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Vážení spoluobčané,
od 1. září uvedeme do provozu sběrný dvůr od-
padů, který byl postaven z prostředků Evrop-
ské unie v rámci Operačního programu životní 
prostředí - Fondu soudržnosti. Sběrný dvůr se 
nachází na ulici Kaštanová a bude provozován 
městem. Sběrný dvůr spouštíme jako službu 
pro naše občany, kteří zde mohou ukládat od-
děleně sbírané složky komunálních odpadů: 
papír, sklo, plasty, nápojové kartony a kovy. 
Dále je sběrný dvůr určen pro odkládání od-
padů, které se nevejdou do klasické popelnice 
(objemné odpady) nebo tam svou povahou ne-
patří (nebezpečné a biodegradabilní odpady). 
Sběrný dvůr bude rovněž místem zpětného 
odběru vyřazených elektrických a elektronic-
kých zařízení.     pokračování na druhé straně

Koupaliště na Lipce láká malé i velké

KANALIZACE. Budování nových úseků 
městské kanalizace pokračovalo v uplynulém 
měsíci na silnici I/19 v Palackého ulici a v Sy-
chotíně a rovněž v ulici směrem k Makovu. 
Dělníci dosud uložili více než pět set metrů 
potrubí a mimo to dokončili betonáž usklad-
ňovací nádrže v areálu čistírny odpadních vod.
Souběžně s rozběhnutou akcí začala Rada 
města připravovat II. etapu výstavby kana-
lizační sítě, která by měla zahrnout úseky, 
s nimiž se sice původně počítalo, ale kvů-
li potřebě snížit náklady nakonec z I. etapy 
vypadly, anebo v původním projektu vůbec 
nefigurovaly. Celkově jde o 1,5 kilometru 
stok v ulicích Sokolská, Hrnčířská, Brněnská, 
Zahradní, V Lávkách, Zámecká plus sycho-
tínské úseky K Benzince a U Mlýna. Rada 
města v současné době hledá projekční kan-
celář, která zpracuje dokumentaci nezbytnou 
pro zahájení územního řízení.
ZATEPLOVÁNÍ MŠ A ZŠ. Realizace této 
investiční akce začala ve druhé polovině čer-
vence výměnou oken v budově mateřské ško-
ly. Následovat bude zateplování obvodového 
pláště a zhruba po týdnu přijde na řadu výmě-

na oken a vchodových dveří v přístavbě deví-
tiletky. Schválené jsou už také návrhy barev-
ného řešení fasád. Novější část základní školy 
dostane kabát v kombinaci cihlové, světle 
hnědé a smetanové barvy, zatímco mateřinka 
bude mít v horní části červenohnědý pás a na 
hlavních plochách opět světlou smetanu.
SBĚRNÝ DVŮR. Dokončení adaptace bý-
valého kravína na sběrný dvůr odpadů se 
kvapem blíží, se zahájením jeho činnosti lze 
počítat v září. Podrobné informace o provozu 
najdete na jiném místě zpravodaje.
CESTA NA HŘBITOVĚ. Během prvního 
měsíce prázdnin odstartovaly práce na stavbě 
už dříve avizované dlážděné komunikace na 
novější části kunštátského hřbitova. Ve vyty-
čené trase je již stržena svrchní vrstva zemi-
ny a probíhá betonování obrubníků.

Následující informace by měla do určité míry 
uklidnit každého, kdo se bál, že v posledních 
letech spuštěné investiční akce neúměrně za-
dluží město a zablokují tak jeho možnosti v 
dalším období. Do obecní kasy totiž přibylo 
19,1 milionu korun, které město inkasovalo 
za prodej svého projektu fotovoltaické elekt-

rárny. Nejde o dotaci na žádný konkrétní účel 
a je proto pouze na rozhodnutí zastupitelů, 
jak s těmito prostředky naloží. 
Pro srovnání je třeba říct, že získaná suma 
zhruba čtyřnásobně překračuje roční daňo-
vé příjmy, které městům velikosti Kunštátu 
běžně zůstávají na účtu po zaplacení všech 
povinných výdajů.

Až stovky lidí denně si v horkých červenco-
vých dnech našly cestu do areálu koupaliště 
na Lipce. K udržení čisté vody a povrchu 
bazénu letos přispívá nejen úpravna s dávko-
vačem chloru a dalších chemikálií, ale také 
nový bazénový vysavač, který umí sbírat ne-
čistoty ze dna i stěn. 
Kdo se nerad koupe, může vyzkoušet plážový 
volejbal na hřišti z jemného písku nebo pose-
dět pod stříškou občerstvovací stanice. A na 
své si přijdou i menší děti, pro které je v bazé-
nu vyhrazen mělký a folií potažený sektor a 
na břehu malé hřiště s prolézačkami.
Na ještě nedávno odepsané koupaliště se 
zkrátka vrátil život. Přijďte se podívat.

Rada města Kunštát

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA

PRŮBĚH INVESTIČNÍCH AKCÍ

KOUPALIŠTĚ
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KUNŠTÁTSKÝ
Sběrný dvůr je určen pro občany, kteří mají 
trvalý pobyt nebo rekreační objekt v Kun-
štátu (včetně jeho místních částí: Hluboké u 
Kunštátu, Rudka, Sychotín, Touboř a Újezd) 
a mají zaplacen poplatek za odpady. Tito ob-
čané mohou odpady na sběrném dvoře uklá-
dat zdarma. Obsluha sběrného dvora bude 
oprávněna požadovat předložení občanského 
průkazu. Sběrný dvůr tedy není určen pro 
živnostníky a firmy! 
Provozní doba: 
středa  9.00 – 12.00, 17.00 – 18.00
pátek                        13.00 – 18.00
sobota 8.00 – 12.00 
V průběhu roku (léto/zima) může být provoz-
ní doba upravena. O změně provozní doby 
budou občané včas informováni (zpravodaj, 
internet). Mimo provozní dobu je vstup nepo-
volaných osob do areálu SDO zakázán.
Stavební odpady nebudou ve sběrném dvoře 
přijímány, jejich likvidaci si musí občané za-
jistit na vlastní náklady. 
Naším dlouhodobým cílem je snížit množství 
odpadů, které musíme odvážet na skládku a 
tam za ně zaplatit nemalé peníze. Cesta jak 
snížit tyto náklady, respektive jak je udržet 
ve snesitelné výši je v tom, že vytřídíme max. 
množství odpadů, které je možno předat na 
recyklaci nebo energetické využití. Význam-
ně tak odlehčíme našemu životnímu prostře-
dí, uspoříme přírodní suroviny a budeme mít 
čistější město. Věřím, že se nám to bude spo-
lečně dařit.
Jaké odpady bude možné odevzdat: 
Papír, plasty a sklo (bílé, barevné), nápojové 
kartony (tzv. tetrapack) 

Nebezpečné odpady 
Barvy, ředidla, lepidla, oleje (motorové, ma-
zací, převodové), kyseliny, louhy, pesticidy a 
další chemikálie používané v domácnostech. 
Dále je možné odevzdat textilie a obaly zne-
čištěné těmito látkami. 
Baterie a akumulátory, zářivky (lineární i 
kompaktní tzv. úsporné) a výbojky. Pozn.: 
obyčejné žhavené žárovky vyhazujte do po-
pelnice. 

Elektroodpady 
Všechny druhy elektrických a elektronic-
kých zařízení používaných v domácnosti 
jako jsou: ledničky, pračky, sporáky, televi-
ze, monitory, rádia, CD přehrávače, video-
rekordéry, fotoaparáty, počítače, klávesnice, 
tiskárny, kopírky, telefony, mobily, hodiny, 
elektrické hračky, elektrické nářadí, fritézy, 
fény, vysavače, žehličky, kuchyňské přístro-
je, váhy a další. 

• POZOR! Elektrospotřebiče musí být kom-

pletní! Tzn. nesmí být rozebrané, zvláště 
pokud jsou z nich „vytěženy“ barevné kovy, 
části jako je motor, kompresor apod. V tako-
vém případě je obsluha oprávněna spotřebič 
odmítnout  nebo požadovat zaplacení jedno-
rázového poplatku. 

Objemný odpad 
Starý nábytek, koberce, linoleum, povrchově 
upravené dřevo apod. 

• POZOR! Nábytek musí být rozebrán nebo 
rozbit na jednotlivé desky. Je to z důvodu 
max. využití kapacity kontejneru. 

• POZOR! Bude přísně zakázáno dovážet od-
pady s obsahem azbestu (např. eternit, azbes-
tocementové trubky a desky). Odvoz tohoto 
odpadu si musíte zajistit na vlastní náklady 
oprávněnou firmou. 

Dřevo 
Větve, kmeny, nelakované a jinak povrchově 
neupravené dřevo: desky, prkna, fošny, střeš-
ní latě apod. 

Kovy 
Železné i neželezné kovy: trubky, tyče, drá-
ty, plechy, kování, armatury, plechovky příp. 
výrobky, které obsahují kovy, jako jsou staré 
kotle, plynové sporáky, jízdní kola, nářadí, 
kabely apod. 

Bioodpady 
Tráva a listí. Z hygienických důvodů nelze 
přijímat odpad z kuchyní a přípravy jídel 
apod. 

Pneumatiky
Příjem pneumatik bude omezen množstevně 
na max. 4 ks pneumatik na osobu za rok. V 
SDO se mohou přijímat pouze pneumatiky 
na osobní automobily. Pneumatiky musí být 
odděleny od disků kol. V opačném případě 
bude obsluha oprávněna pneumatiky odmít-
nout.

Náklady a struktura financování:
Celkové náklady projektu byly: 
10 790 924,- Kč (včetně DPH)
Nezpůsobilé výdaje: 89 484,- Kč
Celkové způsobilé náklady projektu byly:  
10 701 440,- Kč (100%)
Z toho:
dotace z EU (Fond soudržnosti): 
9 096 224,- Kč (85%)
dotace ze Státního fondu životního prostředí 
ČR: 535 072,- Kč (5%)
dotace z Jihomoravského kraje:
 535 072,- Kč (5%)
vlastní zdroje města: 
535 072,- Kč (5%)
                                          Váš Pavel Göpfert 

Pražská zima – díl III.
Avanturismus různých třetiřadých poetů a 

grafomanů neznal mezí. To se ostatně dalo čekat. 
Stinnou stránkou nástupu konformních tvůrců 
je ale fakt, že se ho tentokrát, na rozdíl od let 
nacistické okupace, zúčastnili i básníci a spiso-
vatelé opravdu významní - v čele s Vítězslavem 
Nezvalem - vůdčí postavou české meziválečné 
avantgardy. Nejrůznějšími státními cenami byly 
věnčeny veršovánky Pavla Kohouta, Milana 
Kundery a dalších, dnes světově proslulých spi-
sovatelů, tehdy sotva opeřených adeptů Parnasu. 
Bylo by velmi zjednodušující dnešníma očima 
všechny zatratit a obvinit z konjunkturalismu. 
Okouzleni stalinismem nebyli v té době jen 
umělci v komunistických zemích - namátkou 
lze připomenout tvorbu Louise Aragona, Paula 
Éluarda, Jeana Paula Sartra a četných Latinoa-
meričanů z té doby. O smrti manželů Rosenber-
gových na americkém elektrickém křesle věděl 
každý, o smrti milionů na daleké Sibiři nevěděl 
téměř nikdo. Jedno je jisté - umělecká síla lite-
rárních textů, výtvarných objektů i hudebních 
skladeb z té doby a době poplatných je nulová, 
dnes už je můžeme vnímat jen jako humor, prav-
da, někdy černý. 

Určitý zlom v politické i kulturní atmosféře 
doby znamenal XX. sjezd Komunistické strany 
Sovětského svazu, na kterém Nikita Chruščov 
otevřel Pandořinu skříňku svým částečným od-
halením a odsouzením Stalinových zločinů. V 
témže roce 1956 se konal i 2. sjezd Svazu česko-
slovenských spisovatelů, kde došlo k vážnému 
střetu mezi komunistickou mocí a některými 
zástupci spisovatelské obce. Statečné projevy 
zde pronesli básníci František Hrubín a Jaroslav 
Seifert, ve kterých nejen volali po tvůrčí svobo-
dě a možnosti publikace pro dosud zakázané 
autory, ale vyzvali i k propuštění vězněných spi-
sovatelů. Sjezdu se zúčastnil i tehdejší prezident 
Antonín Zápotocký, který se mj. sám považoval 
za spisovatele (vydal několik beletrizovaných 
vzpomínkových knih, všeobecně se však vědělo, 
že mu je píší nájemní autoři). Slova básníků jej 
nenechala klidným a přítomní „hosté“ z Ústřed-
ního výboru komunistické strany začali ihned 
jednat. Projevy nesměly být publikovány, jejich 
autoři byli pohnáni k zodpovědnosti a František 
Hrubín nakonec svůj projev pod tlakem odvolal. 
Jaroslav Seifert ne. Tímto sjezdem začalo po-
měrně dlouhé období střídavého zmrazování a 
tání na kulturním poli.  

pokračování příště
 

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

- red-



MATRIKA

BLAHOPŘEJEME K NAROZENÍ DÍTĚTEInformace k volbám do Zastupitelstva 
města Kunštát, které se budou na základě 
rozhodnutí prezidenta republiky konat ve 
dnech 15. a 16. října 2010:

- počet volených členů zastupitelstva je stejný 
jako v minulém volebním období – 15 osob

- registračním úřadem pro Kunštát byl dle zá-
kona určen Městský úřad Kunštát, kterému 
budou podávány kandidátní listiny místních 
volebních subjektů, tj. registrované politické 
strany a politická hnutí, jejichž činnost ne-
byla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí 
kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů 
nebo sdružení politických stran a nezávis-
lých kandidátů

- kandidátní listiny lze podávat registrační-
mu úřadu do 10. srpna 2010 (úterý) do 16,00 
hodin

- v případech kandidatury nezávislého kan-
didáta nebo sdružení nezávislých kandidátů 
musí být předložena spolu s kandidátní lis-
tinou petice podepsaná voliči podporujícími 
jejich kandidaturu.

- počty podpisů na petici – pro nezávislé kan-
didáty 108 voličů

- pro sdružení nezávislých kandidátů 189 vo-
ličů k zajištění voleb na území města je sta-
noveno 6 volebních okrsků a to samostatně 
pro Kunštát, Újezd, Sychotín, Rudku, Hlu-
boké a Touboř.                                         -taj-

KULTURA

Pavel Žalman Lohonka a spol.

6. srpna v 19.00 
na výletišti v Kunštátě, 

za nepříznivého počasí v KD
Vstupné 120,- Kč

BENÁTSKÁ NOC

20. 8. 2010 RUDKA u KUNŠTÁTU

Program: 
•  20.00 – začínáme 
•  21.00 - vystoupení Silent Hill 
•  22.00 – vystoupí Ilona Csáková
•  23.00 – velký ohňostroj a ohňová stěna 
•  23.30 – striptýz dámský a pánský + ma-
lování na nahá těla s diváckou soutěží 

•  24.00 – slosování vstupenek o ceny

VŠECHNY VSTUPENKY JSOU SLO-
SOVATELNÉ - hlavní výhra vyhlídkový 
let balonem
Bernardi a Johany mají svátek, dárek od 
nás – vstup ZDARMA
Celým večerem Vás bude provázet kape-
la MEDIUM

Setkání dechových souborů
22. srpna v 15.00, v parku před KD

Kunštátská dechovka, Benešovská dvanáctka, Lysická dechovka
Vstupné dobrovolné

Oprava silnice II/376 – úsek mezi Kunštá-
tem a Zbraslavcem – uzavírka:

1. etapa:
- termín od 2.8. 2010 0.00 hod. do 8.8. 2010 
24.00 hod.

- úsek od křižovatky silnice II/376 s ulicí No-
vou v Kunštátě po křižovatku silnice II/376 
s ulicí Zámeckou v Kunštátě

- objízdná trasa spojů veřejné linkové osobní 
dopravy bude vedena po místních komuni-
kacích Kunštátu ulice Nová a Zámecká

1. a 2. etapa:
- termín od 9.8. 2010 0.00 hod do 22.8. 2010 

24.00 hod.
- úsek od křižovatky silnice II/376 s ulicí No-
vou v Kunštátě po křižovatku silnice II/376 
s pozemní komunikací vedoucí do průmys-
lového areálu společnosti Best-Business, a.s.

3. etapa:
- termín od 23.8. 2010 0.00 hod. do 4.9. 2010 
1.00 hod.
- úsek od křižovatky silnice II/376 vedoucí 
do průmyslového areálu společnosti Best-
Business, a.s. po začátek zastavěné části 
obce Zbraslavec

Alena PELÍŠKOVÁ, Újezd 
*16.6.2010
Natálie JÍROVÁ, Kunštát 

*24.6.2010

Oznamujeme Vám, že dne 26.6.2010 si na 
kunštátském zámku řekli své „ano“ snouben-
ci Martin Peška a Jana Přibylová z Kunštá-
tu. Dne 3.7.2010 uzavřeli manželství v koste-
le sv. Stanislava snoubenci Ilona Dufková 
a Richard Rotroekl z Kunštátu, Dagmar 
Dufková a Ladislav Lechner z Kunštátu. 
Novomanželům přejeme lásku na společné 
cestě životem.

Pohodu, radost a zdraví přejeme všem jubi-
lantům města Kunštátu a místních částí, kteří 
své narozeniny (75 a více let) oslaví v měsíci 
srpnu:
KOVÁŘOVÁ Františka
FUČÍKOVÁ Věra
JANÍČEK Ladislav
BERgAUEROVÁ Marie
STRAKOVÁ Marie
DUŠILOVÁ Zdenka
HÁjKOVÁ Ludmila
UHROVÁ Bohumila
BEDNÁŘOVÁ Marie
KALASOVÁ gabriela

jan KOuMAL, Hluboké 
+1.7.2010 *1936
jaromír TLUSTÝ, Kunštát 
+13.7.2010 *1925
Ing. Jiří PEROUTKA, Kunštát 
+17.7.2010 *1920
František PROCHÁZKA, Kunštát
+14.7.2010 *1921                                       -mat-

OZNAMUJEME ÚMRTÍ

INFOCENTRUM

Městské informační centrum společně
 s Muzeem sdělovací techniky (telefony) 

Ladislavem Podsedníkem zvou na výstavu:

MALÁ VÝSTAVA HISTORICKÝCH 
TELEFONŮ

Jiná historická sdělovací zařízení
2. – 31. srpna 2010 v IC

SLUŽBY INFOCENTRA KUNŠTÁT
• Informace o ubytování, spojích, stravování
• Informace o kulturních a sportovních akcích
• Nabídka tištěných propagačních materiálů 
• Nabídka výrobků místních keramiků
• Prodej pohlednic, map, suvenýrů
• Veřejný internet
• Laminování, kopírování, skenování
• Možnosti navštívení výstav v prostorách IC
• Výstavní síň Františka Halase a Kl. Bochořáka

MĚSTSKÝ ÚŘAD

OZNÁMENÍ



KUNŠTÁTSKÝ 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

Město Kunštát jako vydavatel odpovídá 
pouze za příspěvky, které přináší infor-
mace z MÚ. Jiné uveřejněné názory ne-
musí být totožné s názorem vydavatele, 
za jejich obsahovou a stylistickou stránku 
odpovídá autor. Redakce si dále vyhrazu-
je právo příspěvky krátit a neodpovídá za 
obsah uvedených inzerátů.

INZERCE

září
4.9. MUDr. Kutlíková Boskovice, Lidická 8 516 453 997
5.9. MUDr. Loskot Svitávka, Hybešova 197 516 471 210
11.9. MUDr. Lukeš Boskovice, Smetanova 24   516 454 046
12.9. MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 468/2 516 474 488
18.9. MUDr. Padalík Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263
19.9. MUDr. Paděrová Šebetov, 117 516 465 452
25.9. MUDr. Pernicová Boskovice, Vodní  95 (Minerva) 516 494 138
26.9. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319
28.9. MUDr. Srpová Letovice, J. Haška 12 604 760 665

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna v Úrazové nemocnici v Brně, Ponávka 6, tel. 545 538 
111 a to od 17.00 - do 7.00 ve všední dny, nepřetržitě o svátcích a víkendu.

Rozpis stomatologické LSPP - boskovická část 2010.
 Služba je sloužena od 8.00 - 12.00 hodin.

Historický postup mladých tenistů Kunštátu
Po 3.místě v roce 2008 a 2.místě v loňském 
roce se podařilo dorostencům TK Kunštát 
dosáhnout postupu do krajské soutěže 2. tří-
dy! Družstvo prošlo celou soutěží naprosto 
suverénně, když postupně porazilo Čebín 
8:1, Nové Město na Moravě 8:1, Ivančice 8:1, 
Prštice 7:2, Tišnov „B“ 7:2 a v rozhodujícím 
zápase dvou do té doby neporažených týmu 
jasně přehrálo na půdě soupeře ASK Blansko 
7:2. Dorostenci TK Kunštát tak opět potvrdili, 
že jsou hned za Letovicemi druhým nejúspěš-
nějším okresním družstvem, a to je jistě ob-

rovský úspěch. Nejlepší hráči dorostu navíc 
tvoří základ „A“ i „B“ družstva dospělých TK 
Kunštát a tak mnohaletá práce s mládeží za-
číná přinášet svoje ovoce. K postupu přispěli 
Jan Sojka, Petr Sojka, Petr Krása, Jiří Tenora, 
Miroslav Šafář, Tomáš Boček, Ondřej Sojka, 
Lucie Kubáčová, Petra Bednářová, Zuzana 
Bočková a Iveta Tenorová, kterým patří po-
děkování za předvedené výkony. Na závěr 
nezbývá než hráčům popřát, aby jim chuť do 
této krásné hry vydržela co nejdéle.

Petr Sojka, vedoucí družstva

SPORT

FK Kunštát- podzim 2010       
Rozpis mistrovských zápasů na domácím hřišti:

I.mužstvo mužů:
Neděle  15.8.    v 16.30      BOŘITOV
Neděle  29.8.    v 16.30      MEDLÁNKY
Neděle  12.9.    v 16.00      SVRATKA BRNO
Neděle   3.10.   v 15.30      ČERNÁ HORA
Neděle 17.10.   v 15.30      BOHDALICE
Neděle 31.10. ve 14.30      BOSONOHY      
Předzápasy budou hrát žáci

II.mužstvo mužů:
Sobota 14.8.   v  16.30     BOŘITOV „B“
Sobota   28.8.     v  16.30    VELKÉ OPATOVICE

Sobota    11.9.   v  16.00     RÁJEČKO „B“
Sobota    2.10.   v  15.30     LAŽANY
Sobota   16.10.  v  15.30     OSTROV
Sobota   30.10. ve 14.30     SKALICE
Sobota     6.11. ve 14.00     LIPŮVKA   
Předzápasy bude hrát dorost

Ženy:
Neděle    29.8.    v 10.00     BRODEK
Neděle    12.9.    v 10.00     DRNOVICE
Neděle    3.10.    v 10.00     LAŽANY
Neděle  17.10.    v 10.00     ŠTERNBERK

-kod-

» CA TANDLER
- letní dovolená ve světě i v Česku
- kompletní nabídka všech velkých CK
- velká nabídka zájezdů „last minute“
- odlety z Brna
- turistika a cykloturistika v Evropě
www.ca-tandler.cz, 602 662 306

» UDĚLEJTE NĚCO PRO SEBE! Přijďte 
si odpočinout do příjemného prostředí MA-
SÉRNY na ulici Brněnská 223. Za dobré ceny 
si můžete vybrat z několika druhů masáží. 
Objednávky: tel. 728 736 820, Jindřich Záboj.

» NABÍZÍM PRONÁJEM prostor na ná-
městí v Kunštátě (dnes prodejna Krásnůstky 
a second hand vedle informačního centra) 
vhodných pro zřízení obchodu nebo kancelá-
ří, cca 70m2, s hygienickým zázemím. Volné 
od 1. ledna 2011. Bližší info: 736 529 266

» ODZNAKy, MEDAILE a vyznamenání 
různé koupím. Současné i staré, naše i cizí. 
Tel. 777 074 592.

» NABÍZÍM OBJEDNÁNÍ NOVéHO OB-
LEČENÍ z Německa a UK, jedná se o značky 
NEXT, TOPOLINO, H&M, C&A, GEORGE, 
aj. Více info na www.mimibazar.cz/gabrina 
nebo na gabrina@email.cz , mob.: 724 038 511. 

» KOSMETICKé A RELAXAČNÍ STU-
DIO PETRA nabízí: Modeláž gelových 
nehtů,modeláž akrylových nehtů, zpevnění 
vlastních nehtů gelem, na letní sezonu mode-
láž gelem i na nohou, manikúra, P-SHINE /
japonská manikúra/, zdobení a lakování neh-
tů, parafínové zábaly. Objednávky tel. č. 775 
166 557, Janků Petra, Brněnská 223, Kunštát

» NÁHRADNÍ DÍLy na škoda 1000MB kou-
pím tel. 603 425 856


