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SLOVO STAROSTY

KUNŠTÁTSKÝ
www.kunstat.eu

Vážení spoluobčané,
Město Kunštát se konečně zařadí mezi ekolo-
gická města. Již od 12. února začali vítězové 
výběrového řízení na stavbu ECO dvora-fir-
ma REISTAV CZ s.r.o. budovat z teletníku, 
mezi ulicemi Nová a Kaštanová, Eco dvůr.
Celková cena za stavební práce na realizaci 
díla je vyčíslena na 7.698.528,- Kč s DPH. 
Kromě stavby je na Eco-dvoře také výběrové 
řízení na technologii v hodnotě 2.700.000,-
Kč. Budou tu kontejnery různých objemů, 
kloubový nakladač, štěpkovač, motorová pila, 
váha a další drobné nástroje.
Na celou akci, která činí více než 10.000.000,-
Kč, jsme získali 90% dotaci ze SFŽP. Občané 
od 31.7.2010, kdy bude dílo dokončeno, mají 
možnost...          pokračování na druhé straně

Městské zastupitelstvo v únoru schválilo  
uzavření smlouvy o dílo na výstavbu nové 
kanalizace a úpravu čistírny odpadních vod 
se sdružením firem „Kanalizace a ČOV Kun-
štát – Sychotín“, které zvítězilo v lednovém 
výběrovém řízení. V brzké době proběhne   
mezi zástupci vítězné firmy, stavebním dozo-
rem a zástupci města Kunštát první pracovní  
schůzka, takzvaný výrobní výbor, na kterém 
se přesně stanoví, kde, kdy a čím realizace 
rozsáhlé stavby začne. 

V jarních měsících dále proběhne výstav-
ba už delší dobu avizovaného chodníku od 
Bílého kříže k závodu Eurokov. Protože vý-
běrové řízení na zhotovitelskou firmu probí-
halo až po uzávěrce březnového zpravodaje, 
jméno vítěze neuvádíme. 

Schválení od zastupitelů dostala také dru-
há etapa přípravy stavebních míst v Zahradní 
ulici. K současným třinácti parcelám,  vyba-
veným přípojkami na inženýrské sítě, přibu-
de během prvního letošního pololetí dalších 
devět. Výběrové řízení na zhotovitele vyhrála 
kunštátská firma Kora s nabídkovou cenou 
cca 2,9 milionu korun.

Stromy v majetku města Kunštát čeká odbor-
né ošetření. Rada města schválila provedení 
výchovných řezů, případně zmlazení či re-
dukci korun stromoví v lokalitách pod zám-
kem, na Podchlumí, u kapličky v Rudce, u 
rybníka v Sychotíně, u bytovek v Nové ulici, 
a dále v areálech hřbitova, kostela a penzionu, 
na náměstích Klementa Bochořáka a ČSČK a 
v ulici Hliníky. Zásahy proběhnou v období 
vegetačního klidu, tj. do konce března.

Městské zastupitelstvo rozhodlo o udělení 
čtyř titulů Čestný občan města Kunštát. Kle-
ment Bochořák, P. Ladislav Kubíček a Jan 
Halas dostanou vyznamenání in memoriam, 
Michal Hečka je převezme osobně. Předání 
proběhne na slavnostním večeru 20. března.

Básník Klement Bochořák patřil do okruhu 
umělců kolem Františka Halase. Kvůli svému 
přesvědčení dostal brzy po nástupu komunismu 
nálepku zakázaného autora, nebál se kritizovat 
nespravedlivé soudní procesy v padesátých le-
tech a na protest vystoupil ze Svazu českoslo-
venských spivovatelů. Perzekuce ze strany reži-

mu, který mu neumožňoval vydávat spirituální 
poezii, vedla k tomu, že vedle veršů pro dospělé 
vytvořil i knížky pro děti a mládež. 

Jméno lékaře-gynekologa a později kato-
lického kněze Ladislava Kubíčka se nejčastěji 
skloňovalo v září roku 2004, kdy jej na faře v 
severočeských Třebenicích brutálně zavraž-
dili zloději přistižení při krádeži. Kubíček 
pocházel z Podkarpatské Rusi, ale od začátku 
okupace žil s rodiči v Sychotíně. Promoval 
na lékářské fakultě v Brně, kvůli takzvaně 
nepřátelskému poměru k lidově demokratic-
kému zřízení musel později svůj obor opustit 
a pracoval na šachtě v Karviné a posléze v ka-
menoprůmyslu v Letovicích. V roce 1967 při-
jal kněžské svěcení a až do své smrti sloužil 
na venkovských farách litoměřické diecéze. 
Do Kunštátu, kde je dnes pochovaný, se pra-
videlně vracel ke svým blízkým a přátelům.

Od úmrtí Jana Halase, který vřelý vztah ke 
Kunštátu zdědil po svém slavném otci Františ-
kovi, uplynuly teprve necelé dva měsíce. Kun-
štátští ho mohli blíže poznat hlavně v posled-
ních třech letech, kdy v městečku trvale bydlel 
a dával o sobě vědět mimo jiné vzpomínkový-
mi sloupky v místním zpravodaji nebo přípra-
vou...                  pokračování na třetí straně

INVESTIČNÍ AKCE PROŘEZ STROMŮ

ČESTNÁ OBČANSTVÍ

Valentýnský ples ukončil plesovou sezonu v Kunštátě.
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KUNŠTÁTSKÝ
SLOUPEK

odevzdávat velkoplošný odpad, bio odpad, 
stavební suť, železo a barevné kovy, elektro 
odpad a akumulátory, nebezpečný odpad a lé-
čiva. Věřím, že naše město bude ještě čistější 
a krásnější. 

Dovolte mi, abych poděkoval naší pracovní 
četě MÚ a hlavně všem našim občanům, kteří 
pomáhali i když nemuseli, při zimní údržbě 
města v průběhu letošní tuhé zimy.

Váš Pavel Göpfert

■ Upozorňujeme občany, že do 15. 2. 2010 měl 
být uhrazen poplatek za odvoz domovního 
odpadu (490,- Kč/os) a roční poplatek za psa 
(200,- Kč v Kunštátě, 100,- Kč v přilehlých 
obcích).

■ FÚ v Boskovicích oznamuje, že ve čtvrtek 
4. 3. 2010 a v úterý 16. 3. 2010 vždy od 14:00 
do 17:00 hod. bude na Městském úřadě v Kun-
štátě poskytovat služby v oblasti daně z příjmů 
fyzických osob. Službou se rozumí distribuce 
tiskopisů, poskytnutí základních informací pro 
vyplnění přiznání, výběr daňových přiznání a 
kontrola jejich formální správnosti.
Úhrada daňové povinnosti platbou v hotovos-

ti není v případě poskytování služby možná. 
Platbu v hotovosti je možno provést pouze v 
budově Finančního úřadu v Boskovicích, popř. 
daňovou složenkou umožňující úhradu daňové 
povinnosti bezplatně ve všech poštovních úřa-
dech. Složenku bude možné získat u pracovní-
ků FÚ při podání daňového přiznání.        -taj-

XVIII. hrnčířský jarmark
Letošní ročník se bude konat ve dnech 18. a 19. 
9. 2010. Přihláška k účasti pouze pro výrobce 
keramiky je od 1. března ke stažení na webo-
vých stránkách města Kunštát (www.kunstat.
eu) spolu s informačním dopisem. Uzávěrka 
přihlášek bude 15. května 2010.                -ba-

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Doma III.
Jan Halas

Můj dědeček Halas byl malý velký muž. 
Postavou nevelký, životem však ne-

zapomenutelný. Táta byl na svého otce veli-
ce pyšný a já jsem to po něm zdědil. Vyučil 
se jako textilní dělník a velkou část života v 
tomto oboru pracoval. Byl dobrý a manuálně 
zručný, ale s tou prací to bylo přece jen složi-
tější. Jako nezlomný revolucionář a organizá-
tor různých protestních akcí byl z práce stále 
vyhazován a vězněn. Vyhazován byl neustále, 
vězněn celkem šestnáctkrát. Měl ještě dvě 
sestry, jedna se nedožila ani osmnácti, druhá 
zemřela sedmadvacetiletá, ostatní sourozenci 
zemřeli krátce po narození. Všechna ta úmr-
tí byla důsledkem strašné chudoby a doslova 
hladu. Jen on měl dobrý kořínek a zemřel 
jako osmdesátiletý až v roce 1960. Jeho revo-
lučnost byla tedy naprosto ryzí a neopouštěla 
jej po celý život. Mnohý současný překabátě-
ný „revolucionář“ by jistě řekl, že starý Halas 
vsadil na špatnou kartu. Jistě, ale ta jeho kar-
ta byla naprosto poctivá a nikdy z ní neměl 
žádný prospěch. Naopak.

     Vězněn byl za starého Rakouska, jako legio-
nář na Sibiři, za první republiky, za nacistů 
a že to za komunistů dotáhl jen na domov-
ní prohlídku mělo  příčinu v tom, že už byl 
opravdu starý a brněnské dělnictvo by něja-
ký soud s ním pravděpodobně nepřijalo  nej-
příznivěji, čehož se papaláši z „revolučního 
předvoje dělnické třídy“ značně obávali.

     Posledních patnáct let života mu nejvíc ot-
rávily dvě věci: nejdříve se soudil s jistým 

„lžipartyzánem“, který v březnu 1945 odešel 
do lesů, aby zahladil stopy nad svou oku-
pační kolaborací s gestapem a v revolučních 
dnech zastřelil čtyři svědky této spolupráce s 
tím, že se jednalo o konfidenty gestapa, což 
samozřejmě byla lež. Tento pozdní revoluční 
hrdina se okamžitě stal významným funkci-
onářem KSČ a ředitelem školy. Soud s ním 
děda pochopitelně prohrál. Druhý předem 
prohraný boj vedl za očistu památky svého 
syna básníka, kterého, krátce po jeho před-
časné smrti v roce 1949, vyhlásil nejvyšší ide-
olog KSČ Ladislav Štoll za největšího škůdce 
české literatury. Pamatuji si ještě na jeden z 
dopisů, které dědeček adresoval ÚV KSČ. V 
nich tituloval Štolla zásadně „óbrbolševik“ a 
tehdejším nejvyšším mocipánům připomínal, 
že by je všechny posadil na nočník.

                                                                

■ Není již v našem okolí mnoho obcí, kde se 
udržují masopustní zvyky. U nás v Újezdě 
jsme se tuto tradici poprvé pokusili obnovit 
již v r. 1989, ještě za existence ZO SSM. Do-
dnes na tuto akci její účastníci a pamětníci  
vzpomínají, jako na velmi povedenou, a mož-
ná právě proto jsme k dalšímu pokusu sbírali 
odvahu asi 15 let. Nyní již můžeme říci, že 
tradice je obnovena, a posledních několik 
let se stal masopustní průvod s následným 
zakončením v místní hospůdce pravidelnou 

a nedílnou součástí kulturního života v naší 
obci.
Určitě je na místě poděkování všem organizá-
torům a účastníkům za odvahu a vytrvalost. 
Dále našim děvčatům za nápaditost a šikov-
nost při výrobě kostýmů, a v neposlední řadě 
i občanům, za jejich pohostinnost a štědrost. 
Více fotografií najdete na internetových 
stránkách klubu malé kopané Újezd. (www.
kmkujezd.blog.cz).

V rámci projektu Univerzity řemesel a vol-
ného času pořádá kurzy řemeslné výroby:

■ Výroba šperků od 11.3. do 1.4.2010 (8 hodin) 
Kurz se uskuteční každý čtvrtek od 17 do 19 
hodin.Veškeré výrobky si účastníci odnesou s 
sebou domů. V případě zájmu bude kurz po-
kračovat i od dubna 2010. Kurzovné včetně 
materiálů je 900,- Kč
■ Pletení košíků z papíru od 12.3. do 15.4. 2010 
(12 hodin)
Kurz se uskuteční každý pátek od 17 do 19 
hodin. Veškeré výrobky si účastníci odnesou 
s sebou domů. V případě zájmu bude kurz po-
kračovat i od dubna 2010. 
Kurzovné včetně materiálů je 900,- Kč

■ Ruční pletení  od 8.4. do 27.5.2010 (16 hodin) 
Kurz se uskuteční každý čtvrtek od 17 do 19 
hodin. Účastníci si přinesou pletací jehlice a 
10 dkg vlny (tloušťka jehlic musí odpovídat 
tloušťce vlny).
Kurzovné je 700,- Kč.

■ Kurzy jsou vhodné pro širokou veřejnost od 
12 do 99 let.
■ Místo konání : bývalá obřadní místnost v 
KD Kunštát.

Bližší informace a přihlášky:
tel.731 163 463, email: anna.smejkalova@se-
znam.cz  nebo na www.osremesla.cz

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŘEMESLA V KUNŠTÁTĚ

Masopustní průvod



Vojtěch a Johana POSPÍšIlOVI 
*20.1.2010
štěpán Pavel VANěRKA

*25.1.2010
Stanislav KOlÁŘ 

*14.2.2010

Pohodu a radost, štěstí i zdraví přejeme všem 
jubilantům města Kunštátu a místních čás-
tí, kteří své narozeniny (75 a více let) oslaví 
v měsíci březnu:
TRAMPOTOVÁ Jaroslava 
PhDr. KUNDERA ludvík
šMERDOVÁ Marie
FIAlOVÁ Františka
VlASÁKOVÁ ludmila 
VlASÁKOVÁ Jiřina
UhER Zdeněk
SOJKOVÁ Kristina
FIKROVÁ Marie
MUDr. TEJKAlOVÁ Naděžda
ADAM Miroslav
VIChTOVÁ Vlasta

Božena VODÁKOVÁ, Újezd 
+ 1.2.2010, *1939
ludvík VÁlEK, Kunštát  
+ 16.2.2010, *1938

Vážení občané, oznamte nám prosím, zda si 
nepřejete, aby Vaše jméno bylo uváděno v se-
znamu jubilantů.   
    -mat-

MATRIKA

BlAhOPŘEJEME K NAROZENÍ DÍTěTE

OZNAMUJEME ÚMRTÍ

Město Kunštát Vás srdečně zve na

VEČER 
KUNšTÁTSKÝCh BÁSNÍKŮ 

lUDVÍKA KUNDERY 
A KlEMENTA BOChOŘÁKA

90 – 100
dne 20. března 2010 v 16.00 hod.
v Kulturním domě v Kunštátě

Hana Kofránková, Věra Koubová,
František Derfler, Alfréd Strejček

přednesou
básně z knihy Klementa Bochořáka 

„Ze studny večera kdos něžný vážil krev“
a verše z tvorby současných 

českých a německých básníků.
režie

Hana Kofránková

hudební doprovod 
Martin Krajíček 

Součástí slavnostního večera bude předání 
čestného občanství 

významným občanům města Kunštát.

Kruh přátel umění Vás zve 
na koncert

Moravského kvarteta 
7 slov Vykupitelových

23. března v 19.00
v kostele sv. Stanislava

Ochotnický soubor LMD Kunštát 
Vás zve na své 

letošní divadelní představení s názvem

„Koko“ aneb „kdo zabil 
Ala Kapouna“

27. března v 19.00 
a 28. března v 17.00 v KD

Příběh o tom, jak se láska může zvrtnout 
a že zabít se prostě nevyplácí. 

Písničky z vlastní dílny LMD předvedou 
krásné vražedkyně.

Na Vaši návštěvu se těší LMD.

Zveme Vás na výstavu výtvarného oboru 
ZUŠ Letovice – Kunštát

ROZMANITOST ŽIVÉ PŘÍRODY 

výtvarné práce žáků ve věku od 5 do 15 let.
1. - 25. března 2010 v informačním centru

  9.4. Kytarový koncert, KD
10.4. „Koko“ aneb „kdo zabil Ala Kapouna“,
        ochotnický soubor LMD, KD

18.4. Hudební show, ZUŠ Letovice, KD 
24.4. Houslový koncert Jaroslava Svěceného,
          KD

Duben:

KULTURA

Město Kunštát zve na koncert

JIŘÍhO ZMOŽKA
&

Už mi lásko není 20 let

7. března v 17.00 
v Kulturním domě v Kunštátě

vstupné 150,- a 75,- Kč
předprodej vstupenek v IC 

pokračování z první strany 
každoročních „Halasových Kunštátů“, na 
které zval své přátele z řad brněnských nebo 
pražských umělců. Před odchodem do penze 
Jan Halas sedmnáct let řídil literární redakci 
rozhlasové stanice Vltava. 
Čestným občanem města se stal i kapitán ve 
výslužbě Michal Hečka, z čtveřice oceněných 
dosud jediný žijící. Stejně jako Kubíček 
pochází z Podkarpatské Rusi, pozornost 
si zasloužil zejména díky svým osudům 
za druhé světové války. Jako mladý Rusín 
byl nejprve naverbován na nucené práce do 
Říší obsazeného polského města Tarnopol, 
odtud utekl a dostal se k partyzánům, kde 
působil jako tlumočník. Protože nechtěl 
skončit v Rudé armádě, zakotvil po složitých 

peripetiích v armádě generála Svobody a s 
ní se později dostal do Československa. Po 
únoru 1948 odmítl vstupit do KSČ a musel z 
armády odejít. Do Kunštátu se přestěhoval v 
roce 1951 a žije zde dodnes.

Rada města Kunštát

Město Kunštát nabízí pronájem nebyto-
vých prostor v prvním patře domu 

č.p. 107 
(na náměstí, vedle Radnice).

 

Prostory jsou vhodné například ke zříze-
ní kanceláře, prodejny či skladu. Nabídky 

zájemců přijímá Městský úřad Kunštát 
do 22. března.

KNIHOVNA

■ V rámci akce BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁ-
ŘŮ bude v městské knihovně po celý měsíc 
probíhat „amnestie“ čtenářských poplatků 
(na registrační poplatek za přihlášení a popla-
tek za upomínku). Uskuteční se také besedy 
pro dětského čtenáře v rámci programu Celé 
Česko čte dětem a 26. 3. již tradiční Noc s 
Andersenem.



březen

6.3. MUDr. Fenyk Letovice, Tyršova 15 516 474 310
7.3. MUDr. Grénarová Boskovice, Vodní 95 (Minerva) 516 494 204

13.3. MUDr. Chatrná Boskovice, Lidická 8 516 453 998
14.3. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 456 109
20.3. MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 24   516 454 046
21.3. MUDr. Kopáčková Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369
27.3. MUDr. Kraml Boskovice, Vodní 95 (Minerva) 516 494 380
28.3. MUDr. Křížová Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 516 452 808

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 1. pololetí 2010.
 Služba je sloužena od 8.00 - 12.00 hodin.

» ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ BlANSKO 
nabízí pečovatelskou službu, domácí oš. péči. 
Poskytuje terénní a amb. služby osobám, kte-
ré mají sníženou soběstačnost  z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdr. postižení, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyz. osoby. 
Služba se poskytuje v domácnostech osobně. 
Bližší inf. na tel. č. 516 418 624, 602 785 931, 
www.cck-blansko.cz, blansko@cervenykriz.eu 

» DARUJI kombinovaný sporák - starší, funkč-
ní. Tel. 734 470 320.

» RESTAURACE KUlTURNÍ DŮM Vám na-
bízí denní menu - výběr ze 3 jídel + nápoj zdarma.

» KOUPÍM RD k trvalému bydlení v Kunštátě 
a okolí (do 20 km). Tel. 775 096 931 

» MASÁŽE v Domě s pečovatelskou službou 
v Kunštátě. Nabízím klasickou, lymfatickou a 
medovou masáž. Rašelinové zábaly. Možnost 
zakoupení dárkových poukazů. NEUMANNO-
VÁ, tel. 603 452 456

» DOUČÍM ANglIČTINU! Tel. 775 623 049

» KOSMETICKÉ SlUŽBY, prof. make up, 
manikúru i pedikúru Vám nabízí na penzionu 
Petra Loukotová – Studio Viktorka. Objednáv-
ky na tel. 605 979 121. Akce ke Dni žen.

» PRODÁM gARÁŽ u panské zahrady. Tel. 
606 280 203

» NABÍZÍM K PRONÁJMU byt 3+1 v Kun-
štátě. Tel. 731 735 549.

» KOSMETICKÉ STUDIO BlANKA nabízí 
kosmetické služby, poradenství a prodej kosme-
tických produktů. Najdete je v Kunštátě na Pa-
lackého 523, vedle autobusové zastávky. Objed-
návky na telefonu 733 313 699 nebo na e-mailu: 
studio@kosmetikaBlanka.cz. Více informací 
najdete na www.kosmetikaBlanka.cz

» KAREl šEVČÍK - provádí montáž: žaluzie 
(meziokenní a do plastových oken), venkovní ro-
lety (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 

» NAVšTIVTE OČNÍ OPTIKU Kunštát (ve 
dvoře zdravotního střediska). Otevřeno každou 
středu od 9.30 do 16.00 hodin.

» J@B COMP: PRODEJ, OPRAVNA PC 
a notebooků, tiskárny, wifi, satelitní techni-
ka, setopboxy, kamerové systémy. Kunštát, F. 
Halase 120 (bývalá masna), tel.: 606 588 104 , 
JBcomp@seznam.cz

INZERCE

Výsledkový servis únor

Žďárná „B“ - Kunštát „A“           10 : 8         
Kunštát „A“ - Rohozec „B“           12 : 6         
Kunštát „A“ - Žďárná „B“             11 : 7
Vysočany „C“ - Kunštát „B“            11 : 7      
Kunštát „B“ - Veselice                    9 : 9
Boskovice „D“ - Kunštát „C“             0 : 18  
Kunštát „C“ - Rájec „C“                9 : 9

Vanovice - Kunštát                    1 : 4
Kunštát - Němčice                  5 : 0

Kuřim - Kunštát                     1 : 2
Lipovec - Kunštát                    1 : 3
Svitavy - Kunštát                    2 : 2 

SPORT

KOPANÁ

šAChYSTOlNÍ TENIS

■ V sobotu 20.2.2010 se v Rudecké hospodě za 
velké účasti soutěžících a hostů uskutečnil již 8. 
ročník koštu pálenek. Letos poprvé všichni pří-
chozí byli zároveň i porotci a neměli vůbec lehký 
úkol vybrat tu nejlepší. Nakonec zvítězili tito: 

Slivovice
1. Zunka, 2. Dvořáček, 3. Konopáč M., 4. Mo-
tyčka,5. Šamšula M., 6. Neudert  

Ostatní pálenky
1. Holas, 2. Kučírek st., 3. Konopáč M., 4. Ha-
básko, 5. Peška J., 6. Prudil

Sdružení složek Rudka 

V sobotu 20. března 2010 pořádá 
Sdružení složek Rudka

KUŽElKÁŘSKÝ TURNAJ
  

Začátek v 19,00 hodin
Čtyřčlenná družstva se mohou hlásit 

v Rudecké hospodě 
u vedoucího J. Lepky osobně 

nebo na tel.: 721 997 673

■ Klub stolního tenisu uspořádal 30. ledna 
2010 v Městské sportovní hale VII. ročník 
turnaje ve stolním tenise o „Pohár města Kun-
štátu.“ Turnaje se zúčastnil rekordní počet 41 
hráč a měl velmi dobrou sportovní úroveň. 
Vítězství z loňského roku obhájil František 
Barták z Kunštátu, druhý byl Radek Bubeník 

z Bořitova a třetí Petr Krása ml. ze Zbraslav-
ce. Děkujeme městu za pronájem haly a všem 
sponzorům za jejich hodnotné dary. Putovní 
pohár vítězi a ceny nejlepším předal starosta 
města Kunštátu. Těšíme se na setkání se vše-
mi za rok na VIII. ročníku tohoto turnaje.
             Za klub stolního tenisu B. Podsedník

-kod-

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.


