Kunštátské informace 12/2004
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám a Vašim rodinám popřál jménem svým, zastupitelstva města a městského
úřadu příjemné a klidné prožití vánočních svátků a v novém roce zdraví, štěstí a spokojenost.
Lumír Krampl
Starosta
Město Kunštát, Kolpingova rodina, SDH Sychotín

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 4. prosince 2004 ve 14.00 hod.
náměstí Krále Jiřího
Program:
14.00 Kunštátská dechovka
15.00 Country kapela Na Větvi
16.00 Farní pěvecký sbor
Rozsvícení vánočního stromu
Mikulášské překvapení s nadílkou
Prodej vánočního zboží
Občerstvení zajištěno

Vánoční výstava betlémů 8. prosince – 19. prosince 2004
Městské informační centrum v Kunštátě
Po – Pá 9.00-12.00, 12.30-17.00
So – Ne 9.00-12.00, 12.30-15.00

Předvánoční beseda s důchodci 9. prosince 2004 v 15.00 hod.
velká zasedací síň MěÚ v Kunštátě.
Hostem této besedy bude p. Radim Štěpán, který promluví o historii i současnosti kunštátského
zámku. Srdečně zve starosta města Lumír Krampl

Informace ze zasedání RM – vybrané části
RM1. 11. 2004
RM projednala:
- závěry zkušebního provozu kotelny v ZŠ
- situaci ve zpracování projektové dokumentace na úpravu prostranství u kostela
- termín jednání předsednictva Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí
- termín kolaudace rekonstrukce bývalé knihovny na startovací byty
- možnosti získání dotace na úpravu bosketu lokality Habrůvka
- žádost o umístění dopravních značek a vyznačení přechodů pro chodce v Sychotíně

RM chválila:
- navýšení příspěvku na provoz pro MŠ na zajištění provozu stravovacího zařízení
- uzavření smlouvy na dopravu do divadla pro klub důchodců firmou BODOS

RM 15. 11. 2004
RM projednala:
- finanční vyhodnocení rekonstrukce kotelny a jídelny ZŠ – hodnota díla činí 4,181.111 Kč
- finanční náročnost na geometrické zaměření a zpracování dokumentace pro územní řízení
- na výstavbu kanalizace (geometrické zaměření 500.000 Kč, dokumentace 1,5 mil. Kč)
- závěry kolaudačního řízení rekonstrukce knihovny na startovací byty
- postup odstranění náletových dřevin z břehů koryta Kunštátského a Sychotínského potoka
- návrh Ředitelství silnic a dálnic na vybudování silničního obchvatu města
- vyhodnocení plnění rozpočtu k 31. 10. 2004
- návrh rozpočtového opatření
- výsledky voleb do zastupitelstva kraje a senátu
- smlouva s firmou KKŠ Boskovice na odvoz domovního odpadu v roce 2005 (zvýšení poplatku
za osobu o 26 Kč a za uložení l tuny odpadu o 100 Kč + 19 % DPH)
- termín a program zasedání zastupitelstva města
RM schválila:
- zadání zpracování revize manipulačního řádu rybníka v Sychotíně
- příspěvek na činnost pro Klub stolního tenisu,ČČK a ČSŽ Rudka, SKI Club Kunštát
a Kolpingovu rodinu

ZM 25. 11. 2004
ZM vzalo na vědomí:
- informaci o činnosti Rady města za uplynulé období
ZM schválilo:
- zadání vypracování technické studie do zaměřeného úseku jižního obchvatu Kunštátu silnicí
I/19 v I. pololetí roku 2005 (vypracování zadá a uhradí Ředitelství silnic a dálnic ČR)
- rozpočtové opatření č. 3/2004
- prodej a výkup pozemků
- obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2004, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 7/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
- zřízení sociálního fondu
- směrnici o tvorbě a používání sociálního fondu
- veřejnoprávní smlouvu s městem Boskovice na projednávání přestupků
- prodej nepotřebného inventáře základní školy
- obecně závaznou vyhlášku města č. 3/2004, kterou se ruší obecně závazná vyhláška
č. 5/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz mateřské školy
a školní družiny
- finanční výpomoc ve výši 20.000,- Kč vybrané obci postižené živelnou pohromou – vichřicí
UPOZORNĚNÍ:
ZM schválilo dne 25.11. 2004 obecně závaznou vyhlášku č. 2/2004, která stanovuje výši poplatku
za odvoz domovního odpadu v roce 2005. Z dosavadních 330,- Kč se poplatek zvyšuje na 360,Kč/osoba/rok a je splatný do 15. 2. 2005. Přesáhne-li poplatek za rodinu 1.000,- Kč je možné jej
uhradit ve 2 stejných splátkách, a to do 15.2. a 30.6. 2005.
-taj-

Návrh zajištění výjezdních úředních dnů pro Kunštát v roce 2005
Výjezdní úřední dny budou garantovat potřebnou míru kontaktu s pracovnicemi odboru státní sociální
podpory těm klientům, kteří mají ztížené možnosti k návštěvě příslušných výjezdních kontaktních míst,
tzn. lidé se zdravotním handicapem, důchodci, maminky na rodičovské dovolené, nezaměstnaní.
Výjezdní úřední den: úterý 9.30-14.00
Termíny:
11.1.2005, 18.1.2005, 25.1.2005
12.4.2005, 19.4.2005, 26.4.2005
12.7.2005, 19.7.2005, 26.7.2005
13.9.2005, 20.9.2005, 27.9.2005
11.10.2005,18.10.2005, 25.10.2005

Z kunštátské matriky:
Blahopřejeme rodičům k narození dítěte:
Šenkyříková Lucie, Kunštát, Nová 458, nar. 29. 10. 2004
Vše nejlepší a dobré zdraví do dalších let přejeme našim jubilantům, kteří své narozeniny
(75 a více let) oslaví v měsíci prosinci:
Macháček Ladislav, Kunštát, Zámecká 12
Švendová Božena, Kunštát, Radnická 472
Ing.Peroutka Jiří, Kunštát, Nová 294
Konečná Vlasta, Kunštát, Hliníky 225
Holíková Maria, Kunštát, Nová 387
Králík Bohuslav, Kunštát, Hliníky 384
Čáslavský Adolf, Kunštát, Radnická 472
Truhlářová Marie, Kunštát, Mezi plůtky 141
Michelová Božena, Rudka 58
Neudertová Věra, Rudka 34
Pukl Zdeněk, Újezd 21
Hájek Rudolf, Újezd 47
Významné životní jubileum oslaví v měsíci prosinci
p. Josef Šimon, Kunštát, Za Lidokovem 343, který je nejstarším občanem našeho města – narodil se
v roce1908. Přejeme p. Šimonovi dobrou pohodu a hlavně pevné zdraví.
Oznamujeme úmrtí:
Tušla František, Kunštát, Hliníky 235, zemřel dne 22. 11. 2004, narozen 1919
Čest jeho památce!
-mat-

Sportovní klub SKI CLUB Kunštát informuje kunštátskou sportovní
veřejnost
o připravovaných lyžařských akcích a provozu lyžařských vleků v Hlubokém u Kunštátu
pro sezónu 2004/2005.
Pozvání na sportovní akce pro členy i nečleny:
- Zájezd do Jizerských hor ve dnech 8.-9.1.2005 s možností účasti na lyžařském běžeckém
závodě JIZERSKÁ 50 konaný dne 9.1.2005.
- Zájezd do zimního střediska Deštné v Orlických horách s možností sjezdování a nebo
lyžařské túry po hřebenu Orlických hor. Termín: březen – přesný termín bude zveřejněn dle
situace a sněhových podmínek. Bližší informace v lyžařském středisku nebo u organizátora
akce Jiřího Suchomela st., tel. 516 461 223.

Zimní sportovní soutěže, závody pořádané především pro mládež z Kunštátska v rámci
„Sportuj s námi“ v lyžařském areálu v Hlubokém.
- Lyžařský běžecký závod v klasickém stylu, ve stylu závodu malé Jizerské 50. Termín
konání dne 16.1.2005. Přihlášku je nutné podat do 10.00 hod. v chatě u lyžařských vleků.
Zahájení v 11.00 hod. (Tratě 300 m, 500 m, 1 km, 2 km, 3 km dle věku závodníka a trať
do 10 km pro dospělé či dříve narozené – turistická trasa po okolí.)
- Závod ve sjezdu nebo slalomu na lyžích a snowboardu pro mládež do 15 let (výjimka je
možná) konaný dne 23.1.2005. Přihlášky a vyzvednutí startovních čísel na chatě u lyžařských
vleků do 10.00 hod. včetně informací.
- Zorganizování „LYŽAŘSKÉ ŠKOLY“ pro lyžaře začátečníky ve SKI areálu v Hlubokém.
Informace a propozice u organizátorů a ve SKI areálu v Hlubokém:
Videman Tomáš, tel. 605 746 340, 516 462 061
Rotroekl Jan ml., tel. 737 146 185, 516 462 140
Organizátoři si vyhrazují právo změnit termín závodu, popřípadě závod zrušit z důvodu špatných
sněhových podmínek.
Lyžařské vleky v Hlubokém v sezóně 2004/2005 provozuje Jiří Suchomel ml., tel. 516 462 186, který
Vás se SKI CLUBEM Kunštát co nejsrdečněji zve k návštěvě lyžařského areálu. Aktuální informace
o LV na výše uvedeném telefonním čísle.
PROVOZNÍ DOBA:
pondělí – pátek16.00 – 20.00
sobota, neděle, svátky 9.00 – 20.00
Výbor SKI CLUBU Kunštát a provozovatel lyžařských vleků děkuje organizacím, členům SKI CLUBU,
občanům za pomoc při zajišťování úkolů, údržby, oprav a provozu v lyžařském areálu a při
sportovních soutěžích určených dětem v roce 2004.
Do nového roku 2005 přeje všem pevné zdraví, dobrou partu kamarádů, hodně pěkných sportovních
zážitků, radosti a spokojenosti v soukromém životě a těší se na spolupráci v roce 2005.
(2.1.2005 novoroční setkání členů „SCK“ na chatě v lyžařském areálu v 11.00 hodin).
S pozdravem „přijďte pobejt“
SKI CLUB Kunštát a Colorfoto J. Suchomel

Slovo lékaře:
Přání pohody. Minule jsem psal o zvracení a tak nyní jsem chtěl probrat problematiku průjmu. Ale
tím, že se blíží vánoce, jsem od tématu upustil.
Rád bych Vám všem popřál krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku. Život je
krásný a jednoduchý, bohužel jen my sami si ho komplikujeme. Aby člověk něco dostal, tak musí
nejdřív něco dát. Někdy stačí jen úsměv nebo dobré slovo. Proto se nebojte darovat, určitě se Vám to
vrátí.
Já Vám daruji jeden vánoční vtípek pro zlepšení nálady:
V jedné fabrice je předvánoční besídka. Vystoupí ředitel a říká: „Přátelé, máme zde několik
zahraničních pracovníků, kteří nemohou jet domů na vánoce. Prosím, buďte humanisté a vemte si
každý do rodiny jednoho na svátky.“
Po vánocích za ředitelem přijde náměstek a říká: „Teda, pane řediteli, já jsem si na Štědrý den
jednoho pracovníka vzal, ale řeknu Vám, kapr je kapr!“
Prosím, berte to tak, že tento vtip je namířen jen proti kaprům. Neberte ho osobně. Na závěr rada –
opatrně s jídlem a pitím, ať to zvracení a průjem není aktuální.
S pozdravem MUDr. Petr Lukeš ml.

Rudecká hospoda Vás zve na SILVESTROVSKOU NOC
31.12.2004 ve 20.00 hod.
Vstupenky v předprodeji – Rudecká hospoda
Informace na tel. 516 462 416
Občerstvení a hudba zajištěno
Cena vstupenky 300,- Kč
(večeře a novoroční přípitek v ceně vstupenky)

Mikroregion Kunštátsko-Lysicko má svůj nástěnný kalendář.
K prodeji bude v Městské knihovně Kunštát v měsíci prosinci.

