Kunštátské informace – červenec 2006
Informace ze zasedání Rady města (RM) – vybrané části
RM 29. 5. 2006
RM projednala:
•
•
•
•
•
•

postup prací na realizaci investičních akcí
zápis z konkurzního řízení na funkci ředitele Základní školy Kunštát a na základě
doporučení konkurzní komise jmenovala Mgr. Vratislava Sedláka ředitelem ZŠ
závěry z jednání ve věci úpravy Sychotínského potoka
žádost OV Újezd o povolení pořádání zábav na výletišti
zápis z 13. valné hromady Energetického sdružení obcí JM
sdělení ředitele MŠ o uzavření provozu od 22. 7. do 1. 9. 2006

RM schválila:
•
•
•

smlouvu na autorský dozor akce „Regenerace zeleně Kunštát II“
nájemní smlouvu na pronájem areálu koupaliště
zadání provedení rekonstrukce kanalizace u Kulturního domu v Kunštátě

RM 12. 6. 2006
RM projednala:
•
•
•
•

postup prací na úpravě bosketu Habrůvka a přestavbě obecního domu v Rudce
zápisy z jednání předsednictva a valné hromady Svazku VaK
zápis z jednání shromáždění starostů Svazku obcí pro nakládání s odpady
vyhodnocení plnění rozpočtu k 31. 5. 2006

RM schválila:
•
•
•
•
•

uzavření smlouvy na opravu střechy KD v Kunštátě s firmou Drahoslav Janků –
klempířství Letovice na základě vyhodnocení nabídek
opravu části koryta Sychotínského potoka ve vlastnictví města
uzavření nájemních smluv na pronájem části pozemku p.č. 1148/1 v k.ú. Kunštát
na zřízení zahrádek
provedení nátěru střechy KD Touboř
dodatek č. 1 k vnitřní směrnici o tvorbě a použití sociálního fondu

-taj-

Oznámení MěÚ
Upozorňujeme občany, že všechny poplatky, které jsou hrazeny na MěÚ měly splatnost
do 30. 6. 2006.

V současné době narůstá počet dlužníků ve všech druzích poplatků, a proto je upozorňujeme,
že nedoplatky je v současné době možné vymáhat i exekučním příkazem, srážkou z důchodu,
srážkou ze sociálních dávek a podobně a nedoplatek lze dle vyhlášky navýšit
až na trojnásobek.
Proto doporučujeme občanům, kteří mají vůči městskému úřadu nějaký dluh, ať tento uhradí
v co nejbližším termínu, aby nemuselo docházet k výše uvedeným sankcím.

XIV. hrnčířský jarmark 2006 se bude konat ve dnech
16. a 17. září a jeho přípravy vrcholí
V letošním roce se představí opět na 180 keramiků a hrnčířů z celé ČR. Jarmark si již získal
svoji proslulost, ale to vše je spojeno s náročnou organizací před i ve dnech jarmarku, která se
neobejde bez pomoci pořadatelů z řad občanů.
Žádáme tedy zájemce, kteří se chtějí podílet na organizování letošního jarmarku, přihlaste se,
laskavě, na MěÚ během měsíce července a srpna. Děkujeme.
Kulturní program je zveřejněný na www stránkách města, v KI bude zveřejněn v měsíci
srpnu.

Nabídka kurzu - práce s PC
Počítačová firma FPO Blansko se nabídla, že by v případě zájmu veřejnosti, instalovala
v Kunštátě mobilní počítačovou učebnu a uspořádala na podzim letošního roku v rámci
Národního programu počítačové gramotnosti čtyři dvouhodinové kurzy, na kterých by
zájemci byli seznámeni se základy práce na počítači, vytvářením, úpravou a tiskem
dokumentů, prohlížením a vyhledáváním informací na internetu, používáním elektronické
pošty a vyřizováním úředních záležitostí přes internet.
Každý kurz stojí 100,- Kč. V ceně je příručka a certifikát o absolvování školení.
Zájemci o školení, přihlaste se během července 2006 na MěÚ v Kunštátě.

Děkujeme za účast všem voličům,
kteří se zúčastnili voleb do Parlamentu ČR, zejména pak těm, kteří svým hlasem přispěli
k vítězství ČSSD na Kunštátsku.
Vl. Všianský, MO ČSSD

KDU-ČSL v Kunštátě děkuje za podporu ve volbách,
kterou opět využije ke zlepšení života na Kunštátsku.
MO KDU-ČSL

Město Kunštát zve na výstavu Putování za krásami
Moravského krasu
50. let CHKO Moravský kras
Autoři: Studenti gymnázia Rájec – Jestřebí
15.6. – 31. 7. 2006 Městské informační centrum Kunštát

Město Kunštát pořádá letní koncert skupiny NEZMAŘI
(folk a country)
v pátek 7. července 2006 v 19.30 na zámecké zahradě v Kunštátě. Za nepříznivého počasí se
koncert bude konat v zámku. Vstupné 80,- Kč

Poděkování
Dne 15. června 2006 jsme s našimi seniory oslavili 10. výročí otevření Penzionu pro
důchodce v Kunštátě.
Společně jsme zavzpomínali, zazpívali si, někteří i zatancovali. Ale hlavně všichni na chvíli
zapomněli na své starosti a bolesti. Největší radost byla z tomboly a každý si odnesl nějakou
cenu.
Chtěla bych touto cestou ze srdce poděkovat kunštátským podnikatelům, kteří poskytli drobné
věcné ceny do tomboly:
Železářství L. Mareček, Obchodní dům, Textil L. Ježková, Elektro J. Kubec, Papírnictví
J. Prchalová, Cukrárna J. Švancarová, Lékárna, Drogerie, Květinářství I. Juránková, Panský
dům K. Lepka, Keramika P. Palme, Keramika L. Sedlák, Truhlářství J. Pavlů, Donum
R. Líkař, S. Kulina, J. Holas, J. Kubíček, Lela I. Lepková, Pošta, Pekárna, Kadeřnictví
J. Šafářová, MUDr. E. Škvařil, Charita Blansko.
I ty nejmenší dárky udělaly obrovskou radost. A ta se ničím zaplatit nedá. Mé vřelé
poděkování patří také zaměstnankyním penzionu za přípravu a provedení této události.
L. Dobešová

Taneční skupina BAMI
Mistrovství ČR v moderním tanci – Dance Life 28. 5. 2006 Česká Lípa. Soutěžilo
800 tanečníků a tanečnic z celé ČR. Konkurence byla veliká, soutěžící družstva byla převážně
z tanečních škol. My jsme s výsledkem spokojeni, umístily jsme se na 13. místě.
Blansko 2. 6. 2006 taneční soutěž „Nevaž se, odvaž se.
Úspěchy Viktorek:
Diplom za vynikající výkon „Sun kisses Kalifornia“
Diplom za nejlepší provedení „Orange“
Diplom za nejlepší výkon (podala Bára Hluštíková)

Úspěchy BAMI:
Diplom za nejlepší choreografii „Jen tak v dešti“
Diplom za nejhezčí kostým „Mrazík“
Nyní nás čekají prázdniny, ale nebudou jen odpočinkové. Plánujeme několikadenní tréninky
i s odbornou taneční výpomocí v Kunštátě, mini taneční soustředění v Jeseníku se stany
a v plánu je i taneční tábor.
Hana Bartošová, KR

Z kunštátské matriky
Blahopřejeme rodičům k narození jejich dětí:
Peška Viktor

Kunštát, Nová 293

nar. 20. 5. 2006

Richtr Martin

Kunštát, Nová 462

nar. 25. 5. 2006

Všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví přejeme našim jubilantům, kteří své narozeniny
(75 a více let), oslaví v měsíci červenci:
Jakubcová Marie

Újezd 60

Merunková Miroslava

Rudka 77

Tulcová Ludmila

Kunštát, Brněnská 345

Václavková Zdenka

Kunštát, Radnická 472

Pokorná Božena

Kunštát, U Hřiště 266

Moravcová Oldřiška

Hluboké u Kunštátu 38

Janíčková Ludmila

Kunštát, Hrnčířská 172

Zábojová Levoška

Újezd 6

Zrůstek Stanislav

Rudka 54

Oznamujeme úmrtí:
Jílek Jan

Kunštát, Radnická 472

† 21. 6. 2006 (* 1926)

Vážení spoluobčané, oznamte nám, pokud si nepřejete, aby Vaše jubileum bylo uvedeno
v KI. Děkujeme.
-mat-

