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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
žijeme v krajině, která má co nabídnout sportovcům a turistům, ať v létě nebo v zimě. Investice
do této sféry se vyplácí jak městům, tak infrastruktuře /Olešnice/. Nové vedení lyžařského
klubu společně s městem začalo řešit situaci s
umělým zasněžováním lyžařského areálu v Hlubokém. Byla zadána studie fy AGROPROJEKT
– Zdroj vody pro zasněžování lyžařského svahu
v Hlubokém u Kunštátu. Součástí dokumentace
bude mezi jinými i propočet nákladů stavby, návrh variant možného řešení, orientační údaje o
dotčených pozemcích jak trvalým záborem /nádrže/,tak o pozemcích pro uložení potrubí /břemena/, aby bylo možno s jejich vlastníky zahájit
řízení. Děkuji ing. Hájkovi a Peškovi za aktivitu
a pracovní nasazení pro rozvoj lyžování v Kunštátě.
Váš Pavel Göpfert

Lyžování v Hlubokém u Kunštátu.

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
NEÚSPĚŠNÉ ŽÁDOSTI O DOTACE

PROVOZ ZEMĚDĚLSKÉ FARMY

Parková úprava kolem kostela, spojená s demolicí budovy bývalé školy (dům s prodejnami Oáza a Běla), stejně jako přestavba staré
školy v Hlubokém na ubytovací a volnočasové zařízení se prozatím odkládají.
Město Kunštát neuspělo na začátku února ani
s jednou žádostí o dotace v Regionálním operačním programu Jihovýchod a musí čekat na
vyhlášení dalšího kola výzvy. S ohledem na
fakt, že šance na získání dotace by se měla
naskytnout ještě letos, ale hlavně kvůli velké
finanční náročnosti obou projektů se totiž nepočítá s variantou, že by město začalo stavět
samo - bez cizí podpory.
Proč výběrová komise žádosti města Kunštát
nepodpořila, zatím není jasné. Větší zklamání přitom přinesl neúspěch školy v Hlubokém,
protože tento projekt soutěžil poprvé už vloni,
kdy skončil těsně pod čarou, a nyní měl odstraněné snad i poslední možné nedostatky.
Svou roli nepochybně sehrála i mohutná konkurence desítek ostatních projektů z dalších
měst Jihomoravského kraje a kraje Vysočina.
Uspěl pouze každý čtvrtý.

K dílčímu výsledku už dospěla jednání o provozu zemědělské farmy v Tenorově ulici. Podnět do Rady města poslali před časem občané,
upozorňující na nepřiměřený hluk, zápach a
znečištění místní komunikace, které fungování farmy působí.
Provozovatel se v reakci na to zavázal, že do
konce letošního května přesune zhruba dvě
třetiny skotu (jalovice) mimo zástavbu města a
do konce března 2010 ukončí v Tenorově ulici i
produkci mléka. Rada města toto řešení přijala.
Vedle toho prověřovala dodržování hlukových norem i Okresní hygienická stanice
Blansko. Její pracovníci zjistili, že limity
jsou překračovány při dojení v době nočního
klidu, zatímco během dne je vše v pořádku.
Provozovatel proto slíbil, že závadu odstraní
přesunem dojení výhradně do denní doby.
ZMĚNY NA NÁMĚSTÍ
Rada města jedná o větší regulaci pohybu vozidel na náměstí Krále Jiřího. Značka zákaz
vjezdu nebo zákaz zastavení by se měla po
schválení boskovickým odborem dopravy objevit v blízkosti sochy krále Jiřího, a to z dů-

vodu, aby zaparkovaná vozidla neblokovala
spodní, zúženou část náměstí a aby majitelé a
uživatelé domů měli přístup ke svým nemovitostem. Mimo to se umístí květinové bariéry
před vjezd na dlážděnou šachovnici ohraničenou lavičkami. Tato plocha není k parkování aut určená od počátku.
MÍSTNÍ ČÁST HLUBOKÉ
Jasnější podobu dostávají výsledky podzimních
a zimních výjezdů rady do místních částí města.
V Hlubokém už mají novou požární sirénu a
připravená je i dodávka nových vrat do požární zbrojnice – čeká se jen na příznivější počasí,
aby mohlo proběhnout osazení. Hlavní letošní
investice má být však spojena s obnovou zábradlí kolem potoka a požární nádrže. Na její
přípravě se nyní pracuje. Rada města rovněž
zadala zpracování studie na vytvoření poldru, který by v budoucnu sloužil jako zásobník
vody pro umělé zasněžování lyžařského svahu.
Naproti tomu se ale musí místní občané smířit
se stále nedostatečným signálem pro mobilní
telefonování. Žádost o vybudování převaděče
operátoři odmítli.
O ostatních požadavcích osadního výboru se
zatím jedná.
Rada města Kunštát

MĚSTSKÝ ÚŘAD

SLOUPEK

Informace finančního úřadu

Inforočenka 2009-2010

Finanční úřad v Boskovicích bude poskytovat
v měsíci březnu 2009 veřejnosti informace a
nezbytnou součinnost potřebnou k řádnému
splnění povinnosti podat daňové přiznání.

Do 10. března je možné ověřit informaci, zda
je Vaše firma zařazena do rejstříku firem.
Toto datum také uzavírá možnost k přihlášení zájemců o plošnou reklamu v uvedeném
tisku.
Městská knihovna, tel. 516 462 456,
e-mail: knihovna@kunstat-mesto.cz

Na Městském úřadě v Kunštátě budou tyto
služby poskytovány ve dnech:
5.3.2009 (čtvrtek) od 14:00 do 17:00 hodin
12.3.2009 (úterý) od 14:00 do 17:00 hodin
Službou se rozumí distribuce tiskopisů, poskytování základních informací pro vyplnění
přiznání, výběr daňových přiznání a kontrola
jejich formální správnosti.
Poplatníkům daně bude nabídnuta daňová
složenka umožňující úhradu daňové povinnosti bezplatně na poštovních úřadech. Platba
v hotovosti bude možná pouze v budově Finančního úřadu v Boskovicích.

XVII. hrnčířský jarmark
Letošní ročník se bude konat ve dnech 19. a
20. 9. 2009. Přihláška pro výrobce keramiky
je ke stažení na webových stránkách města
Kunštát spolu s informačním dopisem od
1. března. Uzávěrka přihlášek je 15. května
2009.

OZNÁMENÍ
Kunštátský divadelní soubor LMD
Těm, kteří se s námi ještě nepotkali, se musíme představit. Základní myšlenku našeho
souboru nejlépe vyjadřuje samotný název
Lehká Mozková Dysfunkce. Ano, je to sice
nemoc, ale pokud ji chytnete od nás, nic těžkého vám nehrozí. Jen změníte svůj pohled na
život a hlavně svůj výraz v obličeji. Divadlo
působí v Kunštátě již čtyřiadvacet let a naši
členové jsou nejen z Kunštátu, ale i z Boskovic, Lysic, Sulíkova, Rozsíčky nebo Sebranic.
Pod názvem LMD působíme od roku 2000.
Náš divadelní spolek je schopen všeho - přešel od pohádek až k absurdním komediím,
(Vinetuova myšlenka, Noc a Skála, Paroháči, Když se kočky kočkují, Petruška, Nádraží, Hra na Zuzanku …). Soubor se v loňském
roce odhodlal představit i na půdě festivalové (krajském festivalu amatérských divadel
Hoblík) a hned první vystoupení přineslo
drobný úspěch – porota nás ocenila čestným
uznáním za hudbu k divadelní hře Hra na Zuzanku. Ocenění poroty bylo velmi povzbuzující a připomínky podnětné, protože důležitou
součástí každého našeho představení je právě
hudba a písničky. A v posledních letech si je
tvoříme sami, přímo na tělo.
Předvedli jsme se Vám ale i při jiných příležitostech. Již několik let společně s městem organizujeme pohádkové cesty dětem k MDD.
Připravili jsme i malou výstavu na téma: „Co
jste viděli a neviděli aneb malá vzpomínka
na ochotničení v Kunštátě“. Mohli jste si
prohlédnout fotografie z ochotnických představení starších více než padesát let a zavzpomínat na dobu dávnou i nedávnou. Některé

materiály zasahovaly až do 19. století.
Jako každý soubor, tak i náš postupně stárne.
V předchozích letech, kdy současně fungoval
dětský i dospělácký soubor, se naše řady měnily v souvislosti s přechodem dětských herců
do našeho spolku. V současnosti tato spolupráce nefunguje, a ač se nám každý rok podaří získat nového herce, vždy nějakou dobu
trvá, než obsadí některou z hlavních rolí.
Tímto článkem bych chtěla oslovit všechny,
kteří mají chuť a odvahu zahrát si s námi divadlo. Ty, které tato představa láká a jen si
nejsou jisti sami sebou. Hledáme muzikanty,
zpěváky a herce. Jedinou podmínkou je věk minimálně 15 let. Všichni zájemci nás mohou
kontaktovat osobně (M. Wetterová, Vejpustek
13, Kunštát). A ještě pozvání na naše letošní
představení. Jedná se o variaci o jednom jednání na operu G. Bizeta, kterou předvedeme
pod názvem „Také Carmen“. Divadelní hra je
inspirována klasickým tématem, děj se však
odehrává v současnosti.
Přijďte se podívat, jistě Vás opět překvapíme
a zaručeně pobavíme.

Krámky VI (pokračování)

Jan Halas

P

utování po pravé straně náměstí jsme
ukončili v minulém čísle, podívejme se
teď na druhou stranu. Tam bylo „podniků“
méně, zato však zajímavé. Tak hned ten první
v horní části náměstí se nacházel v současné
pracovně Ludvíka Kundery. Jeho tchán, pan
Mareš, zde měl prodejnu elektrických potřeb.
Krámek to nebyl velký, zato nádherný svým
vybavením. Za pultem byla stěna, která se
skládala se samých malých šuflíčků, skrývajících pojistky, žárovičky, zásuvky, zástrčky,
vypínače atd. Skoro jako v lékárně, jenže daleko zajímavější. Toužil jsem po něčem takovém a asi jsem byl hodný, protože mi jednou
Ježíšek přinesl zmenšenou obdobu té nádhery
a já jsem si v Praze mohl hrát na pana Mareše.
Mluvil jsem o Lidovém domě, o hospodě U
Jarošů, nemohu tedy samozřejmě vynechat
ani Panský dům, tento středobod kunštátského dění, kde člověk všechno sežene, na
všem se domluví, rozežene chmury, zahraje
si taroky a ještě se dobře napije a nají. V dobách mého mládí vévodil Panskému domu Ka
Ka Kárel Lepka. (Neplést si se současným
stejnojmenným majitelem. Ten, pokud vím,
není příbuzný a hlavně nemá ta dvě Ká před
jménem, protože nekoktá). V těch dobách
ještě stál naproti výčepnímu pultu kulečník,
v otvoru mezi oběma částmi lokálu obrovská
kamna a vedle pultu stůl, zvaný parlament,
u kterého sedaly nejvýznamnější osobnosti
kunštátské mokré čtvrti. Pan Lepka nejen poněkud zadrhával v řeči, ale neustále, takřka v
každé druhé větě, používal krásné archaické
slovo „jářku“. Kromě knih jsem se s tímto
jazykovým klenotem nikdy nikde nesetkal.
Později pana Lepku vystřídal pan Štrof, původní hostinský však Panský dům neopustil a
sedával tam stále. Jeho tvář byla čím dál fialovější, tvářil se moudře a neustále jářku opakoval několik svých životních moudrostí. Dožil
se vysokého věku. Léta letoucí zde vařil nezapomenutelný Tonda Krása. Byla to neuvěřitelná osobnost. Po celý život a každodenně
se úspěšně pokoušel dostat se pod obraz Boží,
navzdory tomu však vařil výtečně až do své
smrti. Je tam na Panšťáku bez něj smutno.

Divadelní soubor LMD zve na představení

„Taky Carmen.“

28. března v 19.00, 29. března v 17.00
a 18. dubna v 19.00
vždy v KD Kunštát.
Autor scénáře básník Jan Kašpar.
Srdečně zve divadelní soubor LMD

kunštátský zpravodaj
Vydává a zdarma rozšiřuje
MěÚ Kunštát, tel.: 516 462 456,
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.: 608 869 331

SPORT

MATRIKA

Výsledkový servis únor
KOPANÁ
Bořitov - Kunštát
		
Olešnice - Kunštát
		
Přemyslovice - Kunštát
		

1:3
1:3
0:2

STOLNÍ TENIS
Rohozec „C“ - Kunštát „A“
Kunštát „B“ - Vysočany „C“

4 : 14
12 : 6

3. ročník šachového turnaje mládeže Memoriál Jana Jílka se konal 21.2.2009 v Sychotíně.
Pořadí :
1. Robert Peša - Olešnice,
2. Martin Petr - Rovečné,
3. Igor Kuruc - Kunštát,
4. Dalibor Peša - Rovečné,
5. Petr Krása - Kunštát,
6. Tomáš Boček- Kunštát atd.

BLAHOPŘEJEME K NAROZENÍ DÍTĚTE

Kunštát „A“ - Veselice „B“
Šošůvka - Kunštát „B“
		
Letovice - Kunštát „A“ 		

14 : 4
9:9
11 : 7

ŠACHY
Lipovec „E“ - Kunštát
Kunštát - Adamov „C“
		
Rovečné „B“ - Kunštát
				

1,5 : 3,5
5:0
0,5 : 4,5
-kod-

42 hráči a měl velmi dobrou sportovní úroveň.
Prvním kunštátským vítězem v historii turnaje se stal František Barták, který ve finále
porazil velkou naději stolního tenisu na Blanensku, žáka místní školy, Petra Krásu. Třetí
místo obsadil František Nečas z Kozárova.

Klub stolního tenisu Kunštát uspořádal 31.
ledna 2009 VI. ročník turnaje ve stolním tenise o „Pohár města Kunštátu.“ Zúčastnili se

Děkujeme všem sponzorům za jejich dary
pro ocenění nejlepších hráčů a městu Kunštát za pronájem sportovní haly. Těšíme se na
setkání se všemi účastníky na VII. ročníku
turnaje.
Za KST B. Podsedník

Ve dnech 7. 2. a 21.2. pořádal fotbalový klub
Kunštát mládežnické turnaje. Za podpory
COOP Jednota Kunštát a města Kunštát se ve
sportovní hale představili zástupci v kategorii žáků a přípravky. Oba turnaje se vydařily
jak po pořadatelské i po sportovní stránce.
Pohár pro vítěze žákovského turnaje získalo
Blansko. V kategorii přípravek uspěli hráči
z Letovic. Zvláštní poděkování patří vedoucí
prodejny COOP Jednota Kunštát paní Jiřině
Dobešové a starostovi města panu Mgr. Pavlu

Göpfertovi, který převzal záštitu nad oběma
turnaji.
Konečné pořadí turnaje žáků:
1. Blansko, 2. Letovice, 3. Kunštát A, 4. Kunštát B, 5. Boskovice A, 6. Olešnice, 7. Voděrady, 8. Boskovice B
Konečné pořadí turnaje přípravek:
1. Letovice, 2. Blansko, 3. Boskovice A, 4.
Rájec-Jestřebí, 5. Kunštát, 6. Voděrady, 7.
Boskovice B, 8. Borová, 9. Olešnice
Za výbor FK Kunštát Vladan Horák

Sdružení složek Rudka pořádá

7. března tradiční SLIVKOŠT.
Začátek ve 20.00 hodin v Rudecké hospodě.
Sběr vzorků od 17.00
přihlášky osobně nebo na tel. 721 997 673 u p. Beckové
Sdružení složek Rudka pořádá

21. března KUŽELKÁŘSKÝ TURNAJ.
Začátek v 19.00 hodin v Rudecké hospodě.
Čtyřčlenná družstva se mohou hlásit v Rudecké hospodě
u vedoucí K. Beckové osobně nebo na tel.: 721 997 673
Informace o aktuálním obsazení Městské sportovní haly a volných termínech pro
další využití naleznete na stránkách /aleshavelka.blogspot.com/. Zde je rovněž
možné dohodnout rezervaci.

bartoňková tereza, Újezd 54
*2.2.2009
Olšan Vojtěch, Sychotín 2
*12.2.2009
Rotroeklová Adriana, Za Lidokovem 386,
*16.2.2009
Pohodu a radost, štěstí i zdraví přejeme všem
jubilantům, kteří své narozeniny
(75 a více let) oslaví v měsíci březnu:
Trampotová Jaroslava, Radnická 472
PhDr. Kundera Ludvík, nám. Krále Jiřího 124
Šmerdová Marie, Radnická 472
Fialová Františka, Radnická 472
Vlasáková Ludmila, Hluboké 1
Vlasáková Jiřina, Hluboké 1
Uher Zdeněk, Fr. Halase 114
Sojková Kristina, Hliníky 219
Fikrová Marie, Tenorova 279
MUDr. Tejkalová Naděžda, Fr. Halase 443
Adam Miroslav, Radnická 472
OZNAMUJEME ÚMRTÍ
Blaha Josef, Rudka 42,
+1.1.2009, *1938
Svobodová Anna, Radnická 472,
+6.1.2008, *1926
Hanáková Marie, Rudka 73,
+27.1.2008, *1912
Šafář Jaroslav, Hluboké 41,
+10.2.2008, *1955
-mat-

INFOCENTRUM
Dovolujeme si Vás pozvat na návštěvu kunštátského INFOCENTRA, které postupně rozšiřuje
své služby.
- Výstavy
Po úspěšné únorové výstavě fotografií Leopolda
Sulovského bude následovat velikonoční výstava, která se uskuteční od 27. 3. do 17.4. ve spolupráci s městskou knihovnou.
- Služby pro Vás
Dále rozšiřujeme služby o scanování dokumentů. Od tohoto měsíce je také v našem IC zavedena
„centrální inzertní plocha“, kde můžete vyvěsit
svůj inzerát v rubrikách: PRODÁM, KOUPÍM,
RŮZNÉ. Reagujeme tak na časté dotazy občanů
o možnosti inzerování v Kunštátě.
- Přednáška
Dne 20.3. zahajujeme cyklus přednášek s názvem „Vážně i nevážně o našem zdraví“. V
průběhu několika příštích měsíců budete mít
příležitost vyslechnout specializované odborníky-lékaře na různé druhy onemocnění.
Jako první za námi přijede MUDr. Angelika
Lapčíková z brněnského OSTEOCENTRA a
pohovoří na téma „Osteoporóza – vážně i nevážně“. Začátek v 18 hodin v IC.

Rozpis stomatologické lékařské služby první pomoci
(LSPP) - boskovická část, první čtvrtletí 2009. Služba je
sloužena vždy od 8 do 12 hodin.
Jméno

Místo služby

Telefon

1.3.

MUDr. Fenyk

Letovice, Tyršova 15

516 474 310

7.3.

MUDr. Grénarová

Boskovice, Vodní 95 (Minerva)

516 494 204

8.3.

MUDr. Chatrná

Boskovice, Lidická 8

516 453 998

14.3.

MUDr. Chatrný

Boskovice, Lidická 8

516 456 109

15.3.

MUDr. Jaklová

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

21.3.

MUDr. Kopáčková

Letovice, A. Krejčího 1a

516 474 369

22.3.

MUDr. Kraml

Boskovice, Vodní 95 (Minerva)

516 494 380

28.3.

MUDr. Křížová

Boskovice, Růžové náměstí 2345/12

516 452 808

29.3.

MUDr. Kubínová

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

4.4.

MUDr. Kučerová

Lysice, Komenského 429

516 472 460

5.4.

MUDr. Kutlíková

Boskovice, Lidická 8

516 453 997

11.4.

MUDr. Loskot

Svitávka, Hybešova 197

516 471 210

12.4.

MUDr. Lukeš

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

13.4.

MUDr. Mikulášková

Letovice, Mánesova 468/2

516 474 488

18.4.

MUDr. Padalík

Boskovice, Nemocnice Boskovice

516 491 263

19.4.

MUDr. Paděrová

Šebetov, 117

516 465 452

25.4.

MUDr. Pernicová

Boskovice, Vodní 95 (Minerva)

516 494 138

26.4.

MUDr. Sládek

Velké Opatovice, nám. Míru 492

516 477 319

1.5.

MUDr. Srpová

Letovice, J. Haška 12

604 760 665

2.5.

MUDr. Šumberová

Lysice, Komenského 429

516 472 227

Březen

Duben

Květen

3.5.

MUDr. Žilka

Benešov, 19

516 467 313

8.5.

MUDr. Adamová

Letovice, Masarykovo náměstí 18

516 474 018

9.5.

MUDr. Bočková

Kunštát, nám. ČSČK 38

516 462 203

10.5.

MUDr. Fenyk

Letovice, Tyršova 15

516 474 310

16.5.

MUDr. Grénarová

Boskovice, Vodní 95 (Minerva)

516 494 204

17.5.

MUDr. Chatrná

Boskovice, Lidická 8

516 453 998

23.5.

MUDr. Chatrný

Boskovice, Lidická 8

516 456 109

24.5.

MUDr. Jaklová

Boskovice, Smetanova 24

516 454 046

30.5.

MUDr. Kopáčková

Letovice, A. Krejčího 1a

516 474 369

31.5.

MUDr. Kraml

Boskovice, Vodní 95 (Minerva)

516 494 380

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna na Karáskově náměstí č. 11, Brno, tel. 548 424 248 a
to od 19.00 h. - 7.00 h. ve všední dny a nepřetržitě o svátcích.
» Vážení spoluobčané, osadní výbor Újezd
INZERCE
zadal vypracování pamětní knihy obce, a
proto bychom Vás touto cestou rádi požádali
o poskytnutí jakékoliv informace, dokumen- » PRODÁM osobní automobil Ford ORION
tace, fotografie či jiných dat o obci – historii - sedan, rok výroby 1991, obsah 1,4 CL, barva
i současnosti. Kontakt : L.Olšan-737 487 694, bílá, palivo benzín. Auto je pojízdné, dočasně
M.Syrový - 728 201 323. Za sebemenší po- odhlášené z evidence vozidel. Technická promoc předem děkujeme.
hlídka s platností do 05.05.2007. Velice nízká
cena při rychlém jednání. Tel. 777 656 767

Divadlo jednoho herce
Každý své břímě
v podání známého brněnského herce
Miroslava Gabriela Částka.
Neděle 5. dubna v 17.00 v kostele
sv. Stanislava.
Vstupné dobrovolné.

» ŽELEZÁŘSTVÍ Mareček Sychotín nabízí
služby: broušení pilových řetězů a kotoučů,
služby zámečnické dílny a NOVĚ: výrobu
dveřních klíčů, broušení vrtáků 2-50 mm. Tel.
516 462 481

» PRODÁM DB 3+1 ve 4. podlaží na ulici Nová v Kunštátě. Plocha 68m2 + balkon,
sklep. Cena: 899 000,- Kč. Tel. 608 451 874
» PODNÁJEM v Kunštátě a okolí hledá svobodná nekuřačka se psem. Tel. 775 623 049
» Nové byty 2+kk k pronájmu od
1.března 2009 v centru Lysic vedle masny.
Bližší informace na tel.č. 603 944 264.
» 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
» ZÁMEČNICTVÍ DOLEŽAL - kovovýroba, svařování CO2, výroba brán, branek, výstavba oplocení, zábradlí, schodišť aj. Kunštát, Fr. Halase 176, tel.: 724 703 323
» Navštivte oční optiku Kunštát
(ve dvoře zdravotního střediska). Otevřeno
každou středu od 9.30 do 16.00 hodin.
» OPRAVY CHLADNIČEK A MRAZNIČEK v bytě zákazníka, montáž klimatizace,
oprava autoklimatizace. Milan Fajmon, Bystré 342, tel. 603 782 573, 461 741 337.
» Restaurace U Zámku v Kunštátě Vás srdečně zve na víkendové zvěřinové
speciality.
víkend - 7. 3. 2009 - 8. 3. 2009
víkend - 14. 3. 2009 - 15. 3. 2009
Bližší informace na tel 516 462 022, 603 864
172
» Prodejna GASTOP Kunštát,
Fr.Halase 119 nabízí v březnu vybrané vodoinstalačního zboží za AKČNÍ CENY od českého výrobce!
WC Kombic spodní, zadní - 2 073,-Kč,
vodovod.baterie páková vanová - 425,-Kč,
vodovod.baterie termost. vanová - 1 104,-Kč,
vodovod.baterie termost. sprchová - 944,- Kč,
ostatní zboží dle nabídky!
» Značková prodejná na nám. Krále Jiřího v Kunštátě vás zve na: „vítání jara
s pivovarem ČH“. V období 2. – 27. 3. 2009
můžete za akční ceny zakoupit následující
produkty:
pivo Tas 0,5 l za 7,90,- Kč, pivo Kamelot (ležák) 9,90,- Kč, limonáda Kombajnérka 10,80,Kč (1,5 l), limonáda Grena 14,80,- Kč (1,5 l).
Dále nabízíme veškerý sortiment pivovaru
Černá Hora.

