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Informace ze zasedání Rady města (vybrané části)
RM 5. 3. 2007
RM schválila:
- uzavření smlouvy na připojení k internetu, správu a údržbu
výpočetní techniky a správu www stránek s firmou
Computer servis 2000 s.r.o., Boskovice
- uzavření smlouvy s SDH Újezd na poskytnutí příspěvku
na zakoupení požární stříkačky v souladu se schváleným
rozpočtem města
- vnitřní organizační směrnici k veřejným zakázkám
- ukončení nájemní smlouvy dohodou na byt v domě Lipka
č.p. 43
- vynětí z lesního půdního fondu části pozemku p.č. 437/4,
díl a) v k.ú. Sychotín
- změnu otevírací doby České pošty v provozovně Kunštát
RM 19 .3. 2007
RM schválila:
- uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace
na objekt občanské vybavenosti na nám. Klementa
Bochořáka s projekční firmou ing. Petr Skřipský, Boskovice
- uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace
na adaptaci KD Hluboké s firmou ATD Projekt, s.r.o.
Boskovice
- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na
úhradu nákladů spojených s koncertem v kostele sv.
Stanislava dne 6. 5. 2007
- převod hospodářského výsledku Mateřské školy za rok
2006 do rezervního fondu
- použití rezervního fondu Mateřské školy na opravu
herních staveb na zahradě MŠ
- uzavření smlouvy s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou na
pojištění hasičů jednotky JPO III
- nákup motorové pily pro potřebu města
-tajStarosta města Kunštát a zastupitelé za ODS
zvou všechny spoluobčany Kunštátu a přidružených
obcí na veřejnou besedu, která se uskuteční ve středu
18. dubna 2007 v 18.00 hodin v jídelně DPS (Penzion
pro důchodce)
Rádi bychom vyslechli Vaše názory týkající se našeho
města a obcí a diskutovali zejména nad:
- povolebním, ale hlavně budoucím děním v našem městě a
obcích
- umístěním a vybudováním sportovních a hracích plácků
zejména pro matky s malými dětmi
- plánovanými investičními akcemi
- školskou, sportovní a kulturní problematikou ve městě
- ostatními záležitostmi, které Vás trápí, na které se chcete
zeptat zastupitelů či přispět svým názorem ke spolupráci
Hosté: L. Zárychtová (MŠ Kunštát), Mgr. V. Sedlák (ZŠ
Kunštát), členové Školské a sportovní komise
Věříme, že dění v Kunštátě Vám není lhostejné a svou
hojnou účastí přispějete k rozkvětu našeho města.

Výměna řidičských průkazů
Upozorňujeme občany, kteří mají řidičský průkaz vydaný
od 1. července 1964 do 31. prosince 1993, že jsou povinni
si je vyměnit do 31. prosince 2007.
Co musíte mít s sebou:
platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
řidičský průkaz, kterému končí platnost
Lhůta pro převzetí nového ŘP je zpravidla do 15-20 dní.
Nové řidičské průkazy vydává: Městský úřad Boskovice,
nám. 9. května 2, odbor dopravy.
Kontaktní osoby: D. Sekaninová tel.: 516 488 689
S. Švecová
tel.: 516 488 797
Oznamujeme všem našim zákazníkům, že na žádost
městského úřadu (obyvatel) bude od 1. 4. 2007 změněna
otevírací doba pošty v Kunštátě.
Pondělí
8.00- 12.00
13.00 - 16.00
Úterý
8.00 - 12.00
13.00 - 16.00
Středa
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00
Čtvrtek
8.00 - 12.00
13.00 - 16.00
Pátek
8.00 - 12.00
13.00 - 17.30
Děkujeme za pochopení. Česká pošta s.p., provoz. Kunštát
Česká spořitelna, a.s. pobočka Kunštát oznamuje novou
otevírací dobu od 1. 4. 2007.
Úterý
9.00 - 12.30
13.30 - 17.00
Čtvrtek
9.00 - 12.30
13.30 - 17.00
Při Základní škole v Kunštátě bude od školního roku
2007/2008 probíhat výuka hudebních, výtvarných a
dramatických oborů, které bude plnohodnotně vyučovat
ZUŠ Letovice a ZUŠ Boskovice. Děti si budou moci vybrat
z velké nabídky hudebních oborů, z celé škály hudebních
nástrojů, jejichž výuka bude otevřena na základě zájmu dětí.
Podrobné informace získáte v základní škole.
Nabídka oborů: housle, viola, cello, basa, flétna příčná,
flétna zobcová, klarinet, hoboj, fagot, bicí, kytara a
mandolína, harfa, akordeon, klavír a varhany, klavír a zpěv,
horna, trumpeta, trombon, bas křídlovka, tuba, hudební
nauka, dirigování, počítačové hudební programování, tanec,
klasický balet, výtvarný, keramika, sborový zpěv.
Svoz velkoobjemového odpadu v sobotu 14. dubna 2007
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.
Přistavení kontejnerů v jednotlivých sběrných místech:
Touboř
8.30 - 8.45
Hluboké 9.00 - 9.15
Sychotín
9.20 - 9.40
Rudka 9.50 - 10.10
Kunštát-Hliníky 10.20 - 10.35
Kunštát-KD
11.00 - 11.20
Kunštát-Spar
11.25 - 11.45
Újezd 12.00 - 12.20
Slovo zahrádkáře
V posledních letech se v některých částech Kunštátu
setkáváme s nepříjemnými plži tzv. slimáky. Dá se
odhadovat, že letošní příznivá zima připravila slimákům
ornou půdu, a je velmi pravděpodobné, že invaze těchto
predátorů našich zahrádek bude přinejmenším stejná jako v
minulých letech. Z tohoto důvodu Vám Město Kunštát
společně s firmou Semena Vaněk s.r.o. Praha připravila
nabídku jak ošetřit svou zahrádku před hromadnými
nájezdy nepříjemných slimáků. Firma Vaněk je dovozce
biologického roztoku parazitických hlístic. Tyto hlístice
aktivně vyhledávají v půdě plzáky a pronikají do jejich těl,

kde se dál množí. Po určité době vývoje nová generace
hlístic opouští hostitele a vyhledává dalšího. Napadený
jedinec přestane do 3 až 5 dnů žrát a během 7 až 10 dnů po
aplikaci pod zemí hyne. Při aplikaci se obsah balení s
mikroskopickými hlísticemi rozpustí v předepsaném
množství vody a aplikuje se konví nebo postřikovačem na
vlhkou nebo předem provlhčenou půdu. Parazitické hlístice
se prodávají pod obchodním označením Nemaslug je
dodáván ve dvou praktických baleních a to na plochu 40 m2
v ceně cca 410,-Kč a 100 m2 v ceně cca 910,-Kč.
K tomuto lze dodat, že prostředek se především aplikuje na
ohrožená místa s výskytem slimáků, tj. kamenné terasy,
uskladněné dřevo, vysoká tráva a.j. místa s vysokou
vlhkostí. Zcela bezpředmětné jsou obavy, že hlístice
napadnou člověka, domácí zvířata a ježky, napadají
výhradně měkkýše. První aplikace se provádí v první
polovině vegetace při teplotě půdy optimálně 5 – 28 C.
Vzhledem k omezené délce životnosti prostředku a nemalé
částce poštovného při jednotlivém zakoupení, se Město
Kunštát rozhodlo uskutečnit hromadnou objednávku,
kdy společně s firmou Vaněk pro Vás připravilo
nabídku s možností do 20. dubna 2007 objednat
prostředek na MěÚ Kunštát. Dle dohody bude
prostředek firmou dodán v průběhu měsíce května 2007,
následný odběr bude na MěÚ Kunštát. Dle sdělení firmy
při větší objednávce bude cena nižší. Jednotlivec s těmito
predátory nic nezmůže, proto oslovte a seznamte s nabídkou
především své sousedy, přátele a známé. Bližší informace
možno získat na adrese nebo internetových stránkách
Semena Vaněk, Bubenské nábřeží 9, 170 00 Praha 7 –
Holešovice. Vaše objednávky přijímáme na městském
úřadě a v městské knihovně.

Maršálek Martin, nám.Krále Jiřího 99
Krejčí Johana, Nová 504
Ježová Karina, Sokolská 429
Hrušková Adéla, Rudecká 84

Z kunštátské matriky
Informace pro snoubence
Možná jste to právě Vy, kdo se rozhodl k uzavření
manželství. Jistě si přejete, aby Váš svatební den byl
opravdu slavnostní, podle Vašich plánů a představ. Potom
jsou některé naše rady určené právě Vám.
Podle zákona o rodině se manželství uzavírá v místě
určeném úřadem, u nás je to obřadní síň v kulturním domě.
Zde je svatební obřad uzavírán bezplatně. Druhou možností
je, že matriční úřad může povolit uzavřít manželství na
kterémkoli jiném vhodném místě, které si snoubenci
vyberou. Jednou z možností je uzavření sňatku na
kunštátském zámku v období měsíců květen – září, od 10 do
13 hodin (max. 4 obřady denně) .
Za uzavření sňatku na zámku účtuje správa zámku poplatek
4.760,- Kč. Za fotografování mimo obřad v prostoru zámku
a zahrady ještě 500,-Kč a městskému úřadu uhradíte správní
poplatek 1.000 Kč za uzavření manželství mimo obřadní
síň. Na MěÚ v kanceláři matriky je fotografie interiéru a
zahrady zámku, kde se obřady konají. Bude lépe, když
kunštátský zámek navštívíte a vše si sami prohlédnete.
Návštěvní sezóna začne v letošním roce 1. května.
Sňatek můžete uzavřít v kterémkoli jiném matričním
obvodu za stejných podmínek.
Svatebním obřadem slavnostní den začíná, a proto Vám
doporučujeme jako první krok návštěvu městského úřadu a
domluvu termínu, aby se Vám nestalo, že vše ostatní budete
mít zařízeno a Vámi zvolené datum sňatku již bude zadáno.
Pokud se rozhodnete pro církevní obřad, navštivte nejprve
příslušný farní úřad.

Klub malé kopané v Újezdě u Kunštátu zve na tradiční
„pálení čarodějnic“, které se koná v pondělí 30. dubna 2007
ve 20.00 na hřišti v Újezdě. Občerstvení zajištěno.

Blahopřejeme rodičům k narození dětí:
Huzlík Adam, Nová 463
nar. 11. 2. 2007
Chytrá Adriana, Sokolská 50
nar. 10. 2. 2007
Pavlů Lukáš, Sychotín 8
nar. 18. 2. 2007
Urbánková Lucie, Újezd 63
nar. 26. 2. 2007

nar. 5. 3. 2007
nar. 6. 3. 2007
nar. 10. 3. 2007
nar. 14. 3. 2007

Vše nejlepší a hlavně pevné zdraví přejeme jubilantům,
kteří své narozeniny (75 a více let) oslaví v d u b n u:
Sedláková Marie
nám.Krále Jiřího 31
Ševčíková Květoslava
Újezd 50
Banyová Irena
Zámecká 8
Procházka František
Hliníky 236
Cacková Miroslava
Brněnská 256
Unčovská Ludmila
Rudecká 335
Osouch Miroslav
Újezd 90
Růžičková Jiřina
Radnická 472
Kučírek Miroslav
Sokolská 47
Tejkal Květoslav
Fr.Halase 443
Poláček Josef
Sychotín 10
Houdek Stanislav
Sychotín 40
Mareček Jaroslav
Hliníky 234
Mikulčická Jindřiška
Touboř 5

Oznamujeme úmrtí:
Švancara Miloš, Sychotín 50, zemřel 1.3.2007
nar. 1948
Prudil Miloslav, Újezd 42, zemřel 14.3.2007
nar. 1954
Dostálová Ludmila, Radnická 472, zemřela 22.3.2007
nar. 1923
Svobodová Věra, Radnická 472, zemřela 22.3.2007
nar. 1926
-mat-

