Kunštátské informace 11/2004
Informace ze zasedání RM – vybrané části
RM 4.10. 2004
RM projednala:
- rozhodnutí SO, kterým se povoluje zkušební provoz kotelny v ZŠ
- postup přípravných prací pro budování kanalizace v příštím období
- zápis z kontrolního dne rekonstrukce bývalé knihovny na startovací byty
- termín projednání studie na úpravu bosketu lokality Habrůvka s Národním památkovým
ústavem
- výsledky rozboru vody odebrané z toku Úmoří – velmi vysoký obsah nerozpuštěných látek
ze septiků či žumpy
RM schválila:
- navýšení příspěvku na provoz MŠ
- zadání zpracování projektové dokumentace na úpravu obecního domu v Rudce
- zadání opravy přívodu vody do požární nádrže Rudka
- převod částky 1 mil. Kč na účet banky Volksbank na úhradu splátky úvěru a úroků z úvěru
- prodloužení nájemní smlouvy na pronájem KD a nájemní smlouvy na pronájem prostoru
na provozování kadeřnictví
Jednání RM pokračovalo výjezdem do OV Sychotín.
Požadavky a připomínky OV Sychotín:
- odstranění závad vzniklých při výměně střešní krytiny budovy Prádlo do termínu předání akce
- oprava fasády, nátěr oken budovy Prádla – zařadit do rozpočtu na rok 2005
- rozšíření veřejného osvětlení
- osazení dopravních značek
- vyčištění koryta Sychotínského potoka a Petrůvky
- návrh na pořízení kontejnerů na plasty a sklo

RM 18.10. 2004
RM projednala:
- zápis z místního šetření ve věci projednání provedení úpravy prostranství u kostela
- zápis z kontrolního dne stavby rekonstrukce bývalé knihovny na startovací byty
- aktualizovaný pořadník zájemců o umístění v penzionu pro důchodce
- výsledky jednání s Národním památkovým ústavem a Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových ve věci úpravy bosketu lokality Habrůvka
RM schválila:
- navýšení příspěvku na provoz MŠ na dovybavení stravovacího zařízení a výdejny stravy
Jednání RM pokračovalo výjezdem do Hlubokého pro OV Hluboké a OV Touboř.
Požadavky a připomínky OV Hluboké:
- rekonstrukce KD – OV navrhuje vybudovat v podkroví prostory pro ubytování, v přízemí
společenské místnosti - využití pro Agroturistiku apod.
- oprava komunikací – překopy po Telecomu, nedodělky po úpravách potoka
- využití koupaliště
- vybudování příčné kanálové vpusti u KD

-

dodání posypového materiálu

Požadavky a připomínky OV Touboř:
- nátěr střechy KD, drobné opravy
- oprava a zpevnění místních komunikací
- rozšíření kanalizace pro odvod dešťových vod
-taj-

Upozornění vlastníků a uživatelů nemovitostí na jejich povinnost
odstraňovat a oklešťovat stromoví v blízkosti elektrických vedení
ve správě a majetku JME, a.s.
Zákon č. 458/2000 Sb. ukládá vlastníkům nemovitostí povinnost odstraňovat a oklešťovat stromoví
a jiné porosty tak, aby byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz energetického zařízení. V případě, že
okleštění vlastník neprovede, mají podle výše uvedeného zákona pracovníci JME, a.s. právo vstoupit
na nemovitost a provést okleštění stromů a dřevin sami.
V měsíci lednu, únoru a březnu budou provádět pracovníci JME, a.s. v katastru našeho města
pravidelnou kontrolu energetických zařízení. Součástí této kontroly je i provedení okleštění – případné
odstranění dřevin, které ohrožují bezpečný a spolehlivý provoz energetického zařízení a které
neodstranili vlastníci nemovitostí. Je tedy výhodné, aby si vlastníci nemovitostí provedli okleštění
dřevin v měsíci prosinci tak, aby v případech, kdy není možné při okleštění dodržet bezpečné
vzdálenosti, mohli požádat pracovníky JME, a.s o vypnutí zařízení, nebo aby okleštění provedli
pracovníci JME, a.s. v rámci kontrol v prvním čtvrtletí roku sami.

Bezpečnostní pravidla pro odstraňování a oklešťování stromoví
v blízkosti venkovních vedení pod napětím
-

-so-

Ochranná pásma elektrických vedení stanoví zákon č. 458/2000 Sb. v platném znění
(Elektrizační zákon).
Ochranné pásmo venkovního (nadzemního) vedení je vymezeno svislými rovinami po obou
stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení.
U vedení vysokého napětí do 35 kV včetně je ochranné pásmo 7 m od krajního vodiče vedené
na obě strany.
U vedení velmi vysokého napětí nad 35 kV do 110 kV včetně je ochranné pásmo 12 m
od krajního vodiče vedení na obě strany.
Kromě jiných činností je zakázáno nechávat v ochranném pásmu růst porosty nad výšku 3 m.
Při oklešťování a kácení stromoví se nesmí provádějící pracovník sám ani nástroj přiblížit k
vodičům vedení na vzdálenost menší než je vzdálenost bezpečná.
Přiblížit k vodičům vedení na vzdálenost menší než je vzdálenost bezpečná se nesmí ani
kácený strom nebo odstraňovaná větev.
Bezpečná vzdálenost pro vedení velmi vysokého napětí nad 35 kV do 110 kV včetně je 3 m.
Bezpečná vzdálenost pro vedení vysokého napětí do 35 kV včetně je 2 m.
Bezpečná vzdálenost pro vedení nízkého napětí je 1 m.
Pokud není možné bezpečnou vzdálenost dodržet, nesmí se práce provádět a je třeba JME,
a.s. požádat o vypnutí vedení nebo provedení prací pracovníky JME, a.s.
Při nedodržení bezpečné vzdálenosti či jiném porušení bezpečnostních předpisů nepřejímá
JME, a.s. žádnou zodpovědnost za vzniklé následky.
Práce je vhodné provádět v době vegetačního klidu (listopad, prosinec).
Veškeré povinnosti a zásady jsou stanoveny zákonem č. 458/2000 Sb. a normami
ČSN 33 3301, ČSN 34 3100, ČSN 34 3101 a ČSN 34 3108.

Pošta Kunštát:
Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás touto cestou požádat o spolupráci. Během posledních měsíců se výrazně zvýšil počet
napadení doručovatele psem a několikrát došlo i k pokousání. Každodenní povinností doručovatele je
doručit poštu adresátům, kterým náleží a ne každý den se jedná, díky našim psím mazlíčkům, o práci
příjemnou, někdy jde o výkon ryze nebezpečný.
Všichni, kteří máme pejsky, jsme naprosto přesvědčení, že ten náš není schopen žádného útoku,
ale opak je někdy pravdou. Bohužel i pejsek velikosti jezevčíka je schopen Vás pořádně vytahat za
nohavici a u větších plemen dochází i k bolestivým zraněním, která většinou končí až u lékaře.
Každý pes, ač sebevětší mazlíček, má geneticky dáno bránit své území před cizím vetřelcem. O to
více, pokud není v dosahu majitele. Což je jednou z hlavních předností a důvodů, proč si psa
pořizujeme. O to horší je však úloha poštovního doručovatele, který se takovým „vetřelcem“ stává
v okamžiku, kdy přistupuje k brance, zvonku, či poštovní schránce i přes to, že Vám nese peníze nebo
veselý pozdrav od Vašich přátel a blízkých.
Proto Vás, majitele pejsků, chci požádat, aby jste v době doručování poštovních zásilek
(t.j. v pracovních dnech mezi 8-14 hodinou) zajistili svého psa tak, aby nemohl doručovatele
napadnout a v případě velkého plemene ani ohrožovat u branky se schránkou a tím předešli možným
nepříjemnostem, mnohdy i bolestivým.
Děkuji Vám za pochopení tohoto problému a těším se na Vaši návštěvu u nás na poště.
Marie Wetterová
vedoucí pošty Kunštát

Poděkování:
Rada města děkuje paní Zdeně Popelkové za zorganizování znovuodhalení sousoší „Legionáři“
v Jeskyni blanických rytířů v Rudce a za vzpomínku na všechny československé legionáře, kteří
bojovali a mnozí i padli za vlast.

Město Kunštát Vás zve na výstavu
Miroslav Dressler
Krajiny v barvách pastelových
7. listopadu – 5. prosince 2004
Městské informační centrum v Kunštátě

Město Kunštát a Kolpingova rodina připravují
výstavu betlémů
v prostorách Informačního centra v Kunštátě.
Výstava bude otevřena
od 8. 12. do 19.12. 2004.
Pořadatelé výstavy se obrací s prosbou na občany, kteří vlastní betlémy a jsou ochotni je zapůjčit
na tuto výstavu, aby je laskavě předali v týdnu od 1.12. 2004 v Městské knihovně v Kunštátě.
Děkujeme.

Z kunštátské matriky:
Blahopřejeme rodičům k narození dětí:
Stehlík Jakub, Rudka 12, nar. 7.9.2004
Navrátil Daniel, Kunštát, Hliníky 402, nar. 8.9.2004
Soukeník Jan, Kunštát, Nová 457, nar. 9.9.2004
Řezníčková Natálie, Kunštát, Zahradní 300, nar. 24.9.2004
Vše nejlepší a hlavně pevné zdraví do dalších let přejeme našim jubilantům, kteří své
narozeniny (75 a více let) oslaví v měsíci listopadu:
Macháčková Eva, Kunštát, Hrnčířská 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 Lavkách 260
Oznamujeme úmrtí:
Pan Josef Havlíček, Palackého 188, Kunštát, nar. 1944, zemřel 29.10.2004.
Čest jeho památce !
Vážení občané, oznamte nám, pokud si nepřejete, aby Vaše jubileum bylo uvedeno v KI. Vaše přání
budeme respektovat. Děkuji.
-mat-

Slovo lékaře:
Zvracení. Zvracení je u dětí dost časté. Každý někdy zvracel nebo alespoň někoho zvracet viděl, a tak
si myslím, že popisovat průběh je zbytečné.
Zvracení může mít mnoho příčin. Nejčastěji jde o gastritidu (“střevní chřipku“). Další v pořadí u dětí je
dietní chyba, třetí je zvracení při kašli a po spolykání hlenů. Pak následuje řada dalších příčin: akutní
břišní nemoci (např. slepé střevo), choroby mozku, různé vrozené vady, psychické stavy, otravy...
Nejdůležitější je kolikrát dítě zvracelo a zda toleruje tekutiny. Pokud si dítě jednou nebo dvakrát
ublinklo (jak se říká „chlapsky odplivlo“), patrně se jedná o dietní chybu a pak stačí dietní režim
a dostatek tekutin.
Horší je, pokud člověk opakovaně zvrací a neudrží v sobě ani tekutiny (tomu pak říkáme Chačaturjan
neboli šavlový tanec). Pak hrozí, zejména u malých dětí, dehydratace. Zvláště pokud se přidá průjem
a teplota. Zde už musíme být na pozoru. Bohužel, maminkám nejvíce vadí, že dítě nic nejí, snaží se
do něho nacpat aspoň chleba s máslem, popřípadě „dietní“ párek s hořčicí a rohlíkem. Jídlo je v tu
dobu nebezpečné. Nejdůležitější je dostat do dítěte opatrně tekutiny, jídlo dožene později. Dobrá je
Smecta (přestože je na průjem) rozpuštěná v ředěné Cole – toto pak podávat po lžičkách. Je potřeba
si s tím doslova vyhrát – 2 až 3 lžičky po 5 minutách. Pokud dáte dítěti více tekutin na podrážděný
žaludek, pak hrozí opětovné zvracení. Pokud ani takto dítě tekutiny netoleruje, je na místě
hospitalizace a infuze. Samozřejmě, pokud se přidají další příznaky – ztuhlé a bolestivé břicho,
světloplachost, výrazné bolesti hlavy, vysoké teploty, atd. – je vhodné vyhledat lékaře.
Takže pamatujte, nejdůležitější jsou tekutiny. V tomto případě bych ale nedoporučoval alkoholické
nápoje, protože by se Vám mohlo ještě přitížit.
MUDr. Petr Lukeš ml.

