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INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
V měsíci květnu se Rada města na svých
zasedáních mimo jiné zabývala:
· zprávou o daňové kontrole projektu „Revitalizace Panské zahrady I.“, provedené
oddělením kontroly zvláštních činností
Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj
· přípravou na realizaci akce „Kanalizace
a ČOV Kunštát – Sychotín – II. etapa“

· organizací výběrových řízení na:
· opravu kapliček v Touboři a Hlubokém
· opravu sochy P. Marie na nám. Krále
Jiřího
· vybudování zálivu pro autobusové stání na nám. ČSČK
· opravu místní komunikace v ulici Sokolská

SLOVO STAROSTY
V březnovém zpravodaji jsem se zaobíral
stížností občanů na poškozené lesní a polní
cesty. Hhlavně cesta do Voděrad okolo
Hlubny a pískovny byla poškozena firemní činností. Po dohodě s firmami byla cesta
opravena a opět může sloužit k procházkám. Rovněž cesta k seníku v Sychotíně
již nevypadá tak katastrofálně jako na
začátku roku. I zbývající trasy se dočkají
oprav a úprav, aby mohly občanům opět
sloužit.
Dalším místem, které naši občané často
a rádi navštěvují, je hasičská nádrž na
Lipce. I zde město každým rokem investuje do zkvalitnění zdroje vody a zkrášlení
tohoto okolí.
Drenážemi se odvodnila travnatá plocha

nad nádrží, odstranily se nevzhledné keře
a nálety spolu s torzem oplocení, opravila
se dlažba a mřížky obvodových sběračů
vody. Každoročně se opravuje a natírá
betonový povrch nádrže a investují se desítky tisíc do úpravy vody. Letos jsou tyto
finanční náklady poněkud vyšší, než je
obvyklé. Bylo nutné vyměnit celý filtrační
a přečerpávací systém. Starý již zkolaboval. Dvě menší čerpadla budou pracovat
buď současně, nebo každé zvlášť podle
potřeby zatížení systému. Nové zařízení
bude nejen účinnější, ale zároveň i efektivnější. Současně s udržováním čisté vody
bude šetřit provozní vstupy. Je to kousek
města, který je hezký i užitečný zároveň
a věřím, že tomu tak zůstane i v budoucnu.
					
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

· postupem prací na
· dokončení akce Komunikace „Luka
Rudka“
· zokruhování vodovodu v ulici Pod
Hlubnou
· výkupem, prodejem a pronájmem pozemků
· opravami místních komunikací a cyklotras
Rada města schválila:
· uzavření příkazní smlouvy na organizaci výběrového řízení na zhotovitele
akce „Kanalizace a ČOV Kunštát – Sychotín – II. etapa“
· smlouvy o přijetí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na:
– realizaci projektu „Kanalizace a ČOV
Kunštát – Sychotín – II. etapa – prodloužení kanalizačních stok“ ve výši 6,123.400
Kč
– projekt „Dovybavení Jednotek sboru
dobrovolných hasičů Města Kunštát
(dopravní automobil + vybavení)“ ve výši
pokračování na str. 2
500.000 Kč

Vodohospodářský odbor města
Kunštát oznamuje, že bude
provádět odečty vodoměrů
v Kunštátě v 2. polovině června.
- VHO -
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– projekt „Dovybavení Jednotek sboru dobrovolných hasičů Města Kunštát (výstroj
a výzbroj, čerpadlo)“ ve výši 200.000 Kč
– akci „Výstava artefaktů mezinárodního sympozia v Kunštátě)“ v rámci projektu „Putovní evropská výstava“ ve výši
52.000 Kč
· zadání zpracování projektové dokumentace na založení stavby „Přístavba
MŠ“ na základě provedeného geologického průzkumu
· na základě výběrového řízení přidělení
zakázky
– na vybudování zálivu pro autobusové
stání na nám. ČSČK firmě KORA-VODOSTAVING, s.r.o., Zbraslavecká 492, Kunštát
– na opravu kapliček v Touboři a Hlubokém firmě CL stavební společnost, s.r.o.,
Kaštanova 127a, Brno
Zastupitelstvo města na zasedání dne 28. 4.
2016 schválilo:
· aby město Kunštát bylo zakládajícím
členem „Asociace českých keramických
měst“ ACzCC za podmínky vstupního
poplatku 500 EUR + 10 centů za každého
obyvatele města
· uzavření smlouvy o zajištění lesní činnosti v lesích ve vlastnictví města Kunštát
s p. Lukášem Hrdličkou, na dobu určitou
od 1. 5. 2016 do 30. 6. 2019
· uzavření dodatku č. 1/2016 ke Smlouvě
o výkonu odborného lesního hospodáře
uzavřené s LČR, s.p., lesní správa Černá
Hora, kterým se doba trvání smlouvy
prodlužuje do 30. 6. 2019
· z důvodu nerealizování akce „Přístavba
mateřské školy“ odmítnutí dotace poskytovateli dotace MŠMT
· realizaci akce „Stavební úpravy autobusové zastávky, nám. ČSČK v Kunštátě“,
kterou bude vybudován záliv pro autobusové stání, a schválilo vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele
· výsledky inventarizace majetku, pohledávek a závazků podle stavu k 31. 12. 2015.
· po projednání závěrečného účtu města
za rok 2015 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok
2015 vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNŠTÁT
ZVOU VŠECHNY NA 7. SOUTĚŽNÍ VÝSTAVU DĚTSKÝCH
KERAMICKÝCH PRACÍ,
která se uskuteční
v městském informačním centru
od 30. května do 12. června 2016.
Ceny budou výhercům
slavnostně předány v rámci
akce „Svátky řemesel“.
2

· účetní závěrku města Kunštát za rok 2015
· uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
ve výši 75.000 Kč Fotbalovému klubu
Kunštát, sídlem U Hřiště 521, Kunštát,
na částečnou úhradu nákladů projektu
„Podpora fotbalu v Kunštátě, zejména
mládeže“
· uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 264.625 Kč Diecézní charitě
Brno, Oblastní charitě Blansko, Komenského 19, Blansko, na spolufinancování
sociálních služeb – dokrytí osobních
a provozních nákladů Charitní pečovatelské služby, Odlehčovací služby a tý-

denního stacionáře Betany
· uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace ve výši 400.000 Kč Římskokatolické farnosti Kunštát, nám. ČSČK 98,
Kunštát, na obnovu hřbitovního kostela
sv. Ducha v Kunštátě na Lipce
· rozpočtové opatření č. 3/2016
· výkup, směnu a prodej pozemků
· vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku vedeného v evidenci příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Kunštát
· uzavření smluv o zřízení věcných břemen
ve prospěch města
				 -taj-

VODOHOSPODÁŘSKÝ ODBOR
HODNOTA DEŠŤOVÝCH VOD
Dešťovou vodu stále považujeme spíše za
něco, co nás obtěžuje a co je potřeba nahnat do kanalizace. Ve skutečnosti si ale
vůbec neuvědomujeme, o co přicházíme.
Voda, která stéká do kanalizace, putuje do
čističky a pak do vodního toku. Nevsakuje
se tak do půdy, ze které by se následně
mohla odpařovat a měnit se zase po čase na
srážky. Místo toho, aby voda neustále obíhala v krajině v malém koloběhu srážek
a vypařování, přicházejí delší období sucha
a pak přívalové srážky. Zvyšuje se tak riziko nejen povodní, ale paradoxně i sucha,
dešťová voda zatěžuje čistírnu vody, zejména po přívalových deštích. Navíc voda, která se nenažene do stokové sítě, ale volně se
odpařuje z hladiny nebo ze zeleně, ochlazuje své okolí a zmírňuje teplotní výkyvy.
Zkrátka to, aby se voda přirozeně vsakovala do půdy a postupně se z ní opět vypařovala, je nanejvýš užitečné. K tomu může
přispět každý z nás.

Zadržování dešťových vod na pozemku je
možné použitím sudů nebo podzemních jímek (retenčních nebo vsakovacích). Ministerstvo životního prostředí plánuje otevřít
dotační program, jehož úkolem bude podpora drobných projektů určených pro zadržování vody v krajině. Záměr ministerstva
vznikl především s dlouhotrvajícím a zvyšujícím se suchem, které nás v posledních
letech trápí. Jedinečnou analýzu vytvořil
projekt Intersucho. Jedná se o integrovaný
systém pro sledování sucha, který se zaměřuje na meteorologické a zemědělské sucho.
Do projektu se může zapojit každý občan
prostřednictvím webových stránek www.
intersucho.cz.
Účelem projektu je analyzovat výskyt sucha
v minulosti, vyvinout nové metody pro jeho
sledování, ale také odhadnout a popsat
vývoj suchých období v budoucnosti.
Proto je třeba se nad hodnotou dešťových
vod zamýšlet již nyní.
-niz-

ING. MIROSLAV HROZEK (1940–2016)
V úterý 17. 5. 2016 ve věku 76 let náhle zemřel
náš bývalý předseda Ing. Miroslav Hrozek.
Pan Hrozek stál za úspěchy kunštátské kopané v 90. letech. Byl bývalým hráčem Kunštátu a kunštátským patriotem. Za jeho éry se vybudovalo travnaté
hřiště, stál také za stavbou sportovní haly a sportovního centra (posilovny)
v hale. V období jeho předsednictví Kunštát postoupil až do župního přeboru
a významných úspěchů dosahovaly i mládežnické týmy. V posledních letech
byl věrným fanouškem našeho klubu a pravidelně navštěvoval utkání našich
družstev. Jeho odchod nás všechny zarmoutil a je těžké se vyrovnat s tím, že
už ho na zápasech nepotkáme a nezasmějeme se jeho trefným poznámkám.
Jeho práce pro kunštátský fotbal bude mít již navždy svoje nesmazatelné místo v celé osmdesátileté tradici kunštátské kopané.
Mirek nám všem, kdo jsme ho znali, bude chybět. Je naší povinností pokračovat v tom, co pro klub vybudoval a předal.
FK Kunštát
Děkujeme a nezapomeneme.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V PENZIONU MĚ STA KUNŠTÁT

BLÍŽÍ SE TERMÍN
SPLATNOSTI
POPLATKU ZA SVOZ
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Město Kunštát si dovoluje upozornit občany
a vlastníky nemovitostí na blížící se termín
splatnosti za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, který je do 30. 6. 2016
stanoven vyhláškou města Kunštát.
Uhradit poplatek je možno v hotovosti na
MěÚ, dveře č. 212, nebo bankovním převodem na účet č. 1360747399/0800, variabilní
symbol: rodné číslo.
Pokud nebude poplatek řádně a včas uhrazen, bude stejně jako v předchozích letech
nezaplacený poplatek vyměřen hromadným předpisným seznamem. Seznam bude
zpřístupněn k nahlédnutí na finančním
odboru po dobu 30-ti dnů. Při nahlédnutí
budou zpřístupněny pouze údaje týkající se
daného poplatníka.
Oznámení o zpřístupnění k nahlédnutí bude
oznámeno veřejnou vyhláškou na úřední
desce města Kunštát. Pokud poplatek nebude uhrazen ani v náhradní lhůtě, bude nedoplatek vymáhán daňovou exekucí, případně prostřednictvím soudního exekutora,
a dluh se tak výrazně prodraží.
Veškeré další bližší informace získáte na
tel. 515 534 305 nebo na internetových stránkách města Kunštát www.kunstat.eu.
Děkujeme za pochopení.
			

-fin-

V červnu roku 1996 byl za účasti představitelů tehdejší vlády slavnostně otevřen
Penzion pro důchodce města Kunštát. Od doby otevření bylo v 34 bytech penzionu
ubytováno již 104 obyvatel důchodového věku. Při příležitosti dvacátého výročí jsme
připravili na sobotu 18. 6. 2016 Den otevřených dveří. V době od 9 do 12 hodin je možné si penzion prohlédnout a získat informace o provozu. Od 14 hodin bude připraveno posezení s živou hudbou.
Srdečně Vás touto cestou zve Sbor pro občanské záležitosti

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA KERAMIKY
SYMPOSIUM GMUNDEN
Rakouský Gmunden je městem keramiky.
Od roku 1903, kdy byla založena gmundenská továrna na výrobu póroviny, je spojen
s výrobou užitkové keramiky známé jako
Grüngeflammt. Na náměstí před radnicí
a na městské promenádě se každoročně
koná hrnčířský jarmark, na kterém prezentuje své výrobky evropská keramická
elita.
Keramické symposium je pořádáno městem
Gmunden od roku 2008. Účastníky jsou
vybraní profesionální výtvarníci ze zemí
Evropské unie, kteří v průběhu šesti týdnů
pracují ve společném ateliéru a z jejichž
prací vybírá mezinárodní odborná porota
díla, která jsou prezentována v rámci putovní výstavy. V roce 2015 proběhl čtvrtý
ročník za účasti deseti výtvarníků z šesti
evropských zemí. Kunštátu, jako městu
s mnohasetletou keramickou tradicí, byla
nabídnuta možnost být prvním místem, kde
budou výsledky práce keramického Symposia Gmunden 2015 vystaveny. Výstava od nás
zamíří do německého Höhr-Grenzhausenu,
potom do italské Faenzy.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU „POKLADY BLANENSKÉHO
ARCHIVU – PERGAMENOVÉ LISTINY VE FONDECH
STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU BLANSKO“
Termín konání: 7.– 9. června 2016 od 9.00 do
17.00 hod., 10. června 2016 od 9.00 do 12.00
Místo konání: budova Státního okresního
archivu Blansko, Komenského 9
Téma: Poklady blanenského archivu – pergamenové listiny ve fondech Státního okresního archivu Blansko
Státní okresní archiv Blansko pořádá při
příležitosti mezinárodního dne archivů ve
dnech 7.–10. června 2016 v pořadí již pátý
Den otevřených dveří.
V letošním roce se mohou návštěvníci těšit
na výstavu originálů pergamenových listin, které byly v nedávné době zrestaurovány a vráceny tak do své původní podoby.
Nejstarší z nich se datuje k 4. říjnu 1463, kdy
český král Jiří z Poděbrad udělil na žádost
Václava z Boskovic městečku Boskovicím
týdenní trh. Na výstavě s názvem „Poklady
blanenského archivu“ se kromě této listiny
objeví nejstarší pergamenová listina městečka Blanska z 21. března 1784, v níž císař
Josef II. povoluje Blansku konání dvou trhů
na vlnu a další pro obce a městečka blanen-

ského okresu důležitá privilegia, obsahující např. právo odúmrti, díky kterému mohli občané své domy svobodně odkazovat, či
udělení obecního znaku, jako v případě
Doubravice nad Svitavou. Součástí expozice
budou také cechovní privilegia a artikuly,
které jsou důležitým pramenem pro poznání fungování cechovní organizace.
Na několika listinách se dokonce dochovala ručně malovaná cechovní znamení.
Nedílnou součástí každé listiny byla pečeť,
která potvrzovala její pravost. Na výstavě
budou moci návštěvníci zhlédnout např.
císařskou pečeť, pečeť královskou, dále
pak pečetě místních šlechticů, městské či
pečetě cechovní.
Součástí výstavy budou navíc záznamy a
fotografie z průběhu restaurátorských prací vybraných pergamenových listin, díky
kterým si mohou návštěvníci udělat představu o důležitosti restaurátorské práce.
Uvidí, jak mohou šikovné ruce restaurátora
navrátit zničené listině její původní vzhled.

Vernisáž výstavy, konané za podpory hejtmana Jihomoravského kraje, proběhla
1. dubna v prostorách konírny a nádvoří
dolního zámku za účasti gmundenské delegace a presidenta Evropské asociace keramických měst pana G. Olmettiho. Velký dík
za vstřícné jednání a zapůjčení prostor
patří kastelánovi kunštátského zámku,
panu R. Štěpánovi. Město totiž v současnosti nemá prostor, kde by se akce podobného
rozsahu daly pořádat.
Důvodem k uspořádání výstavy bylo zviditelnění Kunštátu v kontextu českých
i evropských keramických měst. Tato iniciativa byla přijata kladně a při této příležitosti město Kunštát zahájilo jednání o založení České asociace keramických měst,
organizace sdružující významná centra
keramické výroby v naší zemi, kde tradice
přetrvala do dnešních dnů. Kunštát, který
si brzy připomene čtyři sta let od založení
cechu hrnčířského, takovým místem bezesporu je. 				
Komise pro zachování keramických tradic

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

Státní archiv Blansko
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KVĚ TEN VE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Foto: K. Podsedník st.

FLORIÁNSKÁ POUŤ
V neděli 1. května jsme se společně se zástupci hasičů našeho okrsku sešli, abychom
uctili památku našeho patrona, svatého
Floriána. Tradičně jsme se zúčastnili mše
svaté, při které nám P. Petr posvětil nový
prapor. Prapor je menší kopií praporu původního, který má bohatou historii a tímto
bude šetřen a zachován pro další generace.

FESTIVAL PŘÍPRAVEK SH ČMS
V sobotu 7. května se nejmenší Čertíci zúčastnili festivalu přípravek v Čelákovicích
(okr. Praha-východ). Děti se svou ukázkou
vystoupily jako jediní zástupci Jihomoravského kraje. Dalších devět kolektivů bylo
z kraje Středočeského, Pardubického,
Plzeňského a Moravskoslezského.
Dětem za důstojné reprezentování a jejich
vedoucím (Helence Holkové a Janě Kučírkové) za přípravu dětí i rekvizit patří obrovské poděkování!

Nechali jsme se inspirovat a příští rok při
příležitosti 10. výročí založení Čertíků,
uspořádáme obdobný festival. Plánovaný
termín akce je 17. červen 2017.

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
Ve středu 11. května se nejstarší Čertíci
zapojili do sbírky v boji proti rakovině. Spoluobčanům prodávali žluté kvítky a tím jsme
do sbírky přispěli částkou 7995 Kč.

PLAMEN
V sobotu 14. května se Čertíci – žáci zúčastnili jarního kola hry Plamen, které se konalo v Ostrově u Macochy. Po sečtení výsledků všech šesti disciplín se z celkového počtu
družstev (38) umístili na 15. místě.

veliteli jednotky Janu Vaněrkovi klíče od
nového dopravního automobilu. Po přestřižení stuhy a slavnostním přípitku bylo pohoštění v zasedací místnosti na hasičské
zbrojnici.
V roce 2015 město získalo na pořízení automobilu dotaci z JmK ve výši 530 tis. korun.
Celková cena DA byla 943.679 Kč, rozdíl
doplatilo město. Výběrové řízení na dodání
vyhrála firma Progres servis Sibřina. Nový
automobil nahradí současný dosluhující.
Bude sloužit k přepravě jednotky na místa
zásahů, školení a pro potřeby SDH (soutěže,
činnost mladých hasičů, apod.).

JSDH PŘEVZALA NOVÝ DA
V neděli 15. května za přítomnosti členů
JSDH, SDH i zástupců města pan starosta
MVDr. Zdeněk Wetter slavnostně předal

Foto: K. Podsedník st.

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ
V sobotu 21. května kunštátští hasiči pořádali v Panské zahradě okrskovou soutěž.
Zúčastnilo se jí 6 družstev mužů (Sychotín,
Zbraslavec, Újezd, Nýrov, Sebranice a Kunštát) a 4 družstva žen (Sebranice, Nýrov
a dvě družstva z Kunštátu).

Foto: J. Vaněrková
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Fotografie ze všech akcí najdete na: http://
jitkavanerkova.rajce.idnes.cz/ a na našich
FB stránkách (Čertíci – mladí hasiči z Kunštátu nebo SDH a JSDH Kunštát).
-jv-

VYSOKORYCHLOSTNÍ INTERNET
JE UŽ V KUNŠTÁTĚ DOSTUPNÝ
Obyvatelé Kunštátu mají od nynějška možnost
využívat celou paletu tarifů vysokorychlostního kabelového připojení k internetu Selfnet.
Nové přímé propojení s Tišnovem posílilo parametry sítě Selfnet v Kunštátě. Zdejší zákazníci tak mohou vybírat z kompletní nabídky
služeb nabízených v síti Selfnet. Volit mohou
ze tří rychlostí stahování, resp. odesílání dat:
20/1 Mbps, 50/2 Mbps nebo 100/3 Mbps v ceně
od 389 Kč za měsíc. Rychlosti jednotlivých tarifů jsou garantovány. S internetem Selfnet získáte rychlé, stabilní a spolehlivé připojení k síti
bez datových limitů, o které se s nikým nedělíte. Přijímací zařízení není nutné pořizovat,
můžete si je zapůjčit po dobu čerpání služeb
zdarma. Instalace služeb je rovněž bezplatná.
Více se dozvíte na www.selfnet.cz, kde můžete
v případě zájmu služby i objednat. Pro dotazy
je Vám nepřetržitě k dispozici linka Zákaznického centra Selfnet 533 383 335.
Vendula Moudrá, obchodní konzultant Selfnet

Již potřetí vyhlašuje Kolpingova rodina
Kunštát společně s Městem Kunštát sbírku použitých kol. Kola budou po opravě
dopravena dětem v Africké Gambii.
Kola se budou sbírat ve sběrném dvoře
v čase řádné otevírací doby, během měsíců května a června. Předchozí sbírky kol
umožnily dětem cestu do vzdálených škol.

JEDNODENNÍ ZÁJEZDY MINIBUSEM
ČERVEN – ČERVENEC
!!! Odjezdy z Kunštátu, Letovic a Boskovic !!!

4.6. sobota
5.6. neděle
25.6. sobota
26.6. neděle
2.7. sobota
3.7. neděle
5.7. úterý
6.7. středa
9.7. sobota
10.7. neděle
16.7. sobota
17.7. neděle
23.7. sobota
24.7. neděle
30.7. sobota
31.7. neděle

Krkonoše – výstup na Sněžku
cena: 480 Kč
ZOO Svatý kopeček
cena: 250 Kč
Stezka korunami stromů – Č. Krumlov
cena: 590 Kč
ZOO Lešná
cena: 290 Kč
Stezka v oblacích – Kralický Sněžník
cena: 290 Kč
ZOO Dvůr Králové
cena: 390 Kč
STÁTNÍ SVÁTEK Rakousko – Medvědí soutěska
cena: 750 Kč
STÁTNÍ SVÁTEK Jeseníky – Praděd, Údolí Bílé Opavy
cena: 350 Kč
Beskydy – Pustevny, Zbrašovské aragonitové jeskyně
cena: 400 Kč
ZOO Praha
cena: 450 Kč
Osvětim a historické město Krakov
vč. vstupného cena: 920 Kč
Velký Meder
cena: 490 Kč
Malá Fatra – Jánošikové diery
cena: 550 Kč
ZOO Jihlava
cena: 290 Kč
Stezka korunami stromů – Český Krumlov
cena: 590 Kč
Velké Losiny
cena: 250 Kč

Více informací: www.romtan-travel.cz

FB: romtan-travel

INZERCE
NOVĚ OTEVŘENÁ STOLÁRNA v Kunštátě
přijme do pracovního poměru stolaře (truhláře) na HPP i brigádníky. Nástup možný
ihned. Tel. 602 749 196, 775 775 747
MASÉR S PRAXÍ a vlastním vybavením
hledá vhodné prostory k zavedení masérny
v Kunštátě nebo v jeho blízkém okolí. Za vaše
nabídky předem děkuji. Tel. + 420 739 004 084,
e-mail: jirka.pulec@gmail.com
PRODÁME zemědělské pozemky – louky
a pastviny 31 000 m 2 u Hlubokého u Kunštátu. Bez nájemného vztahu. Volné. Tel.
604 718 726, e-mail: jit.dlouha@seznam.cz
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.
HLEDÁM KE KOUPI rodinný dům se zahradou v Kunštátě nebo v okolí do max. 20 km.
Opravy nevadí. Tel. 792 265 368
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