zajímavých dokumentárních a propagačních
filmů. Program k nahlédnutí v infocentru,
vstup volný.
CARMEN
Dne 29.5. 2010 pořádáme zájezd do Prahy na
muzikál CARMEN. Lístky jsou v prodeji v
infocentru.
Maďarské termální lázně
V průběhu měsíce května pořádá naše CK
další dva zájezdy luxusním minibusem do
maďarských termálních lázní v Mosonmagyarváru. Termíny : 12.5. a 18.5., cena 740 Kč
(doprava, celodenní vstup do lázní,cestovní
pojištění, malé občerstvení na zpáteční cestě).
Přihlášky v CK. Pro skupiny uspořádáme zájezd i v jiném termínu.
Cestovní pojištění
S blížící se turistickou sezonou je dobré vědět,
že si u nás můžete sjednat cestovní pojištění
u pojišťovny GENERALI.

» Prodám cihl. byt 2+1 v OV v Letovicích s garáží, 1 sklep., 1 nebyt. prostor. Tel.:
516 476 521, 732 888 019

KULTURA
15. května, kulturní dům v 19.00

Recitál Ivana Hlase

Vzpomínkový večer na Jana Halase
vstupné 50,- a 100,22. května, kulturní dům v 19.00

Divadlo Járy Cimrmana
uvede hru
ZÁSKOK
Vstupné 280,- Kč a 300,- Kč
Předprodej v IC od 10. 5.

VIII. POHÁDKOVÁCESTA

pro děti k jejich svátku
se bude konat v sobotu
29. května od 13.00.
Podrobné informace budou zveřejněny
na plakátech a webových stránkách města.

Válečné tragédie.... připomenutí
Po letošní dlouhé zimě tolik očekávaný měsíc
květen je zde. Měsíc lásky, předzvěsti očekávané úrody - ve štědrosti nabídek v kulturnězábavné sféře poněkud utlumuje, dává zapomenout, na mnohé z naší minulosti. Tím jsou
smutná výročí z konce druhé světové války, a
to i pro Kunštátsko.
Lidé, mezi nimi i děti, školáci, zaplatili daň
nejvyšší. V jednom z nejstrašnějších nacistických koncentračních táborů, v idylickém prostředí rakouských Dolomit a salzburgských
jezer, v Mauthausenu a Ebensee, naposled
10.4.1945 ve svém mladém životě ještě spatřili nebe, slunce, možná mračnou oblohu.
Letos 4. května je tomu 65 let, co „mauthausenské peklo“ osvobodily jednotky americké
armády. Upracování až k smrti, šílené lékařské pokusy, střílení do vězňů z dlouhé chvíle
strážnými, shazování do propasti kamenolomu a hromadné popravy osob s označením
XYZ (návrat nežádoucí) to byl osud více jak
130 tisíc těch, co se osvobození nedočkali!
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
Město Kunštát jako vydavatel odpovídá
pouze za příspěvky, které přináší informace z MÚ. Jiné uveřejněné názory nemusí být totožné s názorem vydavatele,
za jejich obsahovou a stylistickou stránku
odpovídá autor. Redakce si dále vyhrazuje právo příspěvky krátit a neodpovídá za
obsah uvedených inzerátů.

» Kosmetické a relaxační studio Petra nabízí: Modeláž gelových nehtů
za zvýhodněnou cenu 380 Kč, doplnění gelem
250 Kč. Akce trvá do 31.5.2010. Dále nabízí:
Kosmetické ošetření, depilace teplým voskem,
barvení obočí a řas. Líčení: denní, večerní,
slavnostní. Objednávky na čísle: 775 166 557
» Pronajmu byt 3+1 v Kunštátě, ul.
Nová 461. Tel.: 777 998 467.
» Prodám RD 3+1 v Makově po celkové
rekonstrukci. Cena 1 550 000,-Kč.
Tel. 732 140 040
» Koupím RD k trvalému bydlení v Kunštátě
a okolí (do 20 km). Tel. 775 096 931
» Masáže v Domě s pečovatelskou službou
v Kunštátě. Nabízím klasickou, lymfatickou a
medovou masáž. Rašelinové zábaly. Možnost
zakoupení dárkových poukazů. NEUMANNOVÁ, tel. 603 452 456

Každoročně do Mauthausenu a Ebensee směřují desetitisíce návštěvníků k vyjádření úcty
k vězněným a těm k smrti umučeným a po» Kosmetické služby, prof. make up,
praveným. Jsou to neoficiální i oficiální demanikúru i pedikúru Vám nabízí na penzionu
legace z obcí, měst, regionů – kantonů z ItáPetra Loukotová – Studio Viktorka. Objedlie, Švýcarska, Francie, Nizozemska, Belgie,
návky na tel. 605 979 121. Akce ke Dni žen.
Anglie, ze zemí bývalé Jugoslávie, Bulharska, Maďarska, Rumunska, Ukrajiny, Ruska,
» Koupím na autoveterány Aero 30/50 vešŠvédska, Polska, též Kanady, USA, Mexika,
keré náhradní díly, součástky a příslušenství
Kuby, Austrálie, Slovenska, České republiky,
– zejména motor a jeho díly (klikovku, hlavu,
a dalších. Mezi přítomnými je mnoho mlasetrvák, spojku), dynamo, startér aj. Dále
dých lidí. Z České republiky tam každoročkoupím Jawa Pionýr 550 (pařez) nebo 555 i
ně zejména školy vysílají své delegace žáků
bez TP. Tel.: 603 219 416
a studentů. Někteří přijíždějí s folklorními
hudebníky a skupinami. Mladí z celého světa
» Navštivte oční optiku Kunštát
tam s pokorou uctívají památku svých před(ve dvoře zdravotního střediska). Otevřeno
chůdců.
každou středu od 9.30 do 16.00 hodin.
Splatíme dluh místním hrdinům v době 65.
výročí jejich hrdinské smrti alespoň tímto
» OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIpřipomenutím?
ČEK v bytě zákazníka, montáž klimatizace,
(Z osobního poznání KT Mauthausen
oprava autoklimatizace. Milan Fajmon, Bysa Ebensee)
Miroslav Míka
tré 342, tel. 603 782 573, 461 741 331.

INZERCE

OPRAVY a PRODEJ rodinných šicích strojů
a obnitkovaček. Milan Lepka, Nýrov 76, tel.
723 307 810

» 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. » Značková prodejna pivovaru
ČH, nám. Krále Jiřího 29 nabízí:
Zaměření a doprava zdarma.
sortiment pivovaru: sudové, lahvové pivo, liKontakt: tel.: 603 586 083, 461 521 006
monády, pálenky, pronájem chlazení...
» KOSMETICKÉ STUDIO BLANKA na- - čerstvé pečivo dopékané v prodejně: bagety,
bízí kosmetické služby, poradenství a prodej kaiserky, ciabaty, chléb...
kosmetických produktů. Najdete je v Kunštátě - NOVĚ otevřena sázková kancelář olympijna Palackého 523, vedle autobusové zastávky. ského vítěze Roberta Změlíka STARTIP
Rádi Vás obsloužíme v běžnou pracovní dobu
Objednávky na telefonu 733 313 699 nebo na
e-mailu:studio@kosmetikaBlanka.cz. Více in- naší prodejny. Tel. 603 259 829
formací najdete na www.kosmetikaBlanka.cz

