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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
pravidelně na jaře se můžeme těšit na tzv. košty
vína. Na akce, při nichž máme možnost ochutnat mladé víno a vyhodnotit kvalitu práce našich
vinařů. Za tímto prožitkem a potěšením však letos nemusíme jezdit až na jižní Moravu, ale díky
zde vzniklé skupině přátel dobrého vína, v čele
s Ing. Václavem Líkařem, uskutečníme l. května
v Kunštátě, na Panském domě v celém dvorním
traktu a přilehlých saloncích, od 16 hodin 1. výstavu vín. Organizátoři slibují, že nabídnou k
degustaci 150 vzorků vín ze všech našich vinařských oblastí, kde se během posledních deseti
let výrazně zvýšila kvalita produkovaného vína.
Zavedením vinařského zákona v r. 1995 se jasně
odlišily jednotlivé kategorie a postupně začal
narůstat podíl jakostního vína a vína s přívlastkem....
pokračování na druhé straně

Z představení ochotnického divadelního souboru LMD „Taky Carmen“.

INFORMACE O ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA
ÚSPĚŠNÉ ŽÁDOSTI O DOTACE
Město Kunštát získalo dotace na výstavbu sběrného dvora a na revitalizaci Panské zahrady. V
prvním případě bude celková hodnota díla 12
milionů, ve druhém 16 milionů korun. Podrobné informace uvedeme v příštím čísle KZ.
VÝMĚNA OKEN V BUDOVĚ ZŠ
V současné době probíhají administrativní přípravné práce spojené s chystanou výměnou otvorových prvků v části staré budovy základní
školy. Díky vloni získané dotaci tři miliony korun a zhruba desetiprocentnímu příspěvku města
se počítá s obměnou oken v celém průčelí, dále
s repasí původních vchodových dveří, se zateplením stropu v posledním podlaží a s vytvořením
samostatného vstupu do školní družiny.
Rada města se kvůli nižší ceně přiklonila k
variantě plastových oken s dekorem dřeva,
avšak se zachováním nynějšího členění jednotlivých výplní. Realizace akce je plánována na období letních prázdnin.
KULTURNÍ DŮM
Ve fázi přípravy je rovněž druhá etapa přestavby kulturního domu. Přestože definitivní plán

prací není zatím schválen, Rada města se kloní k následujícím krokům: výměna všech oken,
zateplení části průčelí, přístavba vstupního
traktu z důvodu větší kapacity šatny a prostornějšího zádveří, snížení a zateplení stropu v
sále, oprava elektroinstalace a pořízení plynových přímotopných jednotek pro kratší a účinnější vytápění sálu.
NADAČNÍ FOND MĚSTA KUNŠTÁT
Radnice vrátila i peníze, poslané z Francie do
Kunštátu krajanem Jaroslavem Řehůřkem a
určené na zkvalitnění života seniorů. V komunikaci s dárcem se nepodařilo najít shodu v
otázce přesného využití financí.
Občané čtvrté generace ale o podporu podle
všeho nepřijdou. Jaroslav Řehůřek ji totiž bude
zprostředkovávat skrze své soukromé přátele v
Kunštátě a ne skrze městský úřad.
Nezanikne ani původně založený fond, ve kterém se měly shromažďovat jak prostředky pro
starší obyvatele, tak peníze pro školu. Změní se
však jeho název na Nadační fond města Kunštát
a sníží se počet členů správní rady. Fond poté
bude sloužit k podpoře školství, vzdělávání a
zájmových aktivit mládeže. O prostředky na
jeho účtu se postará samo město.

DRUHÝ MÍSTOSTAROSTA
Zastupitelé města Kunštát minulý měsíc
schválili zřízení funkce druhého místostarosty a současně do ní zvolili radního Jiřího
Šafáře. Hlavní důvod pro vytvoření posily
spočíval v rostoucí obtížnosti příprav investičních akcí, kterým se vedení města věnuje.
Nový místostarosta se účastní a bude účastnit hlavně časově náročných jednání kolem
chystané výstavby kanalizace a čističky odpadních vod.
Jiří Šafář má 45 roků a je služebně nejstarším
členem současného zastupitelstva, v tomto
orgánu pracuje už páté volební období. Funkce místostarosty pro něj není úplnou novinkou, asi osmnáct měsíců ji zastával už v první
polovině devadesátých let.
Starosta Pavel Göpfert má nyní dva zástupce.
Nadále však platí, že v době jeho nepřítomnosti ho zastupuje nejprve první místostarosta – Petr Sojka.
Oba místostarostové zároveň zůstávají takzvaně neuvolnění, své funkce nevykonávají
na plný úvazek, ale souběžně při svých zaměstnáních.
Rada města Kunštát

Protože vítám tuto iniciativu, chci ji podpořit a tím i moravské vinařství a tuzemskou
kvalitní produkci, převzal jsem nad touto
akcí záštitu. Vstupné pro muže bude 100 Kč
a 50 Kč pro ženy s možností ochutnat libovolné množství vína. Spolu s organizátory

Vás zvu na toto obveselení duše a těla.
Dále si Vás dovoluji pozvat na nevšední
umělecký zážitek do velkého sálu KD na
Koncert vítězů mezinárodní soutěže ve hře
na žesťové nástroje dne 3. května v 15 hodin.
Váš Pavel Göpfert

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Svoz velkoobjemového odpadu
se uskuteční v sobotu 4. dubna v Kunštátě
a v sobotu 18. dubna v okolních obcích.
Do velkoobjemového odpadu patří běžný komunální odpad, který se pro svůj objem nevejde do popelnic, např. koberce, PVC podlahoviny, plasty, PVC fólie, čalouněný nábytek,
velkorozměrový nábytek jako sedací soupravy, skříně atd. nutno rozebrat na menší díly.
Žádáme občany o dodržení kázně ve sbíraných druzích.
V žádném případě nelze do VO odevzdat
NEBEZPEČNÝ ODPAD!!! Děkujeme!

4. dubna
Stanoviště:
		
		
18. dubna
Stanoviště:
		
		
		
		

Hliníky
Kulturní dům
Nová		

8.30
9.00
10.30

Touboř		
Hluboké 		
Sychotín		
Rudka 		
Újezd		

8.30
9.00
9.30
10.30
10.30

		

-cve-

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
» Mateřská škola oznamuje, že zápis nových » Ve dnech 6. dubna – 17. dubna 2009 proběhdětí na školní rok 2009/2010 se uskuteční v ne v mateřské škole v prostorách tělocvičny
pondělí 20. dubna 2009 v době od 12.30 do velká výstavka dětských výtvarných prací
16.00 v oddělení MOTÝLEK.
nazvaná „MALUJEME A TVOŘÍME PRO
K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte. RADOST“.
Upozorňujeme, že přednostně budou přijímá- Na Vaši návštěvu se těší děti a kolektiv many děti na celodenní docházku. Dále bude MŠ teřské školy v pracovní dny od 14.00 do 16.00
postupovat v souladu se směrnicí, kterou se .
-tenstanoví kritéria pro přijímání dětí k předškol- » ZŠ a MŠ Kunštát zve rodiče na výstavu pranímu vzdělávání.
cí jejich dětí pod názvem Evropské miniatury,
uspořádanou při příležitosti českého před» V letošním roce se mateřská škola zapoji- sednictví v Evropské unii. Vernisáž proběhla do akce „Celé Česko čte dětem“ a v rám- ne ve čtvrtek 2. 4. 2009 ve 14.00 hodin před
ci tohoto projektu jsme navštívili městskou infocentrem ZŠ. Výstavu můžete shlédnout i
knihovnu. Tímto děkujeme paní Radce Ba- v den konání třídních schůzek ve středu 15. 4.
nyaové za výborně připravený program pro 2009 a dále až do konce předsednictví.
děti.
		
-dos-

KNIHOVNA
Březen je stále měsíc knihy.
Pozvání do Městské knihovny v Kunštátě přijala 11. března spisovatelka pro děti a mládež
Petra Braunová. Setkala se s dětmi z pátých
tříd základní školy. Děti znaly knihy této
autorky z předešlé návštěvy knihovny a paní
spisovatelku zahrnuly řadou dotazů. Seznámily se tak s „tajuplným světem“ spisovatele.
-ba-

OZNÁMENÍ
Prodejna COOP Jednota v Újezdě u Kunštátu
oznamuje, že od středy 15.4. 2009 do středy
22.4. 2009 bude z důvodu rekonstrukce uzavřena. Od čtvrtka 23.4. 2009 si Vás dovolujeme pozvat do nově zrekonstruované prodejny
smíšeného zboží se samoobsluhou.

Děti z MŠ Kunštát děkují p. Jančovi - Limara
Plus, s.r.o. za finanční dar věnovaný na slavnostní zakončení činnosti edukativně stimulačních skupin pod vedením p. u. Zárychtové
a Horákové.

SLOUPEK
Krámky VII (pokračování)

Jan Halas

V

minulém čísle jsme skončili u Tondy Krásy, dej mu Pán Bůh lehké nebe. O holičství
pana Knotka jsem již psal a tak se dostáváme
do kloboučnictví pana Hugo Korkyše. Jeho
podnik zůstává pro mne dodnes obestřen naprostým tajemstvím. Pravda, za jeho výkladní
skříní byl nějaký klobouk a nějaké vycpané veverky a ptáci. Jak se však mohl takovými věcmi v Kunštátě uživit? Jistě, později obsluhoval
také benzinovou pumpu, která stávala na rohu
náměstí (od něj ji pak převzala paní Zita Martínková, mladší sestra Klementa Bochořáka).
Předpokládám, že před pumpařením pan Korkyš velkým bohatstvím neoplýval.
Jeho krám jsem nejvíc navštěvoval o prázdninách v roce 1951. Ne že bych měl v tomto
roce zvýšenou spotřebu klobouků případně
vycpaných veverek, ale... Své časté návštěvy
Korkyšova krámku musím vysvětlit poněkud
zeširoka. Když můj táta v roce 1949 zemřel,
byl jako věrný syn lidu oslaven státním pohřbem. Již za čtvrt roku se však stal největším
škůdcem české socialistické kultury a místní
soudruzi na radnici (nechci jmenovat, však vy
starší víte) reagovali pohotově. Obsadili pokoj
u Březinů, kam jsme jezdili, novými nájemníky. Snažili se tak o to, aby rodina takového zločince nemohla jezdit o prázdninách do Kunštátu. Zachránil nás pan Ševčík, jehož hotel
nebyl ještě znárodněn. Prázdniny v roce 1951
jsme tedy prožili U sochy. Téměř každé ráno
mne Bob Ševčík posadil na nádrž své jawy, na
záda si dal obrovskou pletenou nůši a jeli jsme
k Hotárkům pro rohlíky. Cestou zpátky jsme
se pravidelně zastavovali u Huga Korkyše na
šňupeček (mně dali šňupnout jen jednou a
stačilo mi to). Nevím, jestli šňupací tabák byl
vedle klobouků a vycpanin třetím obchodním
artiklem pana majitele, domnívám se však, že
šlo spíš o přátelskou službu.
Nejvýše na levé straně náměstí, tam, kde donedávna byl vietnamský butik, byla trafika
a papírnictví pana Šamšuly. U něj jsme jako
adolescenti už nenakupovali vystřihovánky
jako u pana Jeníka, ale zapovězené dýmající
důkazy naší dospělosti. Pan Šamšula, který
měl na hlavě zvláštní důlek, snad pozůstatek
první světové války, na nás, podobně jako pan
Kubec v Sychotíně, nežaloval.
kunštátský zpravodaj
Vydává a zdarma rozšiřuje
MěÚ Kunštát, tel.: 515 534 312
www.kunstat.eu, e-mail:
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Uzávěrka příspěvků je vždy
do 23. dne v měsíci.
Tisk: KB Tisk Letovice,
Masarykovo nám. 18, tel.: 608 869 331

INFOCENTRUM

MATRIKA

Turistická mapa PP Halasovo Kunštátsko
CENTRA na nové centrální inzertní ploše v
BLAHOPŘEJEME K NAROZENÍ DÍTĚTE
S přicházející turistickou sezonou připravuje- průchodě domu č.p.105 (průchod k ZverimiMihola Zdeněk, Nová 292
me vydání zcela nové a zatím nejpodrobnější xu).
*20.02.2009
mapy okolí Kunštátu. Záměrem je poskytnout
Sychra Martin, Hliníky 423
aktuální informace a zviditelnit toto území, Přednášky v dubnu:
*01.03.2009
které má velké předpoklady stát se význam- Čtvrtek, 16.4., 19.00 – Restaurace Kulturní
Vejplacha Štěpán, Palackého 479
ným turistickým cílem. Nová mapa „Přírod- dům - salonek
*04.03.2009
ní park Halasovo Kunštátsko“ v měřítku 1: Norsko - přednáška Mgr. Jiřího Juhásze o
25 000 bude obsahovat i podrobný plán města přírodě a životě v této zemi, kterou navštívil
Kunštátu - jako přirozeného centra tohoto více než třicetkrát. Popis několika okružních Pohodu a radost, štěstí i zdraví přejeme všem
jubilantům, kteří své narozeniny
území - s vyznačenými zajímavostmi, důleži- cest Norskem, mnoho praktických rad na cestu.
(75
a více let) oslaví v měsíci dubnu:
tými orientačními body a službami. Vyjde v
Ševčíková
Květoslava, Újezd 50
květnu v nákladu 2000 kusů. Na zadní stra- Středa, 22.4., 18.30 – Infocentrum
Banyová
Irena,
Zámecká 8
ně mapy bude prostor pro komerční inzerci. Další z cyklu přednášek „Vážně i nevážně o
Procházka
František,
Hliníky 236
Zájemci o tuto inzerci se mohou přihlásit do našem zdraví“, tentokrát na téma:
Unčovská
Ludmila,
Rudecká
335
15.4. (uzávěrka). Bližší informace obdržíte v „Bolesti zad – vážně i nevážně“.
Růžičková
Jiřina,
Radnická
472
INFOCENTRU nebo na tel. 602 662 306.
Promluví MUDr. Kateřina Ningerová, primářka neurologického oddělení Nemocnice Tejkal Květoslav, Fr. Halase 443
Poláček Josef, Sychotín 10
Centrální inzertní plocha
Blansko.
Připomínáme občanům, že od března mohou
-tan- Houdek Stanislav, Sychotín 40
Mareček Jaroslav, Hliníky 234
své inzeráty zveřejnit prostřednictvím INFOTandlerová Marie, nám.Krále Jiřího 105
Pálešová Anna, Sychotín 63
SPORT
Štěrba Artur, Sychotín 49
Juránková Marie, Radnická 472
Výsledkový servis březen
Prudilová Zdenka, Újezd 42
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Fotbal - rozlosování jaro 2009
NE 29.3.
NE 5.4.
NE 12.4.
SO 18.4.
NE 26.4.
NE 3.5.

15.00
15.30
15.30
16.00
16.00
16.30

ŘEČKOVICE
ČERNÁ HORA
MEDLÁNKY
SOBĚŠICE
MOKRÁ
LIPOVEC

doma
venku
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venku
doma
venku

NE 10.5.
NE 17.5.
NE 24.5.
NE 31.5.
NE 7.6.
NE 14.6.

16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
10.15

BOHDALICE
LÍŠEŇ
BRNO SVRATKA
TIŠNOV
DRAŽOVICE
ROUSÍNOV „B“

Kruh přátel umění a Město Kunštát Vás zve:
doma
venku
doma
doma
venku
venku

Taneční skupina BAMI slaví úspěchy
Dne 7. 2. 2009 se taneční skupina BAMI zúčastnila celorepublikové taneční soutěže v Tišnově,
kde se podařilo našim nejmenším tanečníkům s
choreografií Mravenečci získat 3. místo a bronzový pohár.
7. 3. 2009 jsme zavítali do Třebíče, kde se konala
celorepubliková taneční soutěž a naše juniorky
získaly 3. místo ve Street dance.
21. 3. 2009 jsme se přihlásili do dlouho očekávané taneční soutěže Jihomoravského kraje v Brně,
která je postupovou soutěží na mistrovství České republiky. V této soutěži se juniorky s choreografií Sestry v akci umístily na 3. místě.
Největšího úspěchu však dosáhla naše dětská
skupina. S choreografií Cirkus obsadila 1. místo
a získala postup na Mistrovství České republiky.

Chci podotknout, že na soutěži vládne velká
konkurence, rivalita a nervozita. Cením si našich tanečníků, že vše tak perfektně zvládli a
přeji mnoho štěstí na MČR.

Taneční skupina BAMI pořádá letní taneční tábor:
Kdy: 5. 7.- 11. 7. 2009
Kde: Blansko - Češkovice, hotel Vyhlídka
Výuka pod vedením zkušených lektorů, kteří
jsou mistry ČR i Evropy.
Přihlášky do konce dubna. Informace v pekárně
Kunštát tel: 603 547 636,516 461 033
Michaela Bartošová, KR

HUDEBNÍ SHOW
Velkého dechového orchestru ZUŠ Letovice.
V neděli 5. dubna 2009 v 16.00 v KD.
Vstupné 60,- Kč
Koncert jazzové kapely
KK Band
v pátek 24. dubna v 19.00 v KD
Vstupné 80,- Kč
Výstavy:
27. března – 17. dubna v IC
Voňavé formičky
Výstava ze sbírek p. Naděždy Parmové.
22. dubna – 22. května v IC
Krajina v detailu.
Výstava fotografií Michaely Křepelové.
Ochotnický soubor LMD zve na derniéru
svého divadelního představení
„Taky Carmen“ .
V sobotu 18. dubna v 19.00 v KD

SDH Sychotín v roce 2008
V klidném zimním období hodnotili svoji
činnost dobrovolní hasiči ze Sychotína, kteří
dokázali do svých řad přilákat kolem 40 dospělých a 30 dětských členů.
V mnoha obcích bývají hasiči nejaktivnější
složkou podílející se na pestrém životě. Stejně tomu je i v Sychotíně. Kulturní rok tradičně zahájil hasičský ples, první prázdninovou
sobotu se konalo hasičské odpoledne pro mladé hasiče. Na srpnovou pouť se uskutečnil
tradiční zápas ve fotbálku „ženatí x svobodní“
a dvě taneční zábavy.
Koncem srpna uspořádali soutěž mužů a žen
O pohár SDH a města Kunštát. Soutěž byla
zařazena do seriálu VC Blanenska. Zúčastnilo se 34 družstev mužů a 16 družstev žen.
Svým rozsahem soutěž patřila k největším
sportovním akcím na Kunštátsku. Na dráze
se diváci mohli potěšit těmi nejrychlejšími
útoky z celého seriálu VC.
Sportovní činnost
Mezi výstavní oblast činnosti sychotínských
patří hasičský sport.
Družstva mužů a žen se zúčastnila kompletních seriálů VC Blanenska a Žďárské ligy a
dalších pohárových soutěží (včetně dvou závodů extraligy ČR).
Největší úspěchy mužů:
- 4. místo v absolutním pořadí VCB
- 5. místo v absolutním pořadí Žďárské okresní ligy
- 8. místo na ExL v Plumlově s časem 17,43
(týmový rekord)
- 10. místo na ExL v Letohradě
Největší úspěchy žen:
- 2. místo v absolutním pořadí VCB
- 4. místo v absolutním pořadí ŽL
- 4. místo na ExL v Plumlově
Individuální soutěže
Členka sboru Soňa Bělehrádková se zúčastnila v roce 2008 všech soutěží Českého poháru
v běhu na 100m s překážkami. Celkově obsadila 11. místo. Nejlepší výsledek zaběhla v
Turnově, kde obsadila 5. místo.
Za velké účasti soutěžících a diváků se v sobotu 21. 3. 2009 konal v Rudecké hospodě
tradiční kuželkářský turnaj. Po dramatickém
závěru o konečném výsledku rozhodly až
rozstřely:
1. Smažky z Marsu (Lukáš Grenar, Tomáš
Škrabal, Michal Šamšula, Stanislav Stehlík)
2. Truck team (Jan Horák, Jiří Grenar, Radek
Škrabal, Martin Kučírek)
3. Mix (Renata Grenarová, Jana Kučírková,
Miloš Syrový, Alois Pořízka)
4. Kůrovci (Martin Fadrný, Jiří Svoboda, Pavel Pařízek, Tomáš Havelka)

V rámci postupových soutěží Soňa hostovala
v SDH Kvasiny (RK), se kterými dosáhla titulu vícemistryň republiky.
Od prosince 2006 je Soňa členkou reprezentačního výběru ČR. Jejím cílem je účast na
Hasičské olympiádě v Ostravě v červenci letošního roku.
Ohodnocením sportovních kvalit našich žen
je nominační pozvánka pro další členku našeho sboru Alenu Podsedníkovou do „C“ reprezentačního výběru ČR pro olympiádu.
Činnost mládeže
Sychotínská hasičátka se pravidelně scházejí na hasičském hřišti nebo v klubovně na
Prádle. S přípravou jim ochotně pomáhají
zejména členky ženského soutěžního týmu,
hlavně pak Věrka Řiháková. V loňském roce
se žáci zúčastnili okresních kol hry Plamen.
Zpestřením byl v létě dětský den a v prosinci
mikulášská nadílka.
Odrostlejší členové se připravují v kategorii
dorostenců a dorostenek.
V jarní části soutěží dorostu startovaly Veronika Juránková a Katka Kopecká. V okresním kole skončila Veronika na druhém místě
a Katka na desátém. Veronika postoupila do
krajského kola v Hodoníně. Tam obsadila
taktéž druhé místo a postoupila na MR v Turnově. Tam obsadila 16. místo z 38 závodnic.
Na podzim se branného závodu v Rájci zúčastnily v dorostenkách Katka Kopecká a
Aneta Kučerová a v dorostencích Dominik
Kopecký. Katka obsadila 8. místo, Aneta 3.
místo, Dominik 7. místo.
Závěrem zveme na plánované akce v letošním
roce, které se všechny ponesou v duchu oslav
padesátého výročí založení sboru.
13. 6. Oslavy výročí založení sboru, soutěž
historických stříkaček PS8
21. 6. Soutěž o pohár SDH a města Kunštát –
zařazena do VC Blanenka
6. 7. Dětský den s hasičskou tématikou
Za SDH Sychotín, Ing. Aleš Havelka
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili se svou
pálenkou tradičního Slivkoštu 7. 3. 2009 v
Rudecké hospodě. Letos měla osmičlenná porota obzvlášť těžkou úlohu vybrat tu nejlepší,
neboť všechny vzorky byly velmi dobré. Nakonec zvítězili uvedení:
1. Jan Horák – meruňka			
Jiří Grenar - slivovice
2. Alois Pořízka – ořechovka			
Tomáš Klíma - slivovice
3. Rudolf Hájek – meruňka			
Josef Bělehrádek – slivovice
-rud-

INZERCE
» Stavíte, opravujete dům nebo
byt? Navštivte 4. ročník stavební výstavy
STAVÍME, BYDLÍME, která se uskuteční ve
dnech 28. - 29. dubna 2009 od 9 do 18 hodin v
novém Kulturním centru Fabrika (Wolkerova
alej) ve Svitavách.
Vstup na výstavu je ZDARMA.
» Pekárna v Kunštátě hledá
servírku i nevyučenou, dále pracovnici na
pomocné práce i studentky. Osobní dohoda
nutná. Tel: 603 547 636, 516 461 033
» Pekárna v Kunštátě přijímá
objednávky na beránky, perníčky, mazance,
velikonoční věnce, marcipánová vajíčka a
další druhy velikonočního pečiva.
» V KunštátĚ hledám ke koupi byt
2-3+1. Prosím nabídněte. Tel.: 777 857 739
» V KunštátĚ a okolí do 10 km koupím RD ( i k rekonstrukci ) o velikosti 2 - 4+1,
alespoň s menší zahradou. Za nabídky předem děkuji. E-mail : andrea.pavlick@seznam.
cz, mob.: 605 785653
» SPECIÁLNÍ PORADNA JAK BOJOVAT S VIRY. Cítíte se unaveni? Bolí vás
klouby? Býváte často nemocní? Trápí vás
stres? NEJSTE SPOKOJENI SE SVÝM
ZDRAVOTNÍM STAVEM? Revoluční metodou, zjištěním zdravotního stavu, na základě
měření akupunkturních bodů, NAJDEME
PRO VÁS VŽDY ŘEŠENÍ! Kunštát, Hliníky,
tel: 605 712 143
» PODNÁJEM v bytě nebo domě v klidné
části Kunštátu a okolí hledá starší manželský
pár. Tel. 607 882 133
» 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
» 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.
» 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

