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ODEČTY VODOMĚRŮ
Vodohospodářský odbor města Kunštát
oznamuje termíny odečtů vodoměrů v roce
2016: Rudka, Touboř a obec Zbraslavec –
2. pol. dubna; Sychotín, Újezd – 2. pol. května; Kunštát – 2. pol. června
- VHO -

Ročník XXI.
www.kunstat.eu

Foto: L. Dostál

INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA
V měsíci březnu se Rada města na svých
zasedáních mimo jiné zabývala:
• podáním žádosti o dotace z rozpočtu
JMK na rekonstrukci chodníku před
základní školou
• přípravou výběrového řízení na zhotovitele autobusového zálivu na nám. ČSČK,
opravou chodníků na ulici Palackého
a na zokruhování vodovodu v ulici Pod
Hlubnou
• rozšířením parkovací plochy u hřbitova
na ulici Lipka
• organizací putovní výstavy artefaktů
z keramického sympozia v Gmundenu
(Rakousko) na kunštátském zámku od
2. 4. do 24. 7. 2016
• výběrovým řízením na funkci lesního
hospodáře
• výkupem, prodejem a pronájmem pozemků a pronájmem nebytových prostor
• kritérii pro přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání ve školním roce 2015/2016 –
kritéria budou využita, pokud počet přihlášek překročí stanovenou kapacitu
mateřské školy

duben 2016

• zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 provedeného
pracovníky odboru kontroly Krajského  
úřadu JMK – při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky
• výsledkem hospodaření vodohospodářského odboru k 31. 12. 2015 a vyhodnocením kalkulace vodného a stočného za
rok 2015
• otázkou bezpečnosti při pořádání sportovních a společenských akcí většího
rozsahu v městské sportovní hale a rozhodla o zrušení povolení pořádání dalších akcí většího rozsahu
• Rada města schválila:
• uzavření smlouvy o dílo mezi městem
Kunštát a společností AQUATIS, a.s.,
Botanická 834/56, Brno, na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele na akci
„Kanalizace a ČOV Kunštát – Sychotín
– II. etapa“
• vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele opravy chodníků na ulici Palackého
• zadání vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci úpravy provozu
na ulici Rudecká – vybudování místa pro
přecházení
• objednání aktuálních fotografií města
a místních částí pro aktualizaci propagačních materiálů města
• rozpočtové opatření č. 2/2016
-taj-

MÍSTOSTAROSTŮV
ZÁPISNÍK

Milí kunštátští spoluobčané,
zima je již pomalu za námi a nastupující
jaro odhaluje každodenní nešvary. I přesto, že město Kunštát věnuje nemalé prostředky na průběžný úklid nepořádku
v ulicích, můžete po cestě do práce nebo
při procházkách v našem krásném městě
narazit na místa a zapadlé kouty, kde se
nacházejí pohozené odpadky či přímo
úmyslně založené černé skládky. Přišel
čas s tím něco udělat!
Stejně jako v loňském roce se Město Kunštát rozhodlo připojit k dobrovolnické úklidové akci „Ukliďme svět – Ukliďme Česko”.
Název akce jsme opět rozšířili o naše “Mějme čistý Kunštát”.
Akce „Ukliďme Česko“ vychází z mezinárodně osvědčeného modelu „Let‘s Do It!“
(Pojďme na to).                pokračování na str. 2

MÍSTOSTAROSTŮV ZÁPISNÍK
Tento typ úklidových akcí již proběhl úspěšně ve více jak 100 zemích za účasti 9 milionů dobrovolníků. V České republice budeme
takto uklízet potřetí, v našem městě se
k akci připojujeme podruhé.

LETOŠNÍ ÚKLID
SE USKUTEČNÍ 16. DUBNA
Projekt „Ukliďme Česko“ je skvělou možností, jak může obec řešit problematiku
černých skládek a znečištění na svém katastrálním území (odstranění drobného nepořádku okolo komunikací, cyklostezek,
potoků, křovin, apod.).
Více informací o celorepublikové akci najdete na webových stránkách www.uklidmecesko.cz
V Kunštátě je akce postavena na zapojení
zájmových organizací a v neposlední řadě
na zapojení dobrovolníků, kteří bez nároku
na odměnu uklidí nepořádek, což by jinak
zůstalo v kompetenci města.
Město Kunštát každoročně finančně podporuje činnost zájmových organizací, a proto
RM vyzývá všechny složky k aktivní účasti
v této akci. RM zašle veškeré podklady
zástupcům jednotlivých organizací, jejichž
úkolem bude předat informaci o akci svým
členům. Následně zájmová organizace určí
svého vedoucího (kontaktní osobu) a počet
členů, kteří se do akce zapojí. Tyto informace budou předány do 11. 4. 2016 hlavnímu
koordinátorovi z Rady města, kterým je
letos Ing. Aleš Havelka. Následně bude
provedeno rozdělení lokalit jednotlivým
organizacím. Stejná pravidla budou platit
i pro jednotlivce (dobrovolníky), kteří budou
chtít být součástí této akce.
RM poskytne všem zúčastněným občanům
pracovní rukavice a pytle na odpadky.
V silách RM není možné poskytnout všem
potřebné nářadí (např. bodce, lopaty, smetáky), toto bude ve vlastní režii zúčastněných. Následný svoz odpadu a jeho likvidace bude v režii města.
Plánovaný harmonogram:
Do 11. 4. 2016 registrace účasti na akci „Mějme čistý Kunštát“:
– jednotlivci/dobrovolníci
– zájmové organizace potvrdí účast na této
akci, určí svého vedoucího a předběžný
počet členů. Registrace proběhne zasláním
registračního e-mailu v podobě (jméno, věk
a bydliště) na adresu havelka@email.cz
nebo telefonicky na číslo +420 776 088 108.
Do 15. 4. 2016 RM přiřadí skupinkám zájmových složek lokality, které bude nutno uklidit. Informace obdrží určený vedoucí tak,
aby druhý den mohl svou skupinu situovat
na určenou lokalitu.
Dne 16. 4. 2016:
9.00 na dvoře městského úřadu prezentace
vedoucích zájmových složek a jednotlivců/
dobrovolníků, kterým bude také přiřazena
lokalita pro úklid
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9.10 seznámení vedoucích a jednotlivců
s bezpečnostními pravidly při sběru odpadu
a nakládání s ním
9.15 výdej materiálních pomůcek pro zúčastněné (pytle, rukavice); následně přesun
na určenou lokalitu
10.00 průběžný svoz odpadků prostřednictvím pracovníků technické čety města
12.00–13.00 předběžný konec akce
V loňském roce přišlo pomoci odlehčit našemu městu od odpadu 140 občanů všech
věkových kategorií. Účastnili se sportovci,
školáci, rodiny s dětmi, ale i občané důchodového věku.
Celkem jsme shromáždili dva plné kontejnery odpadu.
Vážení spoluobčané, nebuďte lhostejní ke
svému okolí a udělejte něco pro Kunštát.
Zapojte se do akce  „Ukliďme svět – Ukliďme Česko – Mějme čistý Kunštát!“ Věříme,
že tím smysluplně využijete nejen svůj čas
a energii, ale přispějete i k tomu, aby se naše město stalo ještě příjemnějším místem
k životu.
Ing. Aleš Havelka, radní města
Ing. Libor Sedlák, místostarosta

BEZPEČÍ PRO VŠECHNY
Jaro je zde, avšak zahrady, meze, lesy
a další pozemky jsou plné listí, staré trávy
a dalšího nepořádku a každý rok přemýšlíme co s ním. Jsou tři možnosti: odvézt do
sběrného dvora, uložit do kompostu nebo
spálit. Já bych se preventivně zaměřil na
třetí možnost, kterou využívá nemalý počet občanů Kunštátu. Základní otázkou je,
kdy shrabané listí a hořlavý materiál pálit.  
Doufám, že se nenajde již nikdo, kdo mokrý
materiál polije benzínem, případně použije
starou pneumatiku a zapálí. Spalovat můžeme jen suchý materiál bez plastů, pryže
a dalších umělých hmot. Pokud se vytváří
silný kouř, který obtěžuje ostatní občany,
může být palič pokutován nebo jinak řešen pro porušení příslušné právní normy.
Pokud jsou na místo přivoláni hasiči, hrozí
nebezpečí zaplacení výjezdu, což není malá
finanční položka. Je již asi zbytečné se zmiňovat o vypalování suché trávy na mezích,
pozemcích a dalších prostorách. V prvé
polovině března již televize informovala
o vypalování trávy a úmrtí paliče.  Vypalování trávy se prakticky nedá co do prostoru
uhlídat, pokud zafouká vítr, a to bohužel
většinou do prostorů obydlí nebo lesů. Následky jsou pak katastrofální s velkými
škodami.
Chtěl bych apelovat na občany. Než škrtneš
sirkou, přemýšlej, zda likvidací trávy a listí
na zahrádce nemůžeš zničit i něco jiného
a ohrozit zdraví a život spoluobčanů.
Předseda komise pro bezpečí,
prevenci a ekologii
Zdeněk Lubas

MATEŘSKÁ ŠKOLA
DEN S VODOU
Odpolední zábavná akce pro děti a rodiče
se uskutečnila v úterý 22. března v mateřské
škole na Lipce. Po příchodu každý z účastníků obdržel mapu, která byla na cestě jeho
průvodcem.
Paní učitelky se díky kostýmům proměnily
v neobvyklé bytosti. Některé menší děti
nejdřív sledovaly dění z povzdálí a držely
se pevně za ruku tatínka nebo maminky.
Počáteční ostych brzy překonaly a pustily
se společně s rodiči do tvořivých činností.
Ve třídě Motýlků se všichni dozvěděli, jak
se voda dostane až do moře, potkali piráty
a poskládali si lodičku z papíru. Ve třídě
Kytiček se seznámili s vodními rostlinami
a živočichy, které můžeme spatřit okolo
rybníka, ale i v něm. Vyrobili podle návodu
lekníny pro vodníka a jeho ženu a pozorovali, co se stane u pokusu s filtračním papírem, vodou, fixou a papírovým kapesníkem.
V Beruškách si za doprovodu chaluh prohlédli živou vodní želvu, v encyklopediích
a na interaktivní tabuli hledali odpovědi na
zadané otázky. Dalšími aktivitami byly výroba želvičky a překážková dráha. U Sluníček na děti čekaly mořské panny, se kterými si vyzkoušely lovení a navlékání perel,
z různých materiálů vystřihovaly a lepily
ryby. Poučily se o tom, jak vzniká perla nebo
jak si vyrobit akvárium.
Druhý den byly děti plné dojmů, vzájemné
sdělování prožitků pro nás bylo důkazem,
že si akci užily a že se jim líbila.
		
Eva Tenorová, MŠ

ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
2016/2017
se uskuteční v úterý 10. května 2016
od 9.00 do 16.00 hodin
ve třídě Kytiček.
U zápisu rodiče předloží svůj občanský
průkaz a rodný list dítěte. Škola si sama
ověří místo trvalého pobytu dítěte.
Rodiče odevzdají žádost o přijetí do MŠ
(k dispozici bude na webových stránkách školy – www.zskunstat.cz nebo
v den zápisu v MŠ).
U zápisu bude všem žádostem přiděleno registrační číslo a o přijetí bude
rozhodnuto do 30 dní podle stanovených kritérií. Kritéria jsou zveřejněna
na úřední desce školy.
-ZŠ-

LESNÍ ŠKOLKA JELÍNEK

kunštát
město
keramiky

KLUBÍK PRO DĚTI OD 2 DO 3 LET

SYMPOSIUM GMUNDEN
Mezinárodní výstava keramiky bude
od měsíce dubna k vidění na kunštátském zámku. Deset výtvarníků – keramiků ze šesti evropských zemí se na
podzim loňského roku sešlo v rakouském městě Gmunden. V místní vyhlášené keramické dílně proběhlo tradiční keramické sympozium. Během pěti
týdnů tvůrčí práce vznikly ojedinělé
objekty, ze kterých byla po skončení
sympozia sestavena unikátní výstava.
Ta bude dále představena v dalších evropských městech, která mají výraznou
tradici v hrnčířství a keramice.
Kunštát byl vybrán jako první město po
rakouském Gmundenu, kde bude instalována tato putovní výstava keramiky
pod názvem Mezinárodní keramická
výstava – SYMPOSIUM GMUNDEN.   

V květnu a červnu 2016 otevře lesní školka
Jelínek dveře malým dětem ve věku 2–3 roky.
V dopoledních hodinách od 9.00 do 12.30,
včetně oběda, si mohou dvou až tříleté
děti vyzkoušet, jaké to je být ve školce v lese
a v kolektivu dalších dětí.

Oporou a jistotou jim v prvních dnech bude
maminka nebo jiný blízký člověk a po celou dobu pedagog a průvodce z Lesního
rodinného klubu Jelínek. Vyzkouší si, jaké
to je jíst v lese, vařit na ohni, uvidí, jaké
krásy a inspiraci nám příroda nabízí, zažijí
spoustu her, dobrodružství,
legrace a tvoření. Naučí se
od starších dětí pravidla lesa, jak po sobě uklízet a navzájem si pomáhat.
Děti s doprovodem mohou
přijít každé pondělí – tzn.
jednou týdně.  Těšíme se na
společné chvíle.
Bližší informace:
Mgr. Lenka Široká,
tel.: 736 136 123

Více na str. 6

ROK 2016 NA KUNŠTÁTSKÉM ZÁMKU
Vážení čtenáři Kunštátského zpravodaje,
s nadcházející návštěvnickou sezonou si
vás dovolujeme seznámit s tím, co čeká
nejenom na vás, ale potažmo na všechny
návštěvníky kunštátského zámku v letošním roce.
Uplynulé zimní období jsme využili k realizaci větších obnovných prací obnášející
restaurování vitráže v zámecké kapli sv.
Josefa a restaurování francouzského okna
vedoucího z prostoru zámecké zbrojnice
na balkon do zámecké zahrady, významnou

proměnou prošly i interiéry hlavní prohlídkové trasy „Reprezentační prostory jižního
křídla“. Již tradiční zimní prací je realizace prohloubeného stavebně-historického
průzkumu, jehož výsledkem je naprosto
unikátní nález celoplošné nástěnné figurální výmalby z třicátých let 14. století v jedné z místností v prvním patře původního
gotického hradního paláce. Tímto nálezem
evropského významu se Kunštát stal jednou z nejvýznamnějších staveb šlechtické
hradní architektury své doby.

I v letošní sezoně, která bude opět probíhat
v úzké spolupráci s městem Kunštát, pro vás
chystáme řadu doprovodných akcí. První
z nich bude mezinárodní výstava keramiky
„SYMPOSIUM GMUNDEN“ instalovaná
od 2. 4. do 24. 7. v impozantním prostoru
zámecké konírny. Po mimořádném úspěchu hudebního cyklu „Půlnoční Bach“, realizovaného v roce 2014, jsme pro vás společně s famózním souborem VERNUM 2013
ENSEMBLE u příležitosti 260. výročí narození W. A. Mozarta připravili na letní měsíce červenec a srpen navazující hudební
cyklus „Malý noční Mozart“, který vám tvorbu tohoto hudebního génia představí v netradičním zámeckém prostředí. V měsíci
září bude v rámci Dnů evropského dědictví
mimořádně zpřístupněn objekt Dolního
zámku a letošní rok uzavřeme již tradičním
cyklem Adventních koncertů. O dalších
doprovodných akcích vás budeme s dostatečným předstihem informovat, a to ať již
prostřednictvím Kunštátského zpravodaje,
tak i na našich nových oficiálních internetových stránkách www.zamek-kunstat.cz.
Vážení čtenáři Kunštátského zpravodaje,
závěrem vám slibujeme, a to v kontextu s naším předsevzetím, že i nadále se budeme
snažit povznášet kunštátský zámek na kulturní centrum našeho města a regionu
a dovolujeme si vyslovit přání, aby i vy, místní jste si párkrát v roce udělali čas na návštěvu zámku, popřípadě na některou
z akcí, které pro vás již nyní připravujeme.
                  
Radim Štěpán, kastelán kunštátský
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SPORT

VZPOMÍNKA
22. dubna to bude 5 roků,
co od nás navždy odešel můj syn,
bratr a strýc Michal HUJDIČ.

SYCHOTÍNSKÝ UZLÍK POTŘETÍ

...rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí,
vzpomínky na Tebe však stále stejně bolí.
Jana Hujdičová

KUNŠTÁTSKÁ LAŤKA 2016
Dne 23. března 2016 ZŠ Kunštát organizovala 22. ročník Kunštátské laťky. Tento
tradiční Okresní přebor ve skoku vysokém
se koná již od samotného otevření Městské
sportovní haly v Kunštátě v roce 1995.
Kunštátská laťka je jednou z největších
sportovních akcí okresu, kterou naše škola
pravidelně pořádá. V letošním roce se akce
zúčastnilo 110 soutěžících ze 14 škol okresu.
Vítězové obdrželi diplomy a poháry.
Kategorie mladších žáků:
1. Milan Kučera (149 cm) – ZŠ Erbenova
Blansko
2. Lukáš Voráč (146 cm) – ZŠ Salmova
Blansko
3. Jonáš Musil (146 cm) – ZŠ Salmova
Blansko
Kategorie mladších žákyň:
1. Anna Kalincová (140 cm) – ZŠ Dvorská
Blansko
2. Michaela Fojtová (135 cm) – ZŠ Erbenova
Blansko
3. Magdaléna Haitová (135 cm) – ZŠ Rájec-Jestřebí
Kategorie starších žáků:
1. Kryštof Vítek (158 cm) – ZŠ Jedovnice
2. Martin Stehlík (158 cm) – ZŠ Jedovnice
3. Zdeněk Machát (155 cm) – ZŠ Kunštát

V sobotu 12. března se konal v městské
sportovní hale třetí ročník soutěže mladých hasičů v uzlování. Stejně jako v loňském roce byla soutěž zařazena do Okresní
ligy mládeže, a tak mezi téměř padesátkou hlídek nechyběla kompletní okresní
špička. Potěšující je, že se ve startovním
poli představilo celkem třináct hlídek
z okrsku Kunštát.
V základním kole měla každá hlídka dva
soutěžní pokusy. Výsledky základního kola
se započítávaly do hodnocení okresní ligy.
Ve starších kategoriích si plný počet bodů
odvezli za první místo hasiči z Březiny,
v mladších pak Senetářov. Obrovská radost zaplála v domácím táboře, protože
stříbrné příčky pro sebe ukořistili sychotínské hlídky.
Podle výsledků základního kola se seřadilo
šestnáct nejlepších týmů ve vyřazovacím
pavouku. Ve starší kategorii až ke zlatu
prošla hlídka Senetářova A, která ve finále
porazila domácí tým.
V rozstřelu mladších hlídek se o třetí místo
úspěšně porvali hasiči z Újezda.
V boji o zlato porazil opět Senetářov hlídku
Březiny.
Stejně jako v loňském roce byla soutěž doplněna o souboje jednotlivců. Z pořadatelského týmu se do rozstřelu probojovalo trio
Natálie Marečková, Klára Pařízková a Petr
Budiš. Klára pro sebe zauzlovala bronz
a Petr slavil vítězství.
I v mladší kategorii měli domácí trojici závodníků v nejlepší šestnáctce (Lukáš Vach,
Ondřej Pavliš a Jan Lukeš). Nejdále se dostal
Lukáš, který vypadl ve čtvrtfinále.
Kompletní výsledky jsou na http://sychotin.
blogspot.cz/

Výsledky:
Starší základní kolo:
1. Březina
2. Sychotín A
3. Bořitov A

20,39 s
20,75 s
21,34 s

Starší finále:
1. Senetářov
2. Sychotín A
3. Březina
4. Bořitov A
Mladší základní kolo:
1. Senetářov A
2. Sychotín
3. Drnovice B

22,83 s
28,80 s
31,17 s

Mladší finále:
1. Senetářov A
2. Březina
3. Újezd u Kunštátu
4. Senetářov C
Jednotlivci starší – základní kolo:
1. Adéla Mikulová – Březina
2. Natálie Marečková – Sychotín
3. Klára Pařízková – Sychotín

16,84 s
17,38 s
18,73 s

Jednotlivci starší – finále:
1. Petr Budiš – Sychotín
2. Karolína Šumská – Skalice nad S.
3. Klára Pařízková – Sychotín
Jednotlivci mladší – základní kolo:
1. Filip Zouhar – Senetářov
20,11 s
2. Adéla Safinová – Senetářov             20,15 s
3. Martin Šlegl – Březina                    23,96 s
Jednotlivci mladší – finále:
1. Kristýna Manová – Březina
2. Filip Zouhar – Senetářov
3. Jakub Šenk – Senetářov

					
Ing. Aleš Havelka

Kategorii starších žákyň:
1. Klára Krejčíříková (150 cm) – ZŠ Lipůvka
2. Michaela Staňková (143 cm) – Gymnázium  
Blansko
3. Kristýna Ingrová (140 cm) – ZŠ Erbenova
Blansko
-ld-

VÝSLEDKY
KUŽELKÁŘSKÉHO
TURNAJE RUDKA 2016
1. místo Ležáci z Letovic
2. místo Mix
3. místo Mlátičky
4. místo Truck team
5. místo Mladí a nevybouř.
6. místo Poříčáci
7. místo Rudečáci
8. místo Žumpa team

166 bodů
147 bodů
145 bodů
139 bodů
134 bodů
133 bodů
132 bodů
102 bodů
Foto: K. Podsedník st.
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INZERCE
AUTOSERVIS A PNEUSERVIS JUSTCAR.
Profesionální péče o Váš vůz. Rudka 48 (na
konci Rudky směr Letovice), tel:. 775 185 998,
608 626 071.

JEDNODENNÍ ZÁJEZDY MINIBUSEM
DUBEN – KVĚ TEN
!!! Odjezdy z Kunštátu, Letovic a Boskovic !!!
2.4.

Rožnov p. Radhoštěm, Pustevny, Zbrašovské aragonitové jeskyně
Poznávací zájezd – určitě se Vám bude líbit!   
cena 390 Kč

9.4.

Mosonmagyárovár
Maďarské termální lázně nedaleko Bratislavy.

cena 480 Kč

16.4. Stezka korunami stromů / Č. Krumlov  
Ojedinělá atrakce a návštěva Č. Krumlova.

cena 590 Kč

23.4. Slovensko – Chočské vrchy / Bešeňová
Kvačianská dolina nebo celodenní koupání.

cena 650 Kč

30.4. Krkonoše – výstup na Sněžku
Z Pece p. S. přes Obří důl na vrchol Sněžky.

cena 480 Kč

7.5.

Jarní výstup na Lysou horu
Výstup na nejvyšší horu Beskyd.

cena 450 Kč

21.5. Medvědí soutěska – Rakousko
Nezapomenutelný výstup skalní soutěskou.

cena 750 Kč

28.5. Stezka v oblacích – Králický Sněžník
Pojeďte s námi a neuvěříte, co uvidíte.

cena 290 Kč  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO ZÁJEMCE
O PRÁCI. Každý 3. čtvrtek v měsíci od 16 hod.
Společnost TE Connectivity v Kuřimi nabízí zájemcům o zaměstnání možnost blíže se
seznámit s firmou, nahlédnout přímo do
výroby a zeptat se na všechny otázky související s nabídkou pracovního poměru.
Den otevřených dveří s komentovanou prohlídkou závodu se koná každý 3. čtvrtek
v měsíci od 16 h: 17. 3., 21. 4., 19. 5., 16. 6. 2016.
Zájemci potvrdí svou účast na tel. čísle
541 165 541 nebo e-mailem na dod@te.com.
Adresa firmy: TE Connectivity (Tyco Electronics Czech), K AMP 1293, Kuřim
Možnost parkování: na velkém parkovišti
přímo před firmou
PROGRAM:
16.00–16.40 zahájení, prezentace v zasedací
místnosti, základní informace o firmě TE
Connectivity
16.40–17.20 komentovaná prohlídka přímo
ve výrobním provozu
17.20–17.30 závěr
TE Connectivity, jíž je Tyco Electronics
Czech v Kuřimi součástí, je největším výrobcem a dodavatelem kabelové a konektorové techniky. Moderní závod se sídlem
v Kuřimi (okr. Brno-venkov, 7 km severně
od Brna) se zaměřuje na výrobu pro automobilový průmysl (VW, Mercedes, Audi,
Opel, BMW aj.). Zaměstnává přes 2500 zaměstnanců.
www.te.com, www.te.jobs.cz
KOUPÍM rodinný domek se zahradou v Kunštátě nebo v okolí Kunštátu.
Tel. 721 332 622
KOUPÍM stavební pozemek v Kunštátě
a blízkém okolí. Nejlépe v ulici V Lávkách
nebo směr Újezd. Nabídněte. Tel. 722 139 314
NAVŠTIVTE OČNÍ OPTIKU nám. ČSČK 38.
Nabízíme větší výběr obrub za příznivé ceny,
k novým brýlím pouzdro zdarma a doplňkový sortiment. Těšíme se na Vaši návštěvu
každou středu od 9.30–16.00.
STUDIO VIKTORKA – Petra Loukotová
nabízí na penzionu kosmetické práce, pedikúru, manikúru a také dárkové poukazy.
Tel. 605 979 121

***
PRO SKUPINY MIN. 7 OSOB PŘIPRAVÍME JAKÝKOLI JEDNODENNÍ ZÁJEZD
V LIBOVOLNÉM TERMÍNU!  PŘEPRAVUJEME  OSOBY PO CELÉ
EVROPĚ ZA BEZKONKURENČNÍ CENY (LETIŠTĚ, DOVOLENÁ, AKCE…).

HLEDÁM KE KOUPI rodinný dům se zahradou v Kunštátě nebo v okolí do max. 20 km.
Opravy nevadí. Tel. 792 265 368
OPRAVY rodinných šicích strojů. Milan
Lepka, Nýrov 76. Tel. 723 307 810
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MĚSTO KUNŠTÁT

kunštát
město
keramiky

2.4.– 24. 7. 2016

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA KERAMIKY

SYMPOSIUM GMUNDEN
STÁTNÍ ZÁMEK KUNŠTÁT

Výstava otevřena dle návštěvních hodin zámku
www.kunstat-mesto.cz, www.zamek-kunstat.cz
Pořadatelem akce je Město Kunštát
Pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje

Kunštátský zpravodaj vydává a zdarma rozšiřuje 1x měsíčně Město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106, IČO: 00280470, tel.: 515 534 312, www.kunstat.eu, e-mail: podatelna@
kunstat-mesto.cz, knihovna@kunstat-mesto.cz, uzávěrka příspěvků je vždy do 20. dne v měsíci. Registrováno: MK ČR E21449. Tisk: Reprocentrum a.s., Bezručova 29,
Blansko, tel.: 516 412 510. Město Kunštát jako vydavatel odpovídá pouze za příspěvky, které přinášejí informace z MěÚ a jsou autorizovány. Za obsahovou a stylistickou
stránku jiných příspěvků, včetně inzerce, vydavatel neodpovídá. Rada města si vyhrazuje právo tyto příspěvky krátit vzhledem k limitovanému rozsahu KZ.

