Kunštátské informace 9/2004
Informace ze zasedání RM a ZM – vybrané části
RM 9. 8. 2004
RM projednala:
- zápisy z kontrolních dnů staveb - rekonstrukce stravovacích zařízení v ZŠ a MŠ,
rekonstrukce bývalé knihovny a startovací byty
- výsledek hospodaření příspěvkových organizací Penzion pro důchodce,
Základní škola a Mateřská škola k 30. 6. 2004
- žádost SDH Újezd o příspěvek na zakoupení výstroje a výzbroje
- žádost OV Sychotín o výměnu střešní krytiny na budově „Prádla“
- protokol České inspekce životního prostředí z šetření ve věci znečištění potoka „Úmoří“
RM schválila:
- urovnání a částečné zpevnění plochy u kostela
- zbudování zabezpečovacího zařízení v knihovně a informačním centru
- nájemní smlouvu na služební byt v ZŠ
- smlouvu o spolupráci při provozu televizního kabelového rozvodu s firmou SELF servis
- nákup plovoucího čerpadla a přenosných radiostanic pro SDH Kunštát z dotací od JmK

RM 23. 8. 2004
RM projednala:
- termín kolaudace rekonstrukce stravovacích zařízení v ZŠ a MŠ
- stanovisko VH atelieru k návrhu na vybudování suchého poldru na Sychotínském potoce
- výsledek výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí pro výstavbu kanalizace
- situaci ve výkupu pozemků pro stezku Kunštát - Újezd
- dopis Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových adresovaný ministerstvu financí
ve věci uvolnění 2 pracovních míst pro zámek v Kunštátě
RM schválila:
- vyvěšení záměru na prodej pozemku p.č. 734/2 a 735/2 v k.ú. Kunštát ve vlastnictví města
- finanční příspěvek pro SDH Újezd na zakoupení výstroje a výzbroje
- vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 107 na náměstí Krále Jiřího
- ukončení nájemního vztahu mezi městem Kunštát a Pozemkovým fondem na pozemek
p.č. 1778/1 v k.ú. Kunštát

ZM 19. 8. 2004
ZM vzalo na vědomí:
- informaci o činnosti RM od posledního zasedání zastupitelstva
ZM schválilo:
- změnu územního plánu č. 2 s tím, že další žádosti o změnu územního plánu budou zařazeny
do změny č. 3
- rozpočtové opatření č. 2/2004
- prodej a směnu pozemků
- dodatky ke Zřizovacím listinám základní a mateřské školy

Město Kunštát zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění a usnesení Rady města ze dne 23.8.2004
Záměr na pronájem nebytových prostor
v objektu Města Kunštát – nám. Krále Jiřího 107 v Kunštátě.
Jedná se o nebytové plochy včetně vybavení ve výše uvedeném objektu, nacházející se ve 2. podlaží,
o celkové výměře 63,8 m2, vhodné jako kanceláře. Bližší informace poskytne zájemcům tajemník
MěÚ. Nabídky je možné podávat do 10.9.2004. Podmínky pronájmu budou s nájemcem projednány
osobně na MěÚ.
-taj-

Městská knihovna v Kunštátě
zve na besedu se spisovatelem
Michalem Vieweghem
ve čtvrtek 30. září 2004 v 16.30
v Městském informačním centru

Město Kunštát
zve na představení divadla
JÁRY CIMRMANA
s názvem

VRAŽDA V SALONNÍM KUPÉ
Dne 4. října 2004 v 19.00 v KD Kunštát
Předprodej vstupenek od 20. září 2004
v Městském informačním centru

Slovo lékaře:
Afty. Jsou u dětí dosti časté, především v letních měsících a způsobuje je herpetický virus. Přenáší se
slinami, znečištěnými předměty, a co je nejdůležitější - ovocem. Nejčastěji jsou to jahody, hroznové
víno, někdy broskve a vyjímečně i meloun. Je zajímavé, že stačí sníst jahodový jogurt.
Děti mohou mít 2-3 dny vysoké teploty (trvají při výsevu), bolest v krku a ústech, slinění, odmítání
potravy. V ústech je zarudlá sliznice, ložiska nažloutlé až bílé barvy s červeným lemem.
Největší problém je, že děti odmítají nejen tuhou stravu, ale i tekutiny. Tím hrozí, hlavně u malých dětí,
dehydratace a je třeba děti postupně zavodňovat. Tuhá strava je v počátku na škodu, jen více dráždí
sliznice. Nejlepší jsou předchlazené tekutiny, které ústa znecitliví. Dospělým bych doporučil chladné
pivo nebo šampaňské, tvrdý alkohol štípe. Mám to vyzkoušené a opravdu to zabírá.
Druhý až třetí den, jakmile klesnou teploty, je dobré podávat kašovitou, nedráždivou stravu. Jinak je
veškerá léčba bez většího efektu. Doporučují se vitamíny B řady, event. Gentianová violeť (fialka).
Důležité je snižovat teploty. Obnovení sliznice trvá 9 dní, po tuto dobu mohou afty bolet. Dávejte si
pozor na kyselinu citronovou (E 330), je obsažená v mnoha potravinách (slazené minerálky, ovocné
čaje, cukrovinky...). Leptá sliznice a umožňuje další rozsev aft.
Co říci závěrem: Hlavní je děti zavodnit chladnými tekutinami, nejlépe mlékem. Jídlo není zpočátku
důležité, to děti doženou později. A vy starší vězte, že onemocnění aftosní stomatitidou vzhledem
k léčbě, nemusí být až tak nepříjemné (ale ne, že se na mě a na afty budete vymlouvat).
MUDr. Petr Lukeš ml.

Z kunštátské matriky:
Blahopřejeme rodičům k narození dětí:
Smutný Michal, Rudka 20, nar. 20. 6. 2004
Sladký Lukáš, Kunštát, Nová 456, nar. 4. 7. 2004
Kopecký Lukáš, Kunštát, Hliníky 495, nar. 9. 7. 2004
Vše nejlepší, dobrou životní pohodu a pevné zdraví přejeme všem jubilantům,
kteří své narozeniny (75 a více let) oslaví v měsíci září:
Handlová Štěpánka, Kunštát, Chocholík 330
Předešlý Jan, Kunštát, nám. Krále Jiřího 105
Ševčíková Jarmila, Kunštát, Pod Hotelem Rudka 342
Tenora Vladimír, Sychotín 34
Vichtová Zdeňka, Kunštát, V Lavkách 260
Rotroeklová Božena, Kunštát, Tenorova 48
Otisková Marie, Kunštát E5
Loučíme se s našimi spoluobčany:
Šafář František, Újezd 65, zemřel 8.8.2004, narozen v roce 1924
Šabrňáková Anna, Kunštát, Zámecká 129, zemřela 12.8.2004, nar. 1911
Čest jejich památce !
Vážení občané, pokud si nepřejete být uvedeni v seznamu jubilantů,
oznamte laskavě, tuto skutečnost na MěÚ v Kunštátě.
Vašemu přání vyhovíme.
-mat-

Město Kunštát, Mlékárna Olešnice,
CK Svitávka pořádá
Mezinárodní turnaj v kolové
za účasti mistrů světového poháru
4. září 2004 v 15.30 ve Sportovní hale v Kunštátě
Turnaje se zúčastní 7 mužstev
ČR, Švýcarsko, Rakousko, Německo
Vystoupení mistrů světa v krasojízdě
Martina Štěpánková, Arnošt Pokorný,
čtyřčlenné družstvo žen - bronzové medailistky z MS v krasojízdě
Turnaj bude zahájen módní přehlídkou dánské firmy NEWLINE
speciální sportovní oblečení
Občerstvení zajištěno
Všichni jsou srdečně zváni

Členky týmu vizážistek Miss 2004
pořádají speciální reklamní akci firmy Mary Kay
dne 22. září 2004 od 17 hod.
v salonku Cafe Restaurant Teneritas
na náměstí v Kunštátě
Nabízíme Vám bezplatné poradenství o image,
vizážistické služby a poradenství v oblasti péče o pleť.
I Vy si můžete vyzkoušet, jaké to je - být líčena jako modelka!
Těšíme se na Vás!

