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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi věnovat červnové „slovo starosty“ vzpomínce na vynikajícího člověka,
právníka, přítele Kunštátu pana ochránce
lidských práv MUDr. Otakara Motejla, který náhle zemřel 9. května ve věku 77 let.
Ještě nezmizela vzpomínka na jeho časté
návštěvy v Kunštátě, ať už na našich kulturních akcích nebo u příležitosti 550. výročí
korunovace Krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad v květnu r. 2008. Při této oslavě, sázení Jiříkovy lípy a v přímém celodenním
přenosu Čs. rozhlasu z kunštátského zámku
se osobnost pana doktora neodmyslitelně
zapsala spolu s dr. Ludvíkem Kunderou a
Janem Halasem do povědomí kunštátské
veřejnosti.
pokračování na druhé straně

SDH Kunštát slavil 2. května pouť, při které byla požehnána soška jejich patrona sv. Floriana.

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
PRŮBĚH INVESTIČNÍCH AKCÍ
Podle domluvy se stavební firmou, která
v Kunštátě a Sychotíně buduje kanalizaci,
bude vedoucí stavby každý měsíc informovat
prostřednictvím Kunštátského zpravodaje
o aktuálním a chystaném dění, aby se obyvatelé jednotlivých dotčených ulic mohli připravit na nejnutnější omezení spojená s kopáním
v okolí svých domů.
V tuto chvíli je zatím jisté, že na silnici první
třídy (Újezd – Sychotín) se bude pracovat za
provozu a nedojde k uzavření průtahu městem. Úplná uzavírka však postihne silnici do
Makova, jeho obyvatelé, stejně jako linkové
autobusy č. 301 a 256 tam budou po zatím
přesně neurčenou dobu jezdit ze Sychotína
přes Rozseč.
Zástupci stavební firmy na květnovém kontrolním dnu také informovali, že rychlost
zemních prací se bude v závislosti na charakteru terénu pohybovat od dvaceti do šedesáti
metrů za den a dále, že odbočky z krajských
komunikací nebudou řešeny překopem ale
protlakem pod silnicí.
V průběhu měsíce června skončí výstavba
nového dlážděného chodníku k areálu firmy

Eurokov směrem od Bílého kříže. Podél trasy
této komunikace stojí už od minulého roku
i nové sloupy veřejného osvětlení a zhruba od
začátku prázdnin tak bude konečně zajištěna
bezpečná cesta do práce a z práce pro zaměstnance, kteří chodí pěšky.
ZATEPLENÍ BUDOV ZŠ A MŠ
Jak jsme již informovali v některém z minulých čísel, město Kunštát získalo v letošním
roce dotaci a výměnu otvorových prvků a zateplení stěn a střech v objektech základní a
mateřské školy. Poslední květnový den, tj. po
uzávěrce červnového zpravodaje proběhlo
na městském úřadě výběrové řízení na zhotovitele této investiční akce. O velkém zájmu
firem svědčí fakt, že zadávací dokumentaci si
vyzvedlo jedenáct uchazečů.
Vybraná firma by měla během letních prázdnin
vyměnit v obou budovách okna a vstupní dveře,
aby v září mohl v poklidu začít školní rok a během podzimních měsíců pak dokončit zateplení
obvodového pláště a omítky.
Projekt počítá i se změnou řešení vstupního
traktu MŠ. Nynější čtyři vchody nahradí dva
a venkovní schodiště bude obezděno, aby v
zimě nezapadávalo sněhem.

PETICE OBČANŮ
Městské zastupitelstvo na konci května projednalo petici 213 občanů, kteří svými podpisy
vyjádřili nesouhlas s plánovaným umístěním
fotovoltaické elektrárny v sousedství firmy
Best a s výstavbou okružní křižovatky před
budovou základní školy. Požadavku, aby se
příprava a zejména budoucí realizace obou
projektů zastavily, většina zastupitelů nevyhověla.
V případě elektrárny byl hlavním argumentem finanční výnos, který město získá – ať už
jako přímý majitel a provozovatel elektrárenského zařízení, anebo jako ten, kdo celkově
připravený projekt prodá některé z firem a
poté bude navíc inkasovat pravidelný roční
nájem z pozemků.
U okružní křižovatky pak zastupitelé vzali v
potaz, že jejím odmítnutím by nejspíš „shodili pod stůl“ i všechno, co s ní souvisí, tj, řešení zastávek linkových autobusů na jednom
místě, řešení křižovatky u kostela, vytvoření
odbočky k základní škole, zajištění prostoru
pro otáčení autobusů nebo zatrubnění části
potoka u školy.
Rada města Kunštát

Toto veleinteligentní trio zábavnou formou plnou znalostí a vzpomínek vytvořilo nádherné
rozhlasové pásmo, které je uloženo ve zlatém
fondu Čs. rozhlasu pro následující generace.
Váš Pavel Göpfert

Město Kunštát pořádá sbírku na pomoc občanům v obcích postižených letošními jarními záplavami. Příspěvky budou shromažďovány na MÚ, zde také získáte podrobné
informace.

KNIHOVNA
Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka
Národní pedagogická knihovna Komenského vyhlásila 2. ročník projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Tento projekt
podporuje Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy v rámci podpory čtenářské
gramotnosti. Cílem projektu je rozvoj četby
hned od prvních měsíců školní docházky dětí,
vytvoření pravidelného návyku čtení a potřeby využívat veřejnou nebo školní knihovnu.
Odměnou pro všechny děti, které se projektu
zúčastnily v rámci celé ČR, je speciální knížka pro prvňáčky, kterou pouze pro ně napsal
spisovatel Jiří Kahoun, ilustroval Jiří Fixl a
jmenuje se Legrační dům.
Městská knihovna v Kunštátě se do tohoto
projektu zapojila spolu s dětmi první třídy
základní školy. Náplní pravidelných schůzek
od listopadu 2009 do května 2010 bylo hravé
čtení, povídání, předčítání z knížky na pokra-

čování a motivační soutěže. V pátek 28. května se v knihovně konala slavnostní schůzka,
kde byla dětem předána jejich vzácná odměna – knížka pro prvňáčka.

Doufám, že se podařilo předat myšlenku, že
zvládnutí četby je opravdu něco mimořádného a kromě jedničky na vysvědčení si děti
zaslouží také velkou pochvalu.
-ba-

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Základní škola a Mateřská škola Kunštát zvou
všechny na soutěžní výstavku dětských keramických prací, která se uskuteční od 1. do 25.
června 2010 v městském informačním centru.
Výhercům budou ceny slavnostně předány v
neděli 13. června 2010 v rámci akce „Svátky
řemesel.“
-ten-

LITERÁRNÍ OKÉNKO
Na trase Olomouc - Kunštát - Litoměřice
Posledně jsem psal na těchto stránkách o jedinečné básnické tradici, která patří nerozlučně k našemu městu v článku Všechny cesty
poezie vedou do Kunštátu. Tato skutečnost
se opět potvrdila na konci dubna a začátku
května, kdy do Kunštátu přijela pětatřicetičlenná výprava z olomoucké Palackého univerzity, aby tu po několik dní na seminářích
zkoumala kunštátský fenomén ve vztahu ke
krajině Vysočiny. Tyto mladé bohemisty učí
profesor Radek Malý, výrazná osobnost současné české literatury, překladatel a – Kunderův nejlepší žák, jak říká sám jeho učitel s
oblibou. Radek Malý navázal na Kunderovy
překlady německé expresionistické poezie z
období před a po první světové válce a vede si
mistrovsky. Získal mimo jiné cenu Magnesia
Litera.
Vysočina je ovšem pojem mnohotvárný a
spjatý ve své členitosti a vrstevnatosti s uměl-

ci velkých jmen – je Vysočina kolem Lipnice,
to je Vysočina Jaroslava Haška a Matěje Kuděje (ten jí říkal Krabatina). Je Demlův Tasov, Florianova Stará Říše, Rejnkův Petrkov,
Krucemburk Jana Zrzavého, Lešany Františka Hrubína a tak bychom mohli pokračovat.
Je ovšem také Vysočina Františka Halase a
Klementa Bochořáka, Jana M. Tomeše, Ludvíka Kundery. A ta je naše, tu máme za okny,
pokud tam nepostaví velkosklady či fotoelektrárnu, pokud nás od ní neodřízne betonová
smyčka obchvatu.
Počátkem května jsme rovněž stihli jakousi
kulturní výměnu s Litoměřicemi, spjatými
s osobností Karla Hynka Máchy. Vpodvečer
prvního máje jsme byli ubytováni – paní Jiřina a Ludvík Kunderovi a autor tohoto textu s chotí – přímo ve Vikárce, kde Mácha na
podzim 1836 bydlel a kde také zemřel. V noci
jsme se svíčkou v ruce navštívili úmrtní

SLOUPEK JANA HALASE
Vážení čtenáři, v tomto a několika dalších
číslech vám nabídneme dosud nevydaný text
Jana Halase napsaný v roce 1999 pro Barcelonskou univerzitu. Za jeho poskytnutí děkujeme manželce autora – paní Haně Halasové
- red-

Pražská zima – díl I.

Nejsem ani literární vědec, ani universitní pedagog, mám tedy tak trochu trému ze své premiéry
v oboru universitní přednáška. Pracuji však jako
vedoucí literární redakce Českého rozhlasu, literaturou se zabývám celý život, a hlavně vše, o
čem budu hovořit, jsem na vlastní kůži prožíval
doslova od dětství. Boj o umělecký i lidský osud
mého otce, básníka Františka Halase (zemřel
v roce 1949) se totiž ve větší nebo menší míře
táhl celým obdobím obou totalit - nacistické i
komunistické, dokonce po jeho smrti v neztenčené míře. Moje přednáška tedy nebude nějakým vědeckým rozborem, ale spíš zprávou nebo
osobním svědectvím o české kultuře posledních
šesti desetiletí.
Termín „Pražské jaro“ vstoupil do mezinárodního povědomí jako symbol nekrvavé
vzpoury proti totalitě. Jde sice o termín politický, svázaný však velice podstatně s kulturou. Pražské jaro nepřišlo jako blesk z čistého
nebe a i když na jeho vznik jistě působily i
faktory ekonomické a všeobecně politické,
kulturní problémy dlouhých let před ním byly
nepochybně hlavní hybnou silou celého dění.
Aby tedy bylo vše pochopeno, musím začít
trochu zeširoka. Pokusím se být stručným.
Svoboda českého národa a tedy i svoboda
kulturní, zanikla právě před šedesáti lety, kdy
do Prahy vstoupila nacistická vojska. Nacisté
si velmi dobře uvědomovali, jaký vliv má kultura na postoj obyvatelstva, protože hned jejich
první represivní zásahy byly směřovány na nejlepší představitele kulturní obce. Velice brzy po
15. březnu 1939 následovala vlna zatýkání a za
ostnatými dráty koncentračních táborů se ocitli
mimo jiné malíř a spisovatel Josef Čapek, nejvýznamnější předválečný publicista Ferdinand
Peroutka a další. Jméno velkého spisovatele
Vladislava Vančury otevíralo dlouhý seznam
popravených po atentátu na říšského protektora
Reinharda Heydricha. Mnoho významných kulturních činitelů odešlo do exilu a ti, kteří zůstali,
měli stále menší možnost publicity. Dlouhých
šest let bylo těžkou mravní zkouškou, dá se však
říci, že všichni opravdu významní představitelé české kultury v ní čestně obstáli. Jistě, našli
se i přisluhovači, jejich jména však byla zcela
okrajová a v obyvatelstvu vyvolávala jen hnus
a opovržení. V období let 1939 - 1945 nevznikl
tedy jediný dobře napsaný román, nebyla napsána jediná krásná báseň a dokonce nebyl natočen
ani jediný film, jež by byly poplatné nacistické
ideologii.
pokračování příště

pokoj, měli jsme půjčeny klíče. Máchova skutečná podoba jak známo není dochována. Ze
zdí na nás tedy hleděly nejrůznější podobizny domnělé a rovněž sochařské rekonstrukce podle Máchovy lebky. Míra ztotožnění s
romantickým velikánem bývala tak silná, že
například Max Švabinský neváhal zpodobnit
Máchu prostě svým autoportrétem. Světlo
svíčky klouzalo po stěnách, stíny se hýbaly...
Je některá z tváří skutečně Máchova?
A proč jsme vlastně jeli do Litoměřic? Čestný občan Kunštátu Ludvík Kundera je totiž
též čestným občanem litoměřickým a jeho
kulturní vazby s městem pod vrchem Rado-

býlem sahají až do třicátých let, kdy zde s
rodiči bydlel. Mladý surrealista Ludvík tak
navazoval na romantickou tradici a romantickou krajinu Středohoří, kterou ostatně zvěčnil i nejslavnější německý romantický malíř
Gaspar David Friedrich. Teprve nedávno byl
nalezen náčrtník Williama Turnera, největšího romantického malíře Anglie, a v něm
kresba Radobýlu u Litoměřic z roku 1833.
Právě toho kopce, z něhož tři roky poté Karel
Hynek Mácha uvidí požár a rozběhne se za
svým osudem, jak je nám ze školy dostatečně
známo.
Vít Ondráček

SDH KUNŠTÁT
Co všechno už tento rok Čertíci stihli...
V sobotu 17. dubna jsme s Čertíky a jejich
rodiči a kamarády podnikli výlet do zlínské
zoologické zahrady. Celý den nám krásně
svítilo sluníčko, zvířata se vyhřívala, děti řádily na různých atrakcích a rodiče postupně
odlehčovali své peněženky. Domů jsme se
vraceli unavení, ale spokojení. Za to, že jsme
vpořádku dojeli tam i zpět, vděčíme našemu
nej řidiči Pavlu Lukešovi.
V pátek 30. dubna pořádali Čertíci pálení čarodějnic. Nejdříve jsme se s dětmi vydali po
stopách čarodějnice Bezzubky. Pro děti byly
v lese připraveny hry. Děti předškolního věku
měly za úkol pochytat v lese dvanáct různých
čarodějnic. Starší děti musely najít a naučit se
různá zaklínadla a básničky. Děti, které to nevzdaly mohly pak za odměnu hledat ukrytou
Bezzubku, kterou pak společnými silami přinesly za hasičárnu a posadily ji na hranici. Na
výletišti jsme si ještě zasoutěžili, například v
letu na košťatech, opekli jsme si špekáčky a
pak už jsme všichni čekali na zapálení hranice. Tohoto úkolu se za odměnu zhostila Kristýnka Vejplachová, která nasbírala za loňský
rok nejvíce čertíků (odměn).
V neděli 2. května se kunštátští hasiči, hasičky i Čertíci nastrojili do uniforem a vydali se
na slavnostní mši do kostela sv. Stanislava v
Kunštátě. Hrdě si sebou přinesli nejen historický prapor, ale také novou dřevěnou sošku
sv. Floriána, kterou vyřezal Ing. Josef Zelinka
Občanské sdružení řemesla v Kunštátě
v rámci projektu Univerzity řemesel
a volného času pořádá

MATRIKA
BLAHOPŘEJEME K NAROZENÍ DÍTĚTE
Štěpán Jurnečka
*19.4.2010
Vojtěch Hruška
*26.4.2010
Mia Jarošová
*2.5.2010
Anastázie Zoubková
*9.5.2010
Pohodu a radost, štěstí i zdraví přejeme všem
jubilantům města Kunštátu a místních částí, kteří své narozeniny (75 a více let) oslaví
v měsíci červnu:
Bednář Alois
Bednář Arnošt
Houdková Jiřina
Chmelová Marie
Navrátilová Miloslava
Peroutková Emilie
Podsedníková Emilie
Rosenkranc Zdeněk
Řehůřek Josef
Štěrba Josef
Tandler Rudolf
Tlustý Jaromír
Vachová Drahomíra
Vichtová Zdenka
Vitouchová Julie

ze Šitbořic. Ta byla během obřadu vysvěcena.
Po mši se hasiči, rodiče i hosté přesunuli do
nové klubovny, kde bylo nachystáno malé občerstvení. Mohli tam zhlédnout nejen výstavu
hasičských autíček, výtvory Čertíků, kroniky,
ale také mohli posoudit, jak si Čertíci klubovnu zařídili a vyzdobili.
Průvodem se všichni přesunuli do kulturního
domu. Někteří Čertíci tam při nově vysvěcené soše složili slib mladých hasičů a tím se
oficiálně stali členy našeho kolektivu.
Na odpoledne jsme pro všechny děti a rodiče
připravili za hasičárnou Pouť Svatého Floriána. Bylo nachystáno sedmnáct stanovišť s
netradičními úkoly (například slalom s mlýnOZNAMUJEME ÚMRTÍ
ským kamenem, překážková dráha v brnění,
výroba keramického hrníčku). Za splnění Marie Veselá, Touboř
úkolů si děti mohly zaskákat na trampolíně, +9.5.2010, *1940
dostaly medaili a sladkosti a mohly si vybrat Květoslava Poláková, Kunštát
krásnou odměnu, za které děkujeme našim +12.5.2010, *1943
sponzorům ( Vydos Bus a.s. – Jiří Pařízek, Karel Trubák, Kunštát
Trafika - Hanka Halvová, Koberce Boskovice +14.5.2010, *1950
s.r.o. – Oldřich Bláha, ZD vlastníků Nýrov)
Jaroslav Janoušek, Kunštát
Poděkování za zdařilý průběh této akce patří +18.5.2010, *1952
také P. Tomáši Koumalovi, rodičům malých .
-matČertíků a všem hasičům a hasičkám, kteří
nám jakkoli pomohli.
V sobotu odpoledne 22.4. jsme vysadili někoSlavnost Svatého Floriána se všem zúčastně- lik starých krajinných odrůd jabloní a hrušní
ným natolik líbila, že uvažujeme o zopaková- v sadu pod rozhlednou v Rudce. Děkujeme
ní a možná i vytvoření nové tradice tohoto panu starostovi Göpfertovi za účast i účinnou
hasičského svátku.
Jitka Vaněrková
pomoc.
Zdena Popelková

• Kurzy jsou vhodné pro širokou veřejnost
od 12 do 99 let.
• Zahájení září/říjen 2010
• Přesný termín a místo konání bude včas
kurzy řemeslné výroby upřesněn
• Veškerá řemesla budou prezentována 12. a
• Výroba šperků (8 hod) Kurzovné vč. ma- 13. června v rámci III. ročníku Svátků řeteriálů 900,mesel na kunštátském zámku, kde budete
• Pletení košíků z papíru (12 hod) Kurzov- mít možnost si je vyzkoušet !
né vč.materiálů 900,• Bližší informace a přihlášky na www.os• Ruční pletení (16 hod) Kurzovné 700,remesla.cz, tel: 731 163 463 nebo E-mail:
Dekorativní vyřezávání ovoce a zeleniny anna.smejkalova@seznam.cz
(4 hodiny) Kurzovné 200,-

SPORT
Výsledkový servis květen
Boskovice „A“ - Kunštát
Kunštát - Boskovice „B“

KOPANÁ
Kunštát „A“ - Lipovec
Tišnov - Kunštát „A“
		
Kunštát „A“ - Bohdalice
Starý Lískovec - Kunštát „A“
Kunštát „A“ - Medlánky
Kunštát „B“ - Vranová
Kotvrdovice - Kunštát „B“
Kunštát „B“ - Vysočany
Lažany - Kunštát „B“
Kunštát „B“ - Skalice
Ženy
Kunštát - Drnovice
Boskovice - Kunštát
Kunštát - Lažany
Kunštát - Kotvrdovice
Vrchovina - Kunštát
Dorost
Kunštát - Tišnov
Újezd u Brna - Kunštát
Kunštát - Rudice
Mor. Slávia - Kunštát
Kunštát - Medlánky
Starší žáci
Bučovice - Kunštát
		
Slovan Brno - Kunštát
Kunštát - Židenice
Kuřim - Kunštát
		
Mladší žáci
Bučovice - Kunštát
		
Slovan Brno - Kunštát
Kunštát- Židenice
Kuřim - Kunštát
		
Přípravka
Knínice - Kunštát
		
Rájec - Kunštát
		
Kunštát - Blansko „A“

KULTURA
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9:2
1:2
6:0
0:4
7:0
1:1
3:1
0 : 20

Šachový turnaj mládeže
Šachový klub Kunštát uspořádal 22.5.2010
4. ročník Memoriálu Jana Jílka, poprvé pořádaný jako okresní turnaj mládeže v šachu.
Celkové pořadí: 1. Jiří Bulička - Jevíčko, 2.
Lukáš Slouka - Blansko, 3. Michal Vašíček Jevíčko, 4. Igor Kuruc - Kunštát, 5. Oldřich
Holcner - Lysice, 6. Dalibor Peša, 7. Jiří Neudert - oba Rovečné, 8. David Bednář - Kunštát, 9. Jaroslav Sýs - Rovečné, 10. Filip Pákunštátský 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

4:0
4:2

MALÁ KOPANÁ
Ujezd - Šerkovice
Lhota Rapotina - Újezd
Újezd - Vážany
Spešov - Újezd
Újezd - Jabloňany

		
		
		

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

Rudka „A“ - Vážany
Spešov - Rudka „A“
Rudka „A“ - Jabloňany
Paradox Blansko - Rudka „A“
Rudka „A“ - Malá Roudka

0:2
3:1
3:1
8:4
6:5

Chrastová - Rudka „B“
Rudka „B“ - Horní Poříčí
Borotín - Rudka „B“
Rudka „B“ - Skalička

2:2
3:1
4:4
6:3

TENIS
Muži
Kunštát „A“ - Kunštát „B“
Letovice „B“ - Kunštát „A“
Kunštát „A“ - Rudice
Kunštát „B“ - Lipůvka
Letovice „B“ - Kunštát „B“
Dorost
Kunštát - Čebín
Nové Město - Kunštát
Kunštát - Ivančice
Žáci
Kunštát - Bosonohy
Mosilana Brno - Kunštát
Kunštát - Tuřany

9:0
5:4
6:3
0:9
9:0
8:1
1:8
8:1
4:5
7:2
4:5
-kod-

ral - Kunštát atd. Nejmladším šachistou byl
sedmiletý Jan Metela z Olešnice.
Zdeněk Libiš
Cyklistická jízda zručnosti
Dne 19. 6. 2010 se koná tradiční cyklistická
jízda zručnosti na výletišti v Újezdě. Začátek v 15.00. Připraveno občerstvení, bohaté
odměny a vystoupení mistrů cyklotrialu.
Všechny bez rozdílu věku zve SRPŠ. -pul-

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.

20. června, nádvoří státního zámku
Kunštát, začátek představení v 19.00
Divadlo NABOSO
VERNISÁŽ a MAGORŮV SBOR
scénické čtení známé jednoaktovky
Václava Havla provedené formou čtené
zkoušky a sborové recitační představení
voice – bandového typu vězeňské poezie
Ivana Martina Jirouse

INZERCE
» Prodám OV 2+1 Kunštát, ul. Nová, cihlový dům. Volný dle domluvy. Tel. 602 662 743.
» Prodám cihl. byt 2+1 v OV v Letovicích s garáží, 1 sklep., 1 nebyt. prostor.
Tel.: 516 476 521, 732 888 019
» Odvoz odpadních vod a fekálií. Oldřich Hökl, Letovice, tel: 737 081 156
» 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
» 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
» Koupím RD k trvalému bydlení v Kunštátě a okolí (do 20 km). Tel. 775 096 931
» Kosmetické služby, prof. make up,
manikúru i pedikúru Vám nabízí na penzionu
Petra Loukotová – Studio Viktorka. Objednávky na tel. 605 979 121.
» jMENUJI SE lINDA a jsem 5,5 letá fenka černého retrívra. Hledám nový domov s
hodnými pány. Pokud se chcete se mnou seznámit, volejte tel. 608 958 950. Jsem bázlivá
a umazlená. Ráda aportuji a plavu v rybníce.
» 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
» OPRAVY a PRODEJ rodinných šicích
strojů a obnitkovaček. Milan Lepka, Nýrov
76, tel. 723 307 810

