Kunštátské informace 8/2004
Informace ze zasedání RM - vybrané části
28.6.2004
RM projednala:
- postup prací na rekonstrukci stravovacích zařízení v ZŠ a MŠ
- postup prací na rekonstrukci bývalé knihovny na startovací byty
- souhlas báňského úřadu k provádění malých trhacích prací v pískovně firmy KORA
- závěry z jednání ve věci výstavby kanalizace
- stanovisko zástupce IS Letovice k odstranění závad bytového domu Nová 504
RM schválila:
- příspěvek SDH Sychotín na zajištění účasti na mistrovství ČR dorostu v požárním sportu
- konání pěti tanečních zábav na výletišti v Újezdě
- vyvěšení záměru na prodej pozemku ve vlastnictví města p.č.167 v k.ú. Kunštát o výměře 432 m2

12.7.2004
RM projednala:
- stanovisko odboru výstavby a územ. plánování MěÚ Boskovice k rozšíření návrhu zadání pro
zpracování změny č.2 územního plánu, kterým odbor výstavby doporučuje návrh na rozšíření zadání
zařadit do samostatné změny č.3 územního plánu.
- postup prací na rekonstrukci školních stravovacích zařízení a bývalé knihovny na startovací byty
- umístění čekárny na ulici Palackého a podmínky pronájmu pozemku
- termín otevření a předání fotbalových kabin dne 31.7.2004
- protokol z místního šetření ve věci opravy chodníku před domem č.p.18 na ulici Fr. Halase
- dopis Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových adresovaný Ministerstvu kultury ČR ve
věci zpřístupnění kunštátského zámku
- zápis z jednání majetkové komise Svazu měst a obcí ČR
- přípis firmy SELF SERVIS, kterým sděluje úpravu ceny za služby od měsíce srpna 2004 o cca 12,5%
- zápis finančního výboru z kontroly účetnictví provedené v ZŠ.
RM schválila:
- svolání jednání ve věci možného zbudování suchého poldru nad Sychotínem
- nákup rotační sekačky trávy pro údržbu veřejné zeleně
- dohodu o ukončení nájemního vztahu s MV ČR na pronájem služebny Policie ČR

26.7.2004
RM projednala:
- zápisy z kontrolních dnů staveb: rekonstrukce kotelny a kuchyně v ZŠ, rekonstrukce stravovacího
zařízení v MŠ a rekonstrukce bývalé knihovny na startovací byty
- nesouhlasné stanovisko OV Hluboké k pronájmu kulturního domu
- plnění podmínek kupních smluv na stavební pozemky v ulici Mezi Plůtky
- výsledky hospodaření k 30.6. u příspěvkových organizací penzion pro důchodce, základní škola,
mateřská škola
- zápis ze zasedání sociální komise
- usnesení Policie ČR ve věci vloupání do budovy MěÚ
RM schválila:
- nákup sekačky trávy pro mateřskou školu
- zakoupení motoru pro opravu vozidla Multicar
- termín zasedání Zastupitelstva města 19.8.2004
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Výzva občanům:
Město Kunštát připravuje výstavu o historii hrnčířství na Kunštátsku, která bude probíhat v měsíci září
a říjnu letošního roku v městském informačním centru.
Obracíme se s prosbou na občany o zapůjčení staré kunštátské keramiky, která by tuto výstavu
doplnila a obohatila. Exponáty shromažďuje Městská knihovna v Kunštátě a to do 25. srpna 2004.
Po skončení výstavy budou řádně vráceny svým majitelům.
Děkujeme za spolupráci.
Kontakt:
Městská knihovna Kunštát, tel.: 516 462 456

BENÁTSKÁ NOC
20. SRPNA 2004
RUDKA U KUNŠTÁTU
Program:
20.00 - začínáme
21.00 - vystoupení skupiny ARAKAIN revival
- Nerakain
22.00 - velký ohňostroj
23.00 - striptýz dámský i pánský - vystoupí mistři ČR
24.00 - slosování vstupenek - 1. cena - diskman
Všechny vstupenky jsou slosovatelné
Ludvíci a Johany mají svátek - dárek od nás - vstup zdarma
Vstupné 70,- Kč
Hraje skupina KREYN

Upozornění:
Od 1.9.2004 budou ve školní ordinaci prováděny pouze prohlídky dětského chrupu. Děti, které na
základě prohlídky budou potřebovat lékařský zákrok, se dostaví do zubní ordinace ve zdravotním
středisku (nám. ČSČK 38).
Prohlídky i ošetření budou probíhat jako dosud vždy ve čtvrtek. Děti, které se nechtějí účastnit
kolektivního ošetření, mohou rodiče zaregistrovat přímo u MUDr. Bočkové nebo u MUDr. Kacúrové
a navštěvovat stomatologa v doprovodu rodičů. Po dohodě s ředitelstvím Mateřské školy v Kunštátě
zahájíme pravidelné zubní prohlídky i u předškolních dětí. Prohlídky 2x ročně i ošetření standardním
materiálem je u dětí do 18ti let hrazeno ze zdravotního pojištění. Doba 1. návštěvy dítěte u zubního
lékaře je uváděna mezi 6. měsícem a 1. rokem věku dítěte.
MUDr. Jana Bočková

Úspěšná reprezentace:
Začátkem června se konalo v Praze na stadionu SK Slavie Mistrovství České republiky hry Plamen
a soutěže dorostu v požárním sportu. V kategorii dorostenek reprezentovaly Jihomoravský kraj dívky
ze Sychotína.
Soutěž se jim vydařila mnohem lépe než v loňském roce, kdy obsadily 9. místo. Po prvním dnu
soutěže, kdy se běžely štafety a prováděly testové otázky, figurovaly na 5. místě. Druhý den se běžely
disciplíny 100 m s překážkami a požární útok.
Nad překážkami zazářila Soňa Bělehrádková a s časem 19,04 se stala vícemistryní republiky.
Největšího úspěchu dívky dosáhly v královské disciplíně, když s časem 28,06 získaly titul mistryň
republiky v požárním útoku.
V celkovém součtu všech disciplín se umístily na výborném 4. místě.
Tímto dívkám děkujeme za vzornou reprezentaci celého Kunštátska.

Z kunštátské matriky:
Blahopřejeme rodičům k narození dětí:
Kopecká Alexandra, Kunštát, Hliníky 195, nar. 29.5.2004
Kudláčková Aneta, Kunštát, Nová 459, nar. 30. 5. 2004
Pařízek Jiří, Hluboké u Kunštátu 27, nar. 16. 6. 2004
Vrbková Eva, Kunštát, Újezd 61, 21. 6. 2004
Kadlčáková Nella, Kunštát, Hliníky 346, nar. 26. 6. 2004
Trubák Karel, Kunštát, Palackého 213, nar. 8.7.2004
Vše nejlepší, pevné zdraví a dobrou životní pohodu přejeme všem jubilantům,
kteří své narozeniny 75 a více let, oslaví v měsíci srpnu.
Pelíšková Emilie, Kunštát, Radnická 178
Kolářová Marie, Touboř 10
Kovářová Františka, Újezd 23
Svobodová Věra, Kunštát, Radnická 472
Bergauerová Marie, Kunštát, Hliníky 434
Straková Marie, Hluboké u Kunštátu 43
Janíček Ladislav, Kunštát, Hrnčířská 172
Oznamujeme úmrtí:
Horáková Emilie, Rudka 31, zemřela 27.6.2004, nar. 1922
Chmel Augustin, Sychotín 6, zemřel 11.7. 2004, nar. 1930
Grätzová Věra, Kunštát, Palackého 157, zemřela 19.7.2004, nar. 1929
Blažková Elfrieda, Kunštát, Radnická 472, zemřela 24.7.2004, nar. 1926
Čest jejich památce !
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Slovo lékaře
Máme se bát klíšťat ?
Klíště obecné přenáší klíšťovou encefalitidu a lymskou boreliosu. Klíšťová encefalitida probíhá
většinou mírně, ale jsou i závažné formy s trvalými následky.
Příznaky jsou: bolest hlavy, teploty, zvracení, světloplachost...
Léčba je: klid na lůžku a infusní terapie.
Proti klíšťové encefalitidě existuje očkování. Jedna dávka stojí do 300,- Kč. Po prvních 3 dávkách je
nutné každé 3 roky přeočkování!
Nakažených klíšťat se vyskytuje do 1%. První příznaky přichází kolem 7. až 14. dne.
Další nemocí je boreliosa (očkování se zkouší na zvířatech).
Má tři formy: kožní, kloubní a nervovou. Nakažených klíšťat je 20-30%, ale pro přenos boreliosy musí
být klíště přisáto nejméně 24 hodin.
Bohužel toto onemocnění přenáší i nižší vývojová stádia klíštěte, která nejsou patrná.
Příznaky přichází za týdny až měsíce.
Nejdůležitější je klíště včas najít a odstranit.
Je mnoho zaručených technik: sádlo, máslo, olej, kroužení, alpa ...
Nejúčinnější je klíště tzv. dlouho nedlachnit, jinak nám hrozí, že se „vyzvrací“ do rány.
Nejlépe je potřít klíště i okolí 6,5% jodovou tincturou (bohužel jen na předpis), počkat 10-20 sekund
a pak klíště vytáhnout.
Buď rukou nebo pinzetou. Vhodné je místo vpichu ještě 2-3 dny tincturou potírat.
Pokud je postižené místo za několik dní stále zarudlé, šíří se otok, může být bolest hlavy, únava,
světloplachost, zvracení, je vhodné navštívit lékaře. Boreliosa se léči antibiotiky.
Z toho plyne, že je vhodné se proti klíšťové encefalitidě naočkovat, proti boreliose je nejlepší ochrana
důkladně se prohlížet po návratu z lesa a hlavně klíště rychle odstranit. Pak je minimální
pravděpodobnost přenosu.
Na závěr malý žertík: „Jak se pozná děvče z města a z dědiny? Děvče z města má v pupíku piercing
a děvče z dědiny klíště.“
MUDr. Petr Lukeš ml.

