Kunštátské informace – únor 2006
Informace ze zasedání RM (vybrané části)
RM 9. 1. 2006
RM projednala:
•
•
•
•
•
•
•

zápisy z kontrolních dnů staveb „Rekonstrukce obecního domu Rudka“ a „Úprava prostoru
u kostela“
organizaci výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace na kanalizaci
zápis z jednání shromáždění starostů Svazku obcí pro nakládání s odpady
sdělení rady Jihomoravského kraje ve věci možnosti získání rodinných pasů
žádost OV Rudka o opravu požární nádrže
žádost města o bezúplatný převod pozemků z Pozemkového fondu na město (pozemky pro
vybudování stezky Kunštát – Újezd)
žádosti o opravu místních komunikací

RM schválila:
•
•
•

vyvěšení záměru na pronájem části pozemku p.č. 1756/1 o výměře 60 m2 v k.ú. Kunštát
na Moravě
výši příspěvku od okolních obcí na úhradu neinvestičních nákladů pro ZŠ a MŠ
nákup skeneru pro zveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce

RM 23. 1. 2006
RM projednala:
•
•
•
•
•
•

postup prací na Rekonstrukci obecního domu v Rudce
žádosti zájmových organizací o příspěvek na činnost
zápis z ustavujícího jednání školské rady při ZŠ
závěry z jednání ustavující valné hromady Sdružení pro výstavbu rychlostní silnice R 43
vyhodnocení plnění rozpočtu města k 31. 12. 2005
sdělení ředitele Krajského úřadu upozorňující na možnost omezit nebo zakázat v určitých
dnech nebo hodinách na určitých místech prodej, podávání a konzumaci alkoholických
nápojů a to formou obecně závazné vyhlášky

RM schválila:
•
•

provedení opravy havarijního stavu rozvodů vody v bytě ZŠ
použití rezervního fondu k vyrovnání časového nesouladu mezi náklady a výnosy za r. 2005
v ZŠ -taj-

Přirozený pohyb obyvatel v roce 2005
Narození:

•
•
•

Kunštát – 4 děvčata, 13 chlapců
Sychotín – 1 děvče, 2 chlapci
Újezd – 2 děvčata

V roce 2005 narozeno celkem 22 dětí.

Úmrtí:
•
•
•
•
•
•

Kunštát – 12 žen, 9 mužů
Újezd – 1 žena, 3 muži
Sychotín – 2 ženy, 1 muž
Rudka – 1 žena, 1 muž
Hluboké - l muž
Touboř - l žena

V roce 2005 zemřelo celkem 32 obyvatel.

Stav obyvatel k 1. 1. 2006:
•
•
•
•
•
•

Kunštát – 1796
Újezd – 253
Sychotín – 247
Rudka – 186
Hluboké – 65
Touboř – 24

C e l k e m: 2 571 obyvatel
V Kunštátě bylo uzavřeno 13 sňatků, z toho 8 před orgánem církve.
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Termíny svozu komunálního odpadu v roce 2006
Popelnice:
Leden

4.1.

18.1.

Únor

1.2.

15.2.

Březen

1.3.

15.3. 29.3.

Duben

12.4. 26.4.

Květen

10.5. 24.5.

Červen

7.6.

21.6.

Červenec 4.7.

19.7.

Srpen

2.8.

16.8. 30.8.

Září

13.9. 27.9.

Říjen

11.10. 25.10.

Listopad 8.11. 22.11.
Prosinec 6.12. 20.12.

Kontejnery:
25. března, 24. června, 23. září, 25. listopadu
Předpokládané časy přistavení kontejneru 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

Svoz nebezpečných odpadů bude zveřejněn rozhlasem a letákem na úřední desce.

Město Kunštát zve na výstavu s názvem
Putování za památnými a starými stromy
Autoři: Studenti gymnázia a SOŠ Rájec-Jestřebí
28. ledna – 28. února 2006
Městské informační centrum

Vánoční oslava 100 let školy v Kunštátě

Rok 2005 byl pro kunštátskou školu rokem 100. výročí existence budovy. Oslavy již
probíhaly v říjnu dnem otevřených dveří, kdy si školní prostory prohlédlo během jednoho dne
na 500 bývalých žáků i učitelů.
Na závěr kalendářního roku proběhl ještě pro rodiče a veřejnost k oněm oslavám vánoční
koncert, kde vystoupilo okolo 200 dětí ze ZŠ v Kunštátě, ZUŠ Boskovice a Letovice pod
vedením tří desítek učitelů. Zcela zaplněný sál s kapacitou 400 míst nejdříve přivítal
nejmladší žáčky 1.ročníku a pak se střídali malí a starší hudebníci s vánočními písněmi,
recitátoři s básničkami o zimě, začínající herci s veselými scénkami i baletky.
Rodiče tak mohli vidět, co se jejich ratolesti naučily, potleskem rozzářili tváře svých dětí
a společně v předvánočním uspěchaném čase v klidu poseděli tři hodiny u vánočního stromku
v kulturním domě a zakončili tak oslavy 100. výročí kunštátskéškoly
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Slovo lékaře: Infekty v zimě
Přišla zima a s ní plískanice, časté změny počasí a přechody ze zimy do tepla a obráceně.
V této době se logicky daří bacilům.

Jaké jsou v zimě nejčastější nemoci?
Většinou ( asi z 90 % ) se setkáváme se záněty nosohltanu. Projevují se kašlem, rýmou,
škrábáním v krku. Nebývají teploty. Na léčbu stačí léky na odhlenění (Ambrobene, Hedelix,
Bromhexin, Pleumolysin, jitrocelový sirup…) a kapky do nosu (Vincentka, Nasivin, výborná
je mořská voda).
Nejčastější příčinou jsou viry. Bohužel k těmto nemocem přispíváme i stravou. Problém je
v kyselinách, které strava stále více obsahuje. Tyto kyseliny naleptávají sliznici a způsobují
záněty. Nejhorší jsou tvrdé bonbony (lízátka, bonpary…), ovocné nápoje a jižní ovoce –
především citrusové plody kiwi. Jižní ovoce se v zimních měsících dováží z jižní Ameriky
zelené. Pokud se v kontejneru najde jediný nažloutlý plod, pak se celý kontejner vyhazuje.
Zbytek dozrává v ochranné atmosféře, což není přirozený postup. Rodiče si myslí, jak dělají
dětem dobře, že jim dodají vitamíny, ale spíše je poškozují. Přes zimu bychom měli jíst jen to,
co tu uzrálo a dá se přes zimu uchovat – ostatně jsme na to zvyklí.
Co je třeba dětem dodat je vápník! Rozhodně bych doporučil pevnou nebo práškovou formu.
Rozpustné kalcium není vhodné pro obsah látek, které způsobují šumění. Jsou to opět
kyseliny, které odvápňují. Takže rozpustné kalcium nemá větší efekt. Dále jsou vhodné
chladné nápoje, protože „bacilky“ se v chladu nemnoží.
Poměrně časté jsou záněty průdušek (opět virového původu). Průběh je opět většinou bez
teplot. Dominuje kašel, prodloužený výdech, při vážnějším průběhu dušnost. Přispívá k tomu
topná sezóna, jednak vysoké teploty a pak suchý vzduch. Vhodné je hodně větrat, teploty
v místnosti udržovat do 21 st.C. Měli bychom spát při otevřeném okně. Pokud dítě nemá
teplotu, doporučuji procházky na čerstvém vzduchu – provzdušní se plíce. Na čerstvý vzduch
nikdo nezemřel, samozřejmě pokud neumrzl.

Poměrně zřídka se setkáváme se zápalem plic. Příznaky: kašel, teplota, dušnost, únava.
(O onemocnění dolních cest dýchacích se rozepíši v některém z příštích článků). S angínou se
v zimě většinou nesetkáme.
V tuto dobu sem již přichází chřipka. Příznaky: Teplota i přes 39 st.C., bolesti kloubů a svalů,
bolest hlavy. Teplota většinou dobře reaguje na Paralen nebo Ibuprofen. Při vysokých
teplotách je vhodné střídat Paralen s Ibuprofenem po 4 hodinách. Výborné jsou tzv. švédské
zábaly: napustíte vanu vodou, která má stejnou teplotu jako dítě, do této vody dítě na chvíli
namočíte, pak ho posadíte na okraj vany s nohama ve vodě a necháte ho oschnout. Tento
postup je dobré opakovat. „Odparné“ teplo je tak velké, že teplota krásně klesne.
Maminky jsou většinou vyděšené z teploty. Pokud po poklesu teplot má dítě zájem si hrát
a ožije, pak se většinou nejedná o nic vážného. Když vám dítě leží při zvýšených teplotách
jako plástev, pak vyhledejte lékaře.
Čínské přísloví praví: Když jste nemocní, můžete si za to většinou sami. Jednoduše řečeno –
jak se k tělu chováme, tak nám postupem času nakope.
Musíme se snažit, abychom byli zdraví – dávat si pozor na stravu, sportovat, málo topit, vlhčit
vzduch a žít na čerstvém vzduchu – doma spíme zásadně při otevřeném okně, protože
v mrazu k vám žádný bacil nepřiletí.

MUDr. Petr Lukeš ml.

Z kunštátské matriky:
Blahopřejeme rodičům k narození jejich dětí:
•
•

Hrušková Eliška, Kunštát, Rudecká 84, nar. 16.12.2005
Konečný Oliver, Kunštát, Nová 456, nar. 29.12.2005

Všem jubilantům, kteří oslaví v měsíci ú n o r u své narozeniny (75 a více let), přejeme vše
nejlepší a hlavně pevné zdraví.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hanáková Marie, Rudka 73
Prof.Dr.Ing.Cenek Mojmír CSc, Kunštát, Fr.Halase 258
Šafář Jaroslav, Hluboké 41
Patloková Růžena, Kunštát, Lipka 67
Ing.Trejbal Lumír, Kunštát, U Hřiště 291
Bartáková Marie, Kunštát, Hliníky 203
Vítková Ludmila, Touboř 24
Unčovský Jiří, Kunštát, Rudecká 335
Hansgutová Ludmila, Rudka 17
Jílek Jan, Kunštát, Radnická 472
Chvíla Josef, Kunštát, Radnická 472
Růžičková Emilie, Kunštát, Radnická 472
Ing. Mareček Josef, Kunštát, nám. Krále Jiřího 28
PhDr. Vavříček Ladislav, Kunštát, Brněnská 207
Pavlů Arnošt, Újezd 11

•
•

Holubová Vlasta, Kunštát, nám. ČSČK 477
Švancarová Drahomíra, Kunštát, Tenorova 432
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Poslední poklona
V těchto dnech to bude 10 let, co paní režisérka Bočková začala dávat dohromady partu
nadšenců k první divadelní hře. Další roky v únoru vždy vrcholily nácviky k novým a novým
představením pro vás diváky – naše spoluobčany. Letos tomu tak není, nenacvičuje se,
nehraje se…
Na konci loňského roku nás opustil „ pan herec“ Antonín Blažek. Spolu se mnou a paní
režisérkou byl jediný u všech představení, u všech krásných chvil i těch vypjatých
a nervózních, u všech příchodů a odchodů našich divadelních partnerů, u všech vašich
závěrečných potlesků.
Toník by 3. února oslavil 49. narozeniny a tak dovolte, abych vzpomenul všechny jeho role.
Snad si ještě vzpomenete na nadlesního Bruna Eisenkulku ve hře „Na tý louce zelený“
z roku 1996. O rok později hrál otce Popelky ve stejnojmenné pohádce, ve hře se zpěvy
„Talisman“ o zrzavém Vítovi jsme ho mohli zhlédnout v roli notáře. Pak přišla dvojrole
kostelníka Aloise Pyškytleho a kováře Ondřeje Tyburce ve hře „Dalskabáty, hříšná ves“.
Ve hře ze starých antických Atén „Nejkrásnější válka“ si Tonda s chutí zahrál radního,
majícího moc starostí, a pak opět přišla pohádka „Pasáček vepřů“, kde hrál krále, otce
rozpustilé a panovačné princezny. V dalším roce zazářil jako inženýr bezpečnosti provozu
Karel Ferda v moderní hře „Hrkot v JEBu“ o jaderné elektrárně, poté opět následovala
dvojrole velkoobchodníka pána ze Sommerfeldů a otce Veverky, starého voraře v Praze
na Vltavě v „Podskaláku“. Jeho poslední rolí před necelým rokem byla role kapitána Struhy
na lodi Pandolino. Nikoho z nás tehdy nenapadlo, že jeho mávání z ní na rozloučenou
na dalekou plavbu bylo i máváním vám divákům, své rodině a nám kamarádům jeho
posledním před svou vlastní dalekou cestou. Ale Toník nebyl jen skvělý herec, ale také rybář,
šachista, otec, manžel a přítel. Ne ten, s kterým se musím denně vídat, a s kterým si musím
po telefonu pravidelně dávat dobrou noc a přátelství si tak připomínat, ale ten, s kterým jsem
jednou za čas mohl sednout tu a tam, u ohně, dát pivko, pokecat... Ten, který pomohl, bylo-li
třeba. Byl to pravý kamarád. Ladislav Dostál

4. ročník soutěže o nejlepší slivovici
(SLIVKOŠT)
Vážení příznivci nápoje, který posiluje mysl, srdce a mládenecké síly,
dovolujeme si Vás pozvat dne 4. února 2006 do Rudecké hospody.

Kategorie:
1. Švestky
2. Archivní vzorky
3. Ostatní druhy – hruškovice, třešňovice, kalvados...

Začínáme ve 20.00 hodin.
K poslechu a dobré pohodě hraje country hudba.
Zve Sdružení složek Rudka

Kuželna v Rudecké hospodě
je v provozu denně mimo pondělí od 17.00 hodin.
Bližší informace a rezervace na tel.: 728 083 789
Srdečně zve Sdružení složek Rudka

SDH Kunštát zve na
VALENTÝNSKÝ PLES
11. února 2006 ve 20.00 hod. v KD Kunštát.
Předtančení, občerstvení, bohatá tombola.
Hraje Brťovská šestka.
Vstupné 50,- Kč, rezervace míst prodejna Linda.

Kolpingova rodina Kunštát si Vás dovoluje pozvat
na tradiční
MAŠKARNÍ BÁL – ŠIBŘINKY
25. února 2006 ve 20.00 hod. v KD Kunštát
Hraje Studio K, bohatá tombola
Vstupné 50,- Kč, masky 30,- Kč
Předprodej vstupenek v prodejně Linda

Město Kunštát a Kolpingova rodina srdečně zvou děti
a rodiče na
DĚTSKÝ KARNEVAL
26. února 2006 ve 14.00 v KD Kunštát
Vstupné: 20,- Kč masky 10,- Kč
Občerstvení, tombola, hry, soutěže

