Kunštátské informace 5/2005
Informace ze zasedání Rady města (vybrané části)
RM 4. 4. 2005
RM schválila:
! zadání provedení úpravy prostoru po odstraněné stavbě firmě KORA Vodostaving
! úhradu nákladů za vyhotovení odborného posudku na funkčnost ČOV
! provedení oprav městského mobiliáře dle zjištěného fyzického stavu
! dodatek ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby uzavřené s Oblastní charitou Blansko
! uzavření příkazní smlouvy s městem Boskovice k prezentaci na veletrhu Regiontour 2005
! zaslání žádosti Krajskému úřadu o dotaci na dovybavení jednotek SDH
RM projednala:
! postup projektových prací na rekonstrukci obecního domu Rudka
! zápis z valné hromady Svazku obcí pro nakládání s odpady

RM 18. 4. 2005
RM schválila:
! obsazení uvolněného bytu v Penzionu pro důchodce na základě návrhu sociální komise
! opravu poškozené cesty v Hlubokém
! vyčištění části Kunštátského potoka pod rybníkem u školy
! úpravu parkoviště pro návštěvníky zámku pod objektem zemědělského družstva
RM projednala:
! postup ve vytyčování hranic pozemků a zpracování dokumentace na úpravu prostranství
u kostela
! provozní řády kanalizace Kunštát a Újezd
! nabídku na zpracování studie řešení přívalových vod v části Sychotín
! vyhodnocení plnění rozpočtu k 31. 3. 2005 a návrh rozpočtového opatření č. 1/2005
! návrh FO na odpis pohledávek
! záznam o projednání plánovaných oprav a investic na opravy kanalizace a vodovodního
řádu na roky 2005 – 2009 prováděných VAS Boskovice
! žádost o stanovisko k plánovanému pořádání cyklistického výletu „Zlaté kolo Vysočiny“ dne
1. 6. 2005 organizovaného obcí Ruda u Velkého Meziříčí
! dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Základní škola Kunštát a Mateřská
škola Kunštát
-taj-

Upozornění občanům:
Sběr nebezpečného odpadu 21. kvěna 2005
Sběr budou provádět technické služby do pojízdného kontejneru. Odpad bude sbírán bez poplatku.
Sbíraný odpad: staré barvy, obaly znešičtěné škodlivinami, sorbenty, pneumatiky, olověné
akumulátory, léky, galvanické články, zářivky, výbojky, elektrotechnický odpad, lednice.

Sběrná místa:
Rudka – u prodejny
Kunštát – Hliníky u bytovek
Kunštát – nám. ČSČK
Kunštát – KD
Kunštát – u Sparu
Sychotín – u kontejneru
Touboř
Hluboké
Újezd – u prodejny

8.00–8.15
8.20–8.35
8.40–8.55
9.00–9.15
9.20–9.35
9.40–9.50
9.55–10.05
10.10–10.20
10.30–10.45

Přehled příjmů a výdajů na provoz systému odstraňování odpadů Města Kunštát
v letech 2002–2004 (v Kč)
Ukazatel
2002
2003

2004

Příjmy
Popl. od občanů a živnost.
Dotace EKO KOM
Celkem příjmy
Celkem příjmy na 1t odp.
Celkem příjmy na 1 popl.

755.394
–
755.394
1.307
272

816.933
10.237
827.170
1.521
296

916.850
14.892
931.742
1.670
335

Výdaje
Výd. na svoz a odtraň. směsného komun. odpad.
Výd. na svoz a odstraň. objemného odpadu
Výdaje na tříděný sběr
Výd. na sběr nebezpeč. odpadu
Vlastní dotace města
Jiné výdaje
Celkem výdaje
Celkem výd. na 1 t. odp.
Celkem výd. na 1 popl.

800.824
38.250
–
20.807
104.487
–
859.881
1.488
309

832.2111
49.640
8.010
29.932
99.914
7.291
927.084
1.704
332

859.388
54.420
12.628
67.183
90.564
28.687
1,022.306
1.832
368

Město ve spolupráci se Státním zámkem Kunštát Vás zve na výstavu
s názvem Kunštát a páni z Kunštátu k příležitosti 725. výročí první
písemné zmínky o Kunštátu
Zahájení výstavy 6. května 2005 v 15.00 hod.
Městské informační centrum, nám. Krále Jiřího 105

Ochotnický divadelní soubor LMD si Vás dovoluje pozvat na představení
PAROHÁČI
V sobotu 14. května 2005 ve 20.00 hodin
a v neděli 15. května 2005 v 18.00 hodin
v KD Kunštát.

Hudební slavnosti 8.4. – 4.6.2005
pod záštitou Jihomoravského kraje a kraje Vysočina

Kunštát, 1. června 2005 v 18.30 v sále kunštátského zámku k příležitosti
725. výročí první písemné zmínky o Kunštátu a otevření zámku
Koncertní vystoupení:
Cimball classic
Dětský houslový sbor ZUŠ Letovice
Vstupné dobrovolné

Z kunštátské matriky:
Blahopřejeme rodičům k narození dítěte:
Kryštof Jan Korený, Kunštát, Nová 460, nar. 17.2.2005
Vše nejlepší a hlavně dobré zdraví přejeme našim jubilantům, kteří své narozeniny
(75 a více let) oslaví v měsíci květnu:
Martínková Zita, Kunštát, nám. Krále Jiřího 35
Růžičková Eva, Kunštát, Za Lidokovem 391
Švecová Blažena, Újezd 43
Kabátek Miloš, Kunštát, Palackého 164
Osouchová Libuše, Újezd 90
Šaršonová Marie, Kunštát, Hliníky 137
Růžičková Marie, Kunštát, Rudecká 92
MVDr. Vichta Jan, Kunštát, U Hřiště 275
Kubec Josef, Sychotín 53
Předešlá Libuše, Kunštát, nám. Krále Jiřího 105
Straka Jaroslav, Hluboké u Kunštátu 43
Kovářová Blažena, Kunštát, Vejpustek 159
Krejčí Marie, Sychotín 44
Machát Josef, Hluboké u Kunštátu 11
Růžičková Květuše, Kunštát, Rudecká 92
Chvílová Miroslava, Kunštát, Radnická 472
Oznamujeme úmrtí:
Paní Libuše Kramplová, Kunštát, Radnická 472, zemřela 8.4.2005, narozena v roce 1922.
Čest její památce!
-mat-

Slovo lékaře: Alergie
Je tu konečně jaro a s ním přichází větší výskyt alergií. Jednak sezónní – na pyly a trávy, ale také
potravinové alergie – dozrávání různého ovoce. Stále častěji pozorujeme sluneční alergie. Co je to
vlastně alergie? Je to přecitlivělost organismu na některou složku, která je pro ostatní neškodná. Je to
vlastně porucha imunity, která reaguje přehnaně na běžnou látku. Zajímavé, že počet alergiků u dětí
se v posledních deseti letech ztrojnásobil. Jak je to možné? Bohužel si za to můžeme sami. Vzhledem
k stále větší chemizaci je naše tělo vystaveno většímu množství cizích vlivů.
Největší problém je ve stravě. V dnešní době se v potravinářství používá na 1500 chemických látek
(konzervanty, stabilizátory, ochucovadla, emulgátory, barviva...). Mnoho těchto látek přechází přes
placentu v těhotenství a do mléka při kojení. Proto je důležité dávat si na chemicky upravené potraviny
velký pozor (vždyť jen lentilky obsahují asi patnáct chemických látek).
Jaké jsou projevy alergie: nejčastější při potravinové alergii jsou kožní projevy – ekzémy po celém
těle, které silně svědí. Při pylové alergii dominují projevy alergické rýmy a zánětů spojivek, mohou být
i kožní projevy. Při vystupňování alergické reakce dochází k šokovému stavu, kdy hrozí udušení
(např. při silné alergii na včelu a vosu).

Léčba záleží na závažnosti alergické reakce. Při mírnějších projevech (kožní projevy, svědění) se
užívá vápník a antihistaminika (např. Dithiaden, Claritine, Zodac, Zyrtec...). Při vážnějších projevech
(hlavně při potížích s dýcháním) je nutná hospitalizace s razantnější terapií. Rozhodně bych doporučil
při podezření na alergickou reakci navštívit lékaře. Pokud má někdo zjištěnou alergii na včelu nebo
vosu, měl by mít léky stále u sebe.
Jak se k tělu chováme a co do něho nacpeme se nám jednou vrátí. Dávejte pozor, co dětem dáváte
k jídlu a to i během těhotenství a kojení. Já vím, že je někdy snadnější dát dítěti padesát korun, než
mu namazat chleba se sádlem a s cibulí nebo s máslem. Stále platí, že nejlepší léčba je prevence,
lenost a pohodlnost se v tomto případě nevyplácí.
MUDr. Petr Lukeš ml.

Pouťové posezení
Pekárna Kunštát Vás srdečně zve 7. května 2005 k posezení s živou hudbou.

Poradna pro rozvoj jedinečného potenciálu a nalezení rovnováhy
v životě, Bc. Dana Trávníčková zve na cyklus přednášek
Informační centrum Kunštát vždy v 17 hodin
Vstupné dobrovolné
12.5.2005 Vliv celkové masáže na zdravotní stav člověka
9.6.2005 Principy života – životní filozofie vyrovnaného člověka

K 60. výročí osvobození...
Ve 30. letech minulého století měl Kunštát a okolí své významné, vlastenecky smýšlející obyvatele.
Důkazem toho je např. socha našeho prvního prezidenta T.G. Masaryka, vytesaná do pískovcové
skály v Rudce.
Okolní krásy přírody uchvátily básníka F. Halase, který je vykreslil v díle Já se tam vrátím. V jedné
části uvádí ...“ ty , můj kraji, ty mé bezpečí...“
Žili jsme tehdy opravdu bezpečně a svobodně v demokratické společnosti. Všichni občané republiky
měli stejná práva, včetně menšin, a stát mohl poskytovat útočiště i těm, kteří uprchli z rodných zemí
před pronásledováním. Toto jedinečné bezpečí bylo narušeno nástupem militaristického nacionalismu
A. Hitlera v Německu po r. 1933.
Tato ideologie se masově rozšířila mezi německým obyvatelstvem v pohraničních oblastech Čech
a Moravy a vyústila v požadavky na odtržení pohraničních území a jejich připojení k Říši. Zradou
našich spojenců Francie a Anglie došlo v září 1938 k Mnichovu, ke ztrátě velké části území, na jaře
1939 k odtržení Slovenska, k zotročení českých zemí zřízením potupného Protektorátu.
Zůstali jsme sami, zrazeni, opuštěni.
Nacismus ukázal svou pravou tvář: hromadné zatýkání, koncentrační tábory, teror, vraždění české
inteligence, uzavření vysokých škol, hromadné popravy vlastenců, ponižování, přepisování dějin.
To vše muselo vést k nenávisti a domácímu odporu proti okupantům.
Fašistické Německo a Itálie uzavřeli společně s militaristickým Japonskem Osu Berlín-Řím-Tokio
s cílem dobýt celý svět. Propukla nejstrašnější válka v dějinách lidstva, která trvala v Evropě od
1. září 1939 do 8. května 1945.
První válečné roky vedly k obsazení téměř celé Evropy německými a italskými vojsky, k napadení
Sovětského svazu v roce 1941 – útočící vojska byla zastavena až u Moskvy a Leningradu.
Proti Ose se podařilo uzavřít spojeneckou smlouvu mezi Anglií a Sovětským svazem, rovněž smlouvu
o vzájemné pomoci se Spojenými státy. Anglie obstála proti leteckému bombardování a koncem roku

1942 a v lednu roku 1943 došlo k porážce Němců u Stalingradu. Nastal postupný, osvobozovací
a vítězný přelom ve válce.
Odvážní čeští vojáci bojovali ve Francii, letci v Anglii, v severní Africe i Sovětském svazu, který nesl
hlavní tíhu válečného tažení až do vylodění Američanů a do otevření 2. fronty v Normandii, což vedlo
ke konečné porážce, bezpodmínečné kapitulaci a ke konci války v Evropě.
Zůstaly jen vzpomínky nejstarších pamětníků: pomníky, pamětní desky po statečných, kteří jako
vojáci, partyzáni nebo odbojáři položili největší oběť v boji za demokracii a svobodu. I v našem
nejbližším okolí jich máme dost – události v Nýrově, památník v Újezdě, Porčův mlýn ve Zbraslavci,
v Petrově apod. Vzpomínky na osudy a jména, na vítězné armády a jejich zásluhy při porážce
nacistické ideologie čisté rasy – nadlidí.
Tato ideologie byla poražena, odsouzena a potrestána v poválečných smlouvách. Nebyla však
vymýcena a zničena.
Ve jménu všech obětí nedovolme, aby se hrůzy válek opakovaly.
H+K

