Kunštátské informace 10/2004
Město Kunštát ve spolupráci s Muzeem Blansko pořádá
HALASŮV KUNŠTÁT
Sobota 23. října 2004, 16.00 hod.
Pietní akt u hrobu Františka Halase na kunštátském hřbitově
Promluví malíř Vít Ondráček
Sobota 23. října 2004, 19.00 hod.
Kulturní dům Kunštát – obřadní síň
Vzpomínkový večer na básníka Františka Halase
Umělecký přednes Ladislav Lakomý
Ad libitum
Kamila Sokolová – soprán
Libor Suchý – housle
Jitka Břízová – housle
Hana Kratochvílová – klavír
DOPROVODNÁ VÝSTAVA:
Kulturní dům Kunštát – předsálí
ŽIVLY
Výstava z archivu Moravského muzea v Brně
Pátek 22. října 2004, 16.00 hod.
Blansko, hudební salón zámku
Vyhodnocení literární soutěže Františka Halase a beseda účastníků se členy poroty

Informace ze zasedání RM – vybrané části
RM 6. 9. 2004
RM projednala:
- výsledek kolaudačního řízení rekonstrukce stravovacích zařízení v mateřské škole a základní
škole
- zápis z kontrolního dne stavby Rekonstrukce bývalé knihovny na startovací byty
- zápis z místního šetření a ústního jednání ve věci prošetření stavu koryta potoka od rybníka
u školy po zahradu manželů Šabrňákových
- situaci ve výkupu pozemků pro stezku Kunštát – Újezd
- žádost nájemců zdravotního střediska o výměnu oken
- zápis z jednání sociální komise
RM schválila:
- zadání vypracování manipulačního řádu pro rybník u školy
- finanční příspěvek SDH Sychotín na zajištění soutěže v požárním sportu

RM 20. 9. 2004
RM projednala:
- postup prací na rekonstrukci bývalé knihovny na startovací byty a instalaci čekárny na
Palackého ulici
- aktualizaci pořadníku zájemců o umístění v penzionu pro důchodce
- zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města provedeného pracovníky odboru kontroly Kú
JmK
- návštěvnost XII. Hrnčířského jarmarku – účast 14.527 platících návštěvníků
- studii na obnovu bosketu Habrůvka u zámku v Kunštátě – přislíbena dotace od Ministerstva
životního prostředí a ředitele SFŽP (předběžný odhad nákladů na úpravu 3,9mil Kč)
- výroční zprávy o činnosti příspěvkových organizací ZŠ a MŠ za školní rok 2003/2004
RM schválila:
- zadání zpracování prováděcího projektu na úpravu prostranství u kostela ( přislíbena dotace na
rok 2005 ve výši 4,5 mil. Kč)
- opravu oken v Městské sportovní hale
Jednání RM pokračovalo výjezdem do OV Rudka:
Požadavky a připomínky OV Rudka
- oprava obecního domu – OV navrhuje provést celkovou rekonstrukci a tím vytvořit 2 bytové
jednotky – zařadit do rozpočtu na rok 2005. RM schválila zadání zpracování projektové
dokumentace
- zalesnit pozemek p.č. 239 v majetku města
- dokončení terénních úprav a zpevnění cesty vedle kravína
- oprava přívodu vody z vodojemu od požární nádrže
- žádost o zakoupení ocelového přístřešku v ceně 5.000 Kč – schváleno
- požadavek na odkoupení části pozemku, na kterém je umístěn lyžařský vlek
- oprava čekárny a překopů komunikací – provede OV svépomocí, město zajistí materiál
-taj-

Z kunštátské matriky:
Blahopřejeme rodičům k narození dítěte:
Pěta Matěj, Kunštát, Hliníky 480, nar. 26. 8. 2004
Vše nejlepší a hlavně pevné zdraví do dalších let přejeme našim jubilantům, kteří své
narozeniny – 75 a více let, oslaví v měsíci říjnu:
Jíšová Lýdie, Kunštát, Radnická 472
Pařízek Josef, Sychotín 14
Kramplová Libuše, Kunštát, Radnická 472
Šmehlíková Emílie, Kunštát, Radnická 472
Podsedníková Anna, Kunštát, Palackého 152
Vítková Věra, Kunštát, Radnická 472
Hladíková Jarmila, Rudka 2
Bednářová Marie, Kunštát, Zahradní 307
Ševčík Otto, Kunštát, Mezi Plůtky 342
Loučíme se s našimi spoluobčany:
Šamšulová Marie, Kunštát, Lipka 58, zemřela 27.8.2004, nar. 1919
MUDr. Kubíček Ladislav, Sychotín 3, zemřel ll.9.2004, nar. 1926
Vošlajer Karel, Kunštát, Palackého 162, zemřel 13.9.2004, nar. 1939
František Vítek, Touboř 4, zemřel 26.9.2004, nar.1943
Čest jejich památce!
-mat-

Slovo lékaře:
Usmrkanci. Skončilo léto a s ním odešlo i pěkné počasí. Teploty již nedosahují takových výšek,
začínají ranní mrazíky, zvětšují se výkyvy teplot, vzduch je vlhčí. Děti jsou opět ve škole nebo ve
školce. Každý si přinese z cest ten svůj bacilek a rád si ho s kamarády vymění. To vše přispívá k větší
nemocnosti dětí. Nejčastěji je to rýma a následně i kašel. Je to normální reakce organismu při styku
s bakterií nebo virem. Tato reakce je u dětí žádoucí, protože si bojují s bacilkama na úrovni sliznic
a vytvářejí si tak protilátky. Pokud si pamatuji, tak my jako děti jsme měli u nosu stále „nudle“, protože
se nám nechtělo smrkat, tak jsme je většinou utřeli do rukávu. Proto se dětem říkalo usmrkanci. Naše
generace je proto daleko zdravější než dnešní děti. Bohužel současná tendence je vše léčit, stále
pomáhat organismu. Nenecháme dítě ani trošku bojovat s bacilkama a tělíčko si brzy zvykne na
pomoc zvenčí.
Při rýmě bych doporučil prokapávat nos Vincentkou (zbytková mořská voda). Samozřejmě, pokud se
přidají další příznaky – jako je dávivý kašel (pokašlávání je normální), potíže při dýchání nebo teploty,
je vhodné navštívit svého lékaře. Ale pokud je dítě jen zahleněné, řádí jako černá ruka a rozebírá vám
byt, tak se nemáte čeho obávat. Tělo je natolik silné, že si poradí.
Hleny, které vykašláváme a smrkáme, obsahují živé a mrtvé bakterie. Pokud hned vše přeléčíme
antibiotiky (a to i lokálními), zabráníme organismu se dostatečně proti těmto bakteriím obrnit. Netvoří
se tak dostatek protilátek a při dalším setkání je průběh horší. Trend přeléčit každou rýmu a kašílek
není nejvhodnější. Děti jsou tím pádem daleko náchylnější. Pak se podávají léky na posílení imunity
(např. Broncho-Vaxon) obsahující mrtvé bakterie, které jsou v našem hlenu. Takže se zbavujeme
bakterií, abychom je do těla následně opět dostali. Trochu nelogické!
Proto mějte raději usmrkance. Někdy méně znamená více. Příroda není hloupá a pomáhat jí většinou
není nejlepší řešení.
MUDr. Petr Lukeš ml.

PRINCIPY ŽIVOTA
životní filozofie vyrovnaného člověka
Městské informační centrum Kunštát
7. října 2004 v 17.00 hod.
Přednášku vede Bc. Dana Trávníčková
Vstupné 300,-

Město Kunštát
zve na výstavu s názvem
Kapitoly z dějin Kunštátu se zřetelem na historický vývoj kunštátského
hrnčířství
10. září – 30. října 2004
Městské informační centrum v Kunštátě

