Kunštátské informace 12/2005

10. ročník

Vážení občané,
dovolte, abych Vám spolu se zastupitelstvem města a zaměstnanci městského úřadu, popřál klidné
prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Lumír Krampl, starosta

Město Kunštát, SDH Sychotín, Kolpingova rodina Kunštát Vás zve na
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
3. prosince 2005 ve 14.00 hod. náměstí Krále Jiřího
Program:
14.00 Zahájení
14.30 Skupina TRNÍ
16.00 Dětský pěvecký sbor
Rozsvícení vánočního stromu
Mikulášské překvapení s nadílkou
Prodej vánočního zboží
Občerstvení

Základní škola v Kunštátě Vás zve na vánoční posezení
dne 19.12.2005 v 16.00 v KD, kde vystoupí žáci ZŠ Kunštát, ZUŠ Boskovice, ZUŠ Letovice při
příležitosti 100. výročí školy.

Město Kunštát zve na výstavu
Miroslav Dressler
Vysočina v barvách pastelových
21. listopadu - 21. prosince 2005 v městském informačním centru

Informace ze zasedání RM a ZM (vybrané části)
RM 31. 10. 2005 - projednala:
! termín voleb do školské rady při ZŠ
! závěry z jednání se zpracovatelem studie obchvatu Kunštátu
! postup zpracování čistopisu změny územního plánu
! zabezpečení závodního stravování zaměstnanců ZŠ
! návrh změny zřizovací listiny MŠ
! stanovisko ředitelství HZS Blansko ve věci zrušení stanice profesionálních hasičů v Kunštátě
k 1. 1. 2006
! vyhodnocení kalkulace vodného a stočného k 30. 9. 2006
! protokol o kontrole výkonu matriční agendy a agend s tím souvisejících – bez závad
RM schválila:
! uzavření smlouvy na opravu mostku v Sychotíně s firmou KORA – Vodostaving
! nákup řeziva na opravu mola na výletišti v Rudce
! nákup plastových nádob na posypový materiál

RM 14. 11. 2005 - projednala:
! postup prací na úpravě prostoru u kostela a rekonstrukci obecního domu v Rudce
! stanovisko JMP k úpravě mostku v Sychotíně – lze realizovat mimo topné období
! závěry z jednání s ředitelem HZS JmK ve věci zrušení stanice profesionálních hasičů
! jmenovací dekrety velitelů jednotek SDH
! postup prací na úpravě lehkoatletického areálu
! návrh rozpočtového opatření č. 3/2005 a rozpočtový výhled města na období 2006 – 2009
! zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města provedeného oddělením přezkumu obcí
krajského úřadu
! návrh rozpočtu na opravy místních komunikací
! návrh smlouvy na likvidaci domovních odpadů v roce 2006
RM schválila:
! vyvěšení záměru na pronájem části pozemku p.č. 176/1 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Kunštát na
Moravě
ZM 16. 11. 2005 - vzalo na vědomí:
! zprávu o činnosti RM, rozpočtový výhled města do r. 2009
ZM schválilo:
! rozpočtové opatření č. 3/2005
! prodej a převod pozemků
! zřízení a změna věcných břemen
! dodatek č. 2/2005 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Kunštát
! změnu č. 2 územního plánu sídelního útvaru Kunštát
! vyhlášení obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 o závazných částech změny č. 2 územního
plánu sídelního útvaru Kunštát
! uzavření smlouvy s firmou SITA Boskovice na svoz a likvidaci komunálního odpadu pro
město Kunštát a místní části pro rok 2006
! nákup komunální techniky na údržbu místních komunikací do výše 1,4 mil. Kč
! navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkovou organizaci Penzion pro důchodce ve výši
220.000 Kč
! členy školské rady ZŠ - Mgr. Pelikánová a ing. Císek

Upozornění pro občany:
Finanční odbor MěÚ upozorňuje, že výše poplatku ze psů a poplatku za odvoz TDO zůstává v roce
2006 stejná jako v roce 2005 a činí:
Poplatek ze psa v Kunštátě 200,- Kč, u poživatelů důchodu 100,- Kč. V Rudce, Sychotíně, Újezdě,
Hlubokém, Touboři 100,- Kč, u poživatelů důchodu 50,- Kč. U druhého a každého dalšího psa se
poplatek zvyšuje o 40 %.
Poplatek za odvoz TDO: 360,-Kč/ l osoba nebo 360,-Kč/ rekreační objekt.

Opatření Úřadu práce v Blansku
Úřad práce v Blansku ruší od 1.1.2006 v Kunštátě (v rámci celého okresu Blansko) tzv. výjezdové
úřední dny. Jedná se o úřední dny pracovnice, která přijímala žádosti a podávala informace o
poskytování dávek státní sociální podpory. Bližší informace najdete na vývěsce před MěÚ.

Městská knihovna bude přes vánoční svátky uzavřena od 22.12. do
30.12.2005.
-taj-

Z kunštátské matriky:
Blahopřejeme rodičům Řezníkovým, Kunštát, Nová 463 k narození syna Matěje dne 27.10. 2005.
Vše nejlepší a pevné zdraví přejeme všem jubilantům, kteří své narozeniny (75 a více let) oslaví
v měsíci prosinci:
Šimon Josef, Kunštát, Za Lidokovem 343 - jubilant je nejstarším občanem v našem městě. Narodil se
v roce 1908.
Macháček Ladislav, Kunštát, Zámecká 12
Ing. Peroutka Jiří, Kunštát, Nová 294
Švendová Božena, Kunštát, Radnická 472
Holíková Maria, Kunštát, Nová 387
Konečná Vlasta, Kunštát, Hliníky 225
Králík Bohuslav, Kunštát, Hliníky 384
Michelová Božena, Rudka 58
Čáslavský Adolf, Kunštát, Radnická 472
Truhlářová Marie, Kunštát, Mezi Plůtky 141
Neudertová Věra, Rudka 34
Pukl Zdeněk, Újezd 21
Hájek Rudolf, Újezd 47
Dobeš Alois, Kunštát, Hliníky 155
Hortová Ludmila, Újezd 73
Svobodová Františka, Hluboké u Kunštátu 45
Oznamujeme úmrtí:
Urbanová Zdeňka, Kunštát, Palackého 523, narozena 1910 zemřela 16.11.2005.
Vlachová Alena, Kunštát, Hliníky 284, nar. 1938, zemřela 11.11.2005.
Macháček Josef, Kunštát, Hliníky 309, nar. 1927, zemřel 24.11.2005
-mat-

Vandalství mladých jako módní trend ?
Před necelými třemi lety jsem se na stránkách tohoto zpravodaje zamýšlel nad přístupem naší mladé
generace k vlastnímu životu, vztahu k rodičům, učitelům, všem dospělým a vybudovaným hodnotám.
Vzpomenul jsem krádeže, kouření, alkohol i agresivitu našich žáků.
Mnoho spoluobčanů mně na ulici děkovalo za to, že si někdo těchto problémů všimnul. Ale přišla za
mnou i matka, která mně dala pěkně za vyučenou za kritiku rodičovské výchovy. Asi se v článku
někde poznala...
Od té doby se situace v našem státě nikterak nezlepšila. Naopak. Přibylo znásilnění a vražd mezi
mladistvými, jistě vzpomenete i na vraždu učitele přímo při výuce v nedalekých Svitavách. Z tohoto
pohledu můžeme hodnotit naši školu jako bezproblémovou. Dokonce i v letošním školním roce přímo
ve škole ubylo dřívějších případů přeřezávání přívodních hadiček k pisoárům, ulamování vodovodních
kohoutků, zalamování špendlíků v zámcích, aby se potom musely odřezávat panty u dveří a měnit
zámky za peníze, které měly sloužit na běžné opravy budovy nebo na nákup pomůcek. Ono
i ucpávání toalet celou rulí toaletního papíru a následné čištění něco stojí, jako i poničená omítka
čerstvě vymalovaného schodiště za desetitisíce korun ve staré školní budově.
Za 1. čtvrtletí tohoto školního roku, kdy jsme slavili 100. výročí kunštátské školy, se mnozí žáci hodně
podíleli na výzdobě vnitřních prostor a pomáhali i při vlastních oslavách. Mezi negativa můžeme
zařadit pouze vytrhané květiny z mís a pohozené mimo květináče.
O co je lepší situace uvnitř budovy, o to je horší mimo ni. Možná jsou některé děti poučovány, že
mimo školu jsou ve větší anonymitě, že tam na ně školní řád nemůže, je zde menší pravděpodobnost
prozrazení. Proto tady máme případy zničených truhlíků u prodejny květin na náměstí, naprosto
zbouraný cihlový plot u mateřské školy nebo nedávný případ desetitisícové škody na nově vznikajícím
sportovním areálu za základní školou. Zde poblíž bylo také několikrát odneseno malé vozidlo starších

spoluobčanů. Bylo ponecháno napříč neosvětlené cesty, tedy nebezpečné pro cyklisty, kteří tudy
projíždějí.
Tímto zamyšlením bych rád apeloval na rodiče, aby se svými dětmi hovořili o slušnosti, např.
o zdravení starších osob, o zdraví, které si už nyní děti ničí kouřením ve fotbalových kabinách a jinde,
o ceně obědů, které často ve větší míře nejí, o hodnotách, které pro ně dospělí vytvářejí. Já jsem se
o to také nedávno pokusil, a přitom jsem chtěl znát důvod ničení veřejných věcí, ale byl jsem žákem
poučen, že co se stane mimo školu, to mě nemusí zajímat. A bohužel měl pravdu, protože byť Policie
ČR vyšetřovala onen výše zmiňovaný listopadový případ přímo ve škole, zakázala přítomným
informovat o výsledku nás učitele, kteří máme v náplni práce nejen vzdělávat, ale i vychovávat. Ale
myslíte, vážení spoluobčané, že to jde, když nám zákonodárci házejí klacky pod nohy a mnozí rodiče
také ?
L. Dostál, učitel

