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10. ročník

Informace ze zasedání RM (vybrané části)
RM 3. 10. 2005
RM projednala:
předběžný příslib peněžního ústavu Volksbank na poskytnutí úvěru ve výši 9,290.000 Kč na
výstavbu nové kanalizace
postup přípravy výběrového řízení na akci „Regenerace zeleně Kunštát II.“, jejíž součástí je
i úprava bosketu lokality Habrůvka
žádost obce Makov na vytvoření společné jednotky sboru dobrovolných hasičů města Kunštát
a obce Makov
dopis Svazku VaK měst a obcí ve věci smluvního vztahu k majetku vloženém městem do
Svazku VaK
záznam o kontrole věcného plnění projektu v rámci – programu VISK – vybavení knihovny
a informačního centra počítačovou sítí pro internet – bez závad
program kulturní akce „Halasův Kunštát“
RM schválila:
nákup 12ks kontejnerů pro separovaný sběr odpadů
provedení opravy plotu poškozeného pádem části lípy v ulici Zámecká
zřízení školské rady při ZŠ Kunštát v počtu 6 členů
nákup 48 ks stropních kazet na opravu stropu v přístavbě ZŠ
vyvěšení záměru na prodej pozemku ve vlastnictví města p.č. 559 o výměře 2.282 m2 v k.ú.
Kunštát na Moravě

RM 17. 10. 2005
RM projednala:
rozhodnutí Ministerstva financí o účasti státního rozpočtu na financování akce „Úprava
prostoru u kostela – I.etapa“ ve výši 3,6 mil. Kč
oznámení limitu výdajů státního rozpočtu v roce 2005 ve výši 500.000 Kč na financování
Rekonstrukce obecního domu v Rudce na vstupní byty
závěry z jednání s ředitelem pobočky České spořitelny, na kterém bylo požadováno rozšíření
provozní doby pobočky v Kunštátě
protokol o kontrole výkonu státní správy na úseku stavebního řádu provedenou odborem
územního plánování a stavebního řádu JMK – nebyly zjištěny závažné nedostatky
vyhodnocení plnění schváleného rozpočtu k 30. 9. 2005
přehled pohledávek a závazků k 30. 9. 2005
záznam z jednání s ministrem kultury ve věci církevních restitucí a stanovisko majetkové
komise předsednictva Svazu měst a obcí ČR k problematice církevních restitucí
postup a zpracování čistopisu změny územního plánu č. 2 – předán v 1. dekádě měsíce
listopadu
RM schválila:
složení komise pro hodnocení žádostí o účast v užším řízení na veřejnou zakázku
„Regenerace zeleně Kunštát II.“
realizaci přípojky plynu v ulici Mezi Plůtky firmou KORA – Vodostaving
účast města na veletrhu cestovního ruchu Region tour 2006 v měsíci lednu v Brně včetně
finančního příspěvku na prezentaci
navýšení příspěvku na provoz MŠ o 19.300 Kč – navýšení záloh na plyn, oprava
ochlazovacího bazénku v sauně
-taj-

UPOZORNĚNÍ:
Městský úřad upozorňuje držitele psů na povinnost dodržování obecně závazné vyhlášky města
Kunštát č. 1/2001 o čistotě, pořádku a zajištění klidu ve městě Kunštát, zejména na ustanovení článku
VIII., který mimo jiné zakazuje volné pobíhání psů na veřejném prostranství a ukládá vodit psy na
veřejném prostranství pouze na vodítku, případně s náhubkem, a odstraňovat exkrementy, které pes
zanechal na veřejném prostranství.

Sdělení Základní školy v Kunštátě:
Podle ustanovení par. 167 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., (školský zákon), mají zřizovatelé škol
povinnost ustavit školské rady. Rada města Kunštát schválila příslušný volební řád, dle kterého bude
školská rada při ZŠ v Kunštátě složena z 6 členů, z toho 2 za rodičovskou veřejnost, 2 za zřizovatele
a 2 členové za pedagogický sbor.
Vzhledem k tomu, že termín volby školské rady byl stanoven na 23. listopadu t.r., v době konání
třídních schůzek, obracíme se na rodiče našich žáků s výzvou, aby svou případnou kandidaturu na
zástupce za rodičovskou veřejnost nahlásili do kanceláře ZŠ nejpozději do 16. listopadu t.r. písemnou
formou, tedy dopisem nebo na e-mail: skola@kunstat-mesto.cz.
M. Viková, ŘŠ

Poděkování:
Ve dnech 21. a 22. října proběhly oslavy 100. výročí založení Základní školy v Kunštátě. Pátečního
setkání s bývalými kolegy se zúčastnilo na 70 pedagogů, sobotní Den otevřených dveří využilo
k prohlídce školy asi 400 návštěvníků. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se na
zdárném průběhu této akce podíleli, zejména p. Liboru Suchému, učiteli ZUŠ, a jeho žákům za
hudební vystoupení, p. Horákovi za pomoc při malířských úpravách, zaměstnancům a žákům naší
školy za přípravu a provedení celé akce. Naše poděkování patří za podporu a pomoc i zřizovateli –
MěÚ v Kunštátě.
Vedení ZŠ v Kunštátě

Kolpingova rodina Kunštát organizuje:
keramický kroužek pro děti základní školy - středa 15.00
keramický kroužek pro rodiče a děti - pondělí 16.00
keramický kroužek pro dospělé - čtvrtek 17.00
Kroužky jsou vedeny profesionálním keramikem
Místo konání: Fara Kunštát, informace na tel. 516 461 230

Z kunštátské matriky:
Vše nejlepší, pevné zdraví a dobrou rodinnou pohodu přejeme všem jubilantům, kteří své
narozeniny oslaví v měsíci listopadu:
Macháčková Eva, Kunštát, Lipka 314
Macháčková Marie, Kunštát, Zámecká 12
Doskočilová Libuše, Sychotín 27
Hečka Michal, Kunštát, Fr. Halase 19
Havlíček Josef, Touboř 3
Kunderová Jiřina, Kunštát, nám. Krále Jiřího 124
Vichta Miloslav, Kunštát, V Lávkách 260

Oznamujeme úmrtí:
Osouchová Libuše, Újezd 90, nar. 1922, zemřela 23.9.2005
Martínková Zita, Kunštát, Brněnská 35, nar. 1912, zemřela 22.10.2005

Upozorňujeme na vydání zákona č. 395/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb.
o občanských průkazech:
Změna se týká občanských průkazů vydaných občanům narozeným před l. lednem 1936. Pokud mají
v OP vyznačenu platnost "bez omezení" nemusí OP měnit.
-mat-

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

Město Kunštát zve všechny děti a rodiče na předvánoční pohádku
KOCOUR V BOTÁCH
v podání divadelního souboru
Mladá scéna z Ústí n. Labem
v sobotu 26. listopadu 2005 v 15.00 hod. v Kulturním domě v Kunštátě.
Vstupné děti 25,- Kč, dospělí 40,- Kč
Předprodej vstupenek v IC od 10.11. 2005

Slovo lékaře:
Na ptáky jsme krátký!
Opět se ukázalo, jak nás ovlivňují média a jak se bojíme o svůj „holý“ život. Propukla nová davová
hysterie, ptačí chřipka, ze které profitují jen farmaceutické firmy.
Nejvýznamnější chřipkové viry jsou viry skupiny A. Nejčastěji kolují v populaci typy H1N1 a H3N2.
Do skupiny A patří i ptačí virus typu H5N1. Největší problém virů chřipky je ten, že neustále mění své
povrchové antigeny, na které si naše tělo vytváří protilátky. Pokud se změní povrch viru, pak je pro
náš organismus nečitelný a to znamená, že na něj nemá připravené protilátky. Proto propukají
epidemie až pandemie. Horší je, že nikdo neumí odhadnout jak virus zmutuje, proto se očkují jen
hlavní mutace a to dvě typu A a jedna typu B. Z toho důvodu má očkování efekt jen asi na 60%. Zbylá
procenta se dělí na dvě kategorie. První, kdy očkování nemá efekt a pacient chřipku dostane. Druhá,
kdy máte několik týdnů chřipkové příznaky (bolesti kloubů, bolesti hlavy, spavost, malátnost), ale
nemáte teploty.
U dětí se očkování proti chřipce nedoporučuje, protože děti chřipku snášejí dobře. Je pro ně mnohem
lepší si chřipku prodělat, než mít několik týdnů nežádoucí účinky.
Bohužel může existovat nebezpečí, že virus ptačí chřipky bude přenosný na člověka, ale toto jsou jen
dohady a nikdo nemůže odhadnout, kdy a jestli se tak stane. Další dohady jsou, že očkování proti
chřipce zmírní příznaky ptačí chřipky. Představte si, že vznikne nový zmutovaný virus a na tento virus
bude zabírat očkování, které zabírá jen na 60% – to je utopie. Dále je možné, že i když se virus ptačí
chřipky změní, přesto nebude přenosný na člověka, ale třeba jen na prasata (myslím tím vepře).
Dnes je přenos na člověka velice obtížný. Vezměte si, že v Asii žije asi 3 miliardy lidí. Všichni zobou
hlavně drůbež a za dva roky se nakazilo jen 120 lidí – a to jen chovatelů, kteří přišli s drůbeží skoro do
intimního styku. Proto je zbytečné panikařit. Dokonce mi volal jeden vyděšený pán, že se bojí
o vlastního ptáka, chvíli mi trvalo, než jsem pochopil, že chová kanára.

Uvědomte si, že nás ohrožují úplně jiné vlivy a choroby. Máme 100 krát větší šanci, že zahyneme na
silnici nebo na infarkt nebo že onemocníme virem HIV. Ale málokdo z nás jezdí v autě opatrně, stará
se o své zdraví, jí zdravě a cvičí. To raději po zhlédnutí jednoho šotu v televizi utíkáme do lékáren
a v panice vykupujeme antivirotika a očkování na chřipku ve strachu, že můžeme umřít na ptačí
chřipku, na kterou za dva roky umřelo „již 60“ lidí.
I když pandemie, nedej bože, přijde a pokud nebude cílené očkování, tak si s virem bude muset naše
tělíčko poradit samo. Proto záleží jen na nás, jak se něj připravíme. Jestli nebudeme tělo posilovat
a otužovat, pak budeme na ptáky krátký.
MUDr. Petr Lukeš ml.

Připravujeme:
Město Kunštát, SDH Sychotín, Kolpingova rodina Kunštát
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
3. prosince 2005 ve 14.00 hod. náměstí Krále Jiřího
Program:
14.00 Zahájení
15.00 Skupina TRNÍ
Rozsvícení vánočního stromu
Mikulášské překvapení s nadílkou
Prodej vánočního zboží
Občerstvení

