Kunštátské informace – březen 2006
Informace ze zasedání RM (vybrané části)
RM 6. 2. 2006
RM projednala:
•
•
•
•
•
•

rozhodnutí ministra ŽP o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ve výši
3,437.000 Kč na akci „Regenerace zeleně Kunštát II“
zápisy z kontrolních dnů stavby „Rekonstrukce obecního domu Rudka“
návrh rozpočtu města na rok 2006
zápis a usnesení z 8. jednání valné hromady Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí
zápis z jednání soc. komise
vyúčtování příspěvku na činnost Oblastní charity Blansko za rok 2005

RM schválila:
•

•
•
•
•
•
•

složení hodnotící komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku na zpracování projektové dokumentace na akci Kanalizace a ČOV Kunštát–
Sychotín
dodatek ke smlouvě na provozování informačního střediska
odpisový plán na rok 2006 pro ZŠ Kunštát
nákup programu MS WORD pro 2 počítače pro veřejný internet
objednání revize tělocvičných zařízení ve sportovní hale
RM vzala na vědomí:
sdělení Státní báňské správy Obvodního báňského úřadu o převodu dobývacího
prostoru Nýrov II z MKZ Rájec – Jestřebí na firmu PEDOP, s.r.o., Lipovec
informaci ministerstva financí o schválené investiční akci „Stavební úpravy
Kulturního domu v Kunštátě“ s objemem dotace 800.000,- Kč

RM 20. 2. 2006
RM projednala:
•

•
•
•
•
•

zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na zpracování projektové dokumentace
na akci „Kanalizace a ČOV Kunštát–Sychotín“ zpracovanou komisí pro hodnocení
a posouzení nabídek
postup prací na úpravě bosketu Habrůvka realizovaného v rámci Regenerace zeleně
Kunštát II.
zápis z kontrolního dne stavby „Rekonstrukce obecního domu Rudka“
protokoly o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací zřízených
městem – ZŠ, MŠ, Penzion pro důchodce
zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Kunštát za rok 2005 provedeného
odborem kontroly KÚ JmK
závěry ze zasedání mikroregionu Kunštátsko – Lysicko a rozpočet mikroregionu
na rok 2006

RM schválila:
•
•
•
•

příspěvek města Kunštát na zabezpečení lékařské služby první pomoci v roce 2006
ve výši 3 Kč na jednoho obyvatele
vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace ZŠ Kunštát,
okres Blansko
objednání 400 ks stolních kalendářů mikroregionu Kunštátsko – Lysicko na rok 2007
svolání jednání ZM na den 9. 3. 2006 v 17.00 hodin

-taj-

Šachový klub Kunštát pořádá
11. března 2006 od 8.30 hod.
turnaj Memoriál Antonína Blažka v restauraci Myslivna v Sychotíně.
Všichni jste srdečně zváni !

Sdružení složek Rudka pořádá
11. března 2006 v 19.00 hod. Kuželkářský turnaj.
Čtyřčlenná družstva se mohou hlásit na tel.: 728 083 789 nebo v Rudecké hospodě, kde se
turnaj koná. Všechny příznivce kuželek zvou pořadatelé.

Kolpingova rodina
17. března v 16-18 hod. a 18. března v 9-11 hod.
se bude na faře sbírat oblečení na humanitární sbírku pro Diakonii Broumov.

CK K+M Tour pořádá
koncert SURF hraje Josefům
19. března 2006 v 16.00 hod. v KD Olešnice.
Vstupné 80,- Kč. Doprava dle domluvy. Předprodej vstupenek v IC Kunštát.

Ochotnický divadelní soubor LMD
při MěÚ v Kunštátě Vás zve na představení NOC A SKÁLA
z knihy „Apokryfy z éteru“ od F. Nepila.
Sobota 25. března 2006 v 19.00 hod., neděle 26. března 2006 v 15.30 hod. v KD Kunštát.
Vstupné 40,- a 20,- Kč.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
ze sbírek p. Naděždy Parmové
(velikonoční betlém, kraslice, pohledy, vystřihovánky a další výrobky inspirované svátkem
jara)
27. března – 20. dubna 2006 Městské informační centrum Kunštát.

Hudební slavnosti po hradech, zámcích a kostelích
1. dubna – 31. května 2006
1. dubna 2006, Kunštát, kostel sv. Stanislava, 18.30
koncert Jaroslav Svěcený, (housle), Jitka Navrátilová (cembalo).
Houslový soubor ZUŠ Letovice (Kunštát). Vstupné dobrovolné.
Nenechte si ujít nevšední zážitek. Zve město Kunštát.

Mateřská škola Kunštát oznamuje rodičům,
že zápis k docházce ve školním roce 2006-2007 proběhne ve středu 5. dubna 2006
od 12.30 – 16.00 hod. v oddělení motýlek.
K zápisu přineste doklad o rodném čísle.
Nabízíme tyto typy docházky:
dopolední bez oběda, dopolední s obědem a celodenní. Docházka dopolední bez stravování je
povolena jen ve vyjímečném případě ze zdravotních důvodů.
K zápisu přiveďte své děti, aby se mohly poprvé seznámit s prostředím mateřské školy.
Na děti i rodiče se těší všichni zaměstnanci MŠ.

Základní umělecká škola Letovice nabízí v novém školním
roce 2006/07 výuku hry na kytaru
na ZŠ Kunštát, kterou bude vyučovat po návratu z MD p. uč. Radka Dostálová. Začínajícím
dětem zajistí pomoc při nákupu hudebního nástroje, zpěvníků, opravy a případný výkup
starších nástrojů. Přípravnou výuku může zahájit již od dubna 2006. Pokročilejším žákům
a zájemcům umožní vedle základní výuky klasické kytary i výuku folkových, trampských
a populárních písní.
Pokud přemýšlíte pro vaše dítě o zobcové flétně, klarinetu či saxofonu, tyto nástroje bude
v novém školním roce vyučovat p. uč. Milan Kalhous.
Kapacita žáků je omezená, přihlášky poskytne L. Dostál na ZŠ Kunštát (nebo mob.:
777 677 203).

Klub stolního tenisu
uspořádal 28. ledna 2006 III. ročník turnaje neregistrovaných hráčů o „Pohár města
Kunštátu“. Turnaj se uskutečnil v městské sportovní hale, zúčastnilo se ho 32 hráčů a měl
vysokou organizační a sportovní úroveň. Vítězem se stal Radek Bubeník z Kozárova, druhý
byl Pavel Nejedlý z Kunštátu, na třetím místě vítěz předchozích dvou ročníků Pavel Dolníček
z Kozárova.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem sponzorům, kteří nám přispěli věcnými cenami
do turnaje a díky nim byli obdarováni všichni zúčastnění hráči.

Za klub stolního tenisu Bohumír Podsedník.

Výsledky 4. ročníku soutěže O nejlepší slivovici roku vyhráli:
1. Švestky – p. Habásko, Nýrov
2. Ostatní – p. Vlasáková, Kunštát
3. Archivní – V. Neudert, Rudka
Další pořadí na tel.: 728 083 789 nebo v Rudecké hospodě.

Změna pracovní doby dětského lékaře v Kunštátě
od 1. dubna 2006
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.30-11.00
7.30-10.30
13.00-16.00
11.00-12.00 poradna pro zdravé děti
7.00-12.00 přítomna jen sestra
7.30-10.30

Asi je Vám známo, že jsem 3 roky pracoval na dětském oddělení v Novém Městě na Moravě.
Zůstal jsem tomuto pracovišti věrný a zajišťuji tam několik nočních služeb měsíčně. Často se
stane, že mi do služby doveze „Rychlá“ (RZP) děťátko ve špatném stavu. Tato spolupráce
mezi oddělením a RZP je velice důležitá a díky ní a dobré organizaci bylo zachráněno mnoho
životů.
Vzhledem k rozloze a špatné dostupnosti v kraji Vysočina je RZP o to důležitější. Vzhledem
k zoufalému nedostatku lékařů na denní služby jsem byl požádán vedením Rychlé záchranné
služby o pomoc. (Zoufalost lékařů RZP dokladuje i to, že oslovili právě mne). Slíbil jsem, že
budu sloužit od dubna každý čtvrtek, proto upravuji pracovní dobu. Ve čtvrtek bude přítomna
sestra od 7.00 do 12.00 hodin. Dále je dostupný MUDr. Lukeš st. v Boskovicích
na Smetanově ulici v Domu lékařských služeb od 12.00 do 15.00 hod. Ostatní dny jsem
pracovní dobu prodloužil.
Doufám, že jsem nerozzlobil mnoho svých pacientů. Nebyl to rozhodně můj záměr. Čím více
budu mít zkušeností a více praxe, tím lepší služby budu schopen poskytnout.
Děkuji za pochopení.
MUDr. Petr Lukeš ml.

Z kunštátské matriky:
Blahopřejem rodičům k narození jejich dětí:
Slavík Samuel, Kunštát, Brněnská 229, nar. 11.1. 2006
Murínová Simona, Kunštát, Nová 504, nar. 12.1. 2006
Kopecký Filip, Kunštát, Hliníky 495, nar. 10.2. 2006

Prudký Samuel, Kunštát, Nová 293, nar. 18.2. 2006
Staňková Veronika, Kunštát, Újezd 4, nar. 20.2. 2006
Vše nejlepší, dobrou pohodu a hlavně pevné zdraví přejeme všem jubilantům, kteří své
narozeniny (75 a více let) oslaví v měsíci březnu:
Trampotová Jaroslava, Kunštát, Radnická 472
PhDr. Kundera Ludvík, Kunštát, nám. Krále Jiřího 124
Šmerdová Marie, Kunštát, Radnická 472
Zábojová Marie, Kunštát, Radnická 472
Fialová Františka, Kunštát, Radnická 472
Vlasáková Ludmila, Hluboké u Kunštátu 1
Vlasáková Jiřina, Hluboké u Kunštátu 1
Uher Zdeněk, Kunštát, Fr. Halase 114
Sojková Kristina, Kunštát, Hliníky 216
Fritzová Libuše, Kunštát, Fr. Halase 115
MUDr. Tejkalová Naděžda, Kunštát, Fr. Halase 443
Adam Miroslav, Kunštát, Radnická 472
-mat-

