Kunštátské informace 5/2004
Informace ze zasedání RM – vybrané části
RM 5. 4. 2004
RM projednala:
- Postup výběrového řízení na rekonstrukci kuchyně a kotelny v ZŠ.
- Zajištění připojení k internetu.
- Připomínky k novým webovým stránkám města.
- Protokol z místního jednání a šetření ve věci obnovy obecní cesty v Rudce.
- Smlouvu o zřízení věcného břemene – vodovod Nová.
- Zprávu o provedení prověrky BOZP v ZŠ ve školním roce 2003 – 2004.
- Žádost na pronájem pozemku p.č. 964, k.ú Kunštát.
RM schválila:
- Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce bývalé knihovny na vstupní byty.
- Úhradu faktury za zpracovaný projekt na rekonstrukci skládky odpadu Podchlumí.
- Provedení rekonstrukce elektroinstalace ve zbývající části KD.
- Objednání znaleckého posudku na požární vozidlo Š 706.
- Vyvěšení záměru na prodej požárního vozidla Š 706.
- Vyvěšení záměru na pronájem části pozemku p.č. 176/1 v k.ú. Kunštát.
- Prominutí poplatku za odvoz TDO občanům umístěným celoročně v domově důchodců.
- Vnitřní předpis o používání sociálního fondu pro rok 2004.
- Dodatek ke smlouvě o poskytování prací a služeb firmou DNR computer, s.r.o.
- Zadání výroby pohlednic města Kunštát.
RM 19. 4. 2004
RM projednala:
- Návštěvnost knihovny a informačního střediska. Za období od 8.3. do 8. 4. 2004 knihovnu navštívilo
416 občanů, kteří si vypůjčili 1.613 knih, veřejný internet v informačním středisku využilo 90
návštěvníků.
- Zápis z jednání komise pro hodnocení nabídek na rekonstrukci kuchyně a jídelny v ZŠ. Komise
vybrala jako nejvýhodnější nabídku firmy EKOTHERM Vísky (nejnižší cena, nejdelší záruka) a
doporučuje uzavřít smlouvu.
- Postup prací na dokončení fotbalových kabin.
- Návrh nájemní smlouvy na pronájem fotbalového areálu.
- Žádost Jednoty Orel o příspěvek na kulturní akci.
- Žádost Tenisového klubu o příspěvek na činnost.
- Čerpání rozpočtu města k 31. 3. 2004.
- Přehled pohledávek a závazků a nedokončené investiční akce k 31. 3. 2004.
RM schválila:
- Komisi pro hodnocení nabídek pro výběrové řízení na rekonstrukci bývalé knihovny na vstupní byty.
- Uhrazení ceny věcného břemene - vodovod Nová.
- Vyvěšení záměru na prodej pozemku p.č. 1184 o výměře 451 m2, k.ú. Kunštát.
- Objednávku pro Českou poštu na dodání hlasovacích lístků voličům pro volby do Evropského
parlamentu.
- Použití zisku vytvořeného za rok 2003 v Penzionu.
-taj-

Upozornění občanům:
Český statistický úřad organizuje v tomto roce zjišťování dat o spotřebě paliv a energií v
domácnostech v rámci programu ENERGO 2004. Do výběru měst a obcí pro získání dat bylo
zařazeno i město Kunštát.
Vlastní šetření proběhne v době od 1. května do 31. května 2004 prostřednictvím speciálně
vyškolených tazatelů. Pokud Vaši domácnost navštíví, musí se prokázat orazítkovaným speciálním
průkazem tazatele, který je platný pouze společně s občanským průkazem.
Bližší informace získáte ze sdělení ČSÚ vyvěšeného na úřední desce, na městském úřadě, popřípadě
na Krajské reprezentaci ČSÚ, detašované pracoviště Blansko, p. Marie Kalová, tel.č. 516 485 447.
-tajKunštátské žákyně nejlepší v Jihomoravském kraji
Florbalistky ZŠ Kunštát na podzim vyhrály již poněkolikáté okresní soutěž a postoupily do krajského
finále, které se uskutečnilo 21.4.2004. Tady naše dívky ani jednou neprohrály a staly se pro letošní rok
krajskými přebornicemi. Po mnoha prvních místech v okrese, dvou druhých místech v minulých
ročnících Jihomoravského kraje, dvou čtvrtých místech v celé jižní Moravě a po pátém místě na
mistrovství republiky v Praze v úvodním ročníku florbalové soutěže dívek, je jejich letošní úspěch
jedním z nejvýznamnějších. Současné mužstvo tvoří žákyně: Z. Lindovská, D. Dostálová, A. a A.
Nejedlé, A. Dvořáčková, M. Bartošová, I. Podsedníková, M. Řehořová a vedoucím je p. učitel Dostál.
O hráčky projevili zájem i ligoví trenéři z Brna a Svitav.

Pozvánka na aerobik
Naše město reprezentuje po stránce sportovní nejen klub kopané a tenisu. Pravidelně a již několik let
cvičí v Kunštátě ženy a dívky aerobik. Pod hlavičkou asociace „sport pro všechny“ se scházíme každé
úterý a čtvrtek od 19.00 - 20.00 hod. ve sportovní hale. Pátky věnujeme kalanetice. Naše cvičení
vedou Andrea Loukotová a Katka Horáčková. Děkujeme jim za jejich aktivní přístup a zveme další
cvičence mezi nás.
Renata Horáková

Poděkování
Po několikaměsíční přípravě, odříkání jiných koníčků a odkládání jiných povinností, jsme Vám
představili divadelní hru Podskalák. Děkujeme nejen za trpělivost samotné režisérce Janě Bočkové,
ale také našim rodinným příslušníkům a především Vám, osmi stovkám spoluobčanů, kteří jste
nelitovali času a peněz, a přišli jste se na naše snažení poslední víkendové aprílové dny podívat.
Děkujeme!
Ochotně hrající ochotníci z Kunštátu a okolí.

Maminky, prosím Vás, už zahoďte čepičky!
Začíná být hezké počasí a já se stále setkávám s chybami v oblékání dětí. Bohužel přetrvává názor
našich babiček, že teplo nikdy neškodí. Ale opak je pravdou. Kojenec velmi dobře snáší chlad, je rád
rozbalený, venku na čerstvém vzduchu nejlépe spí i v zimě. Když mu je zima, tak si zabrečí a zakope.
Naopak může dojít rychle k přehřátí organismu a tomu se dítě neumí bránit. Kopání ani pláč
nepomůže, jen ho ještě víc zahřeje. Nadměrné teplo má spoustu nežádoucích účinků. Na zpocené
pokožce vznikají potničky, daří se různým ekzémům, zvyšuje se náchylnost organismu a může
dokonce dojít až k poškození mozku.
Matka má dítě oblékat podle sebe. Dítě, které chodí, má být oblečeno stejně, dítě v kočárku o jednu
vrstvu více a raději přikryté a nad 10 stupňů už bez čepičky. Pokud má matka strach, je dobré dát do
kočárku teploměr, aby se ujistila o teplotě uvnitř.
Na jaře má už sluníčko sílu. I když je ve stínu kolem 15 stupňů, na slunci může být až 35 stupňů. A
teď si představte, když se toto sluníčko opře o korbu tmavého kočárku. Stoupne zde teplota až na 50
stupňů! Dítě ve fusaku a s teplou vlněnou čepičkou takové teplo neuchladí. Pokud je této teplotě
vystaveno delší dobu, dojde k vážnému poškození mozkové tkáně!
Nejčastější argumenty maminek jsou:
1. Fouká. 2. On je ještě malý. 3. Nemá ještě vlasy.
1. Do kočárku nefouká a maminka, na kterou fouká, si také nenarazí ušanku.
2. Je ještě malý, ale to je vše, jinak se od dospělého neliší. Má stejné pochody, zkrátka je jen
zmenšenina.
3. Nemá ještě vlasy. Já už nemám vlasy a čepici nosím jen při lyžování. Uvědomte si, kdy nám je zima
na hlavu - při -10 stupních nám začnou mrznout uši, ale na hlavu začíná být zima až při - 20 stupních.
Hlava je totiž nejvíce prokrvená, proto je také nejméně náchylná. Chladnější ručičky jsou u dětí
normální.
Pokud chcete mít zdravé děti, oblékejte je jako sebe. Nejsou jiní, vždyť jsou z Vás. Neškodí ani mírné
otužování.
MUDr. Petr Lukeš ml.

Z kunštátské matriky
Blahopřejeme rodičům k narození dětí:
Večeřa Dominik, Kunštát, Rudka 37, nar. 26.2.2004
Sedláková Eliška, Kunštát, Nová 457, nar. 18.3.2004
Horák Jan, Kunštát, Újezd 66, nar. 29.3.2004
Vše nejlepší, pevné zdraví a dobrou životní pohodu přejeme všem jubilantům,
kteří oslaví v květnu své narozeniny:
Martínková Zita, Kunštát, Kunštát, nám.Krále Jiřího 35
Růžičková Eva, Kunštát, Za Lidokovem 391
Švecová Blažena, Kunštát, Újezd 43
Kabátek Miloš, Kunštát, Palackého 164
Osouchová Libuše, Kunštát, Újezd 90
Šaršonová Marie, Kunštát, Hliníky 137
Trubáková Vlasta, Kunštát, Palackého 213
Růžičková Marie, Kunštát, Rudecká 92
MVDr. Vichta Jan, Kunštát, U hřiště 275
Kubec Josef, Kunštát, Sychotín 53
Předešlá Libuše, Kunštát, nám.Krále Jiřího 105
Straka Jaroslav, Kunštát, Hluboké 43
Kovářová Blažena, Kunštát, Vejpustek 159
Gratzová Věra, Kunštát, Palackého 157
Krejčí Marie, Kunštát, Sychotín 44
Machát Josef, Kunštát, Hluboké 11
Oznamujeme úmrtí:
Ing. Janoušek Břetislav, Kunštát, Nová 358, nar. 1932, zemřel 30.3.2004
Stehlík František, Kunštát, Rudka 12, nar. 1913, zemřel 18.04.2004
-mat-

Město Kunštát zve na výstavu s názvem
LINIE, BARVA, TVAR
Práce žáků vyššího stupně ZŠ v Kunštátě
pod vedením Mgr. Pavly Hamerské.
2.5.2004 - 30.6.2004
v prostorách Městského informačního centra
na nám. Krále Jiřího 105
Výstava bude otevřena v provozním čase IC:
PO-PÁ 9-12 12.30-17, SO-NE 9-12 12,30-15

Sbor pro občanské záležitosti
zve širokou veřejnost na přednášku
Onemocnění pohybového aparátu - civilizační nemoc?
Přednáší MUDr. Tomáš Pink
18. 5.2004 v 16.00 hod.
ve velké zasedací síni na MěÚ v Kunštátě.

Hudební slavnosti 3. dubna - 11. června 2004
Hudební festival 18 měst po kostelech, hradech a zámcích
pod záštitou Jihomoravského kraje a kraje Vysočina.
22. května, kostel sv. Stanislava
v Kunštátě v 19,30
Vystoupí:
Pěvecký sbor ZUŠ Kunštát
Dětský houslový sbor Letovice
Markéta Stivínová (flétna), Tomáš Ille (kytara)
Podrobné informace o všech koncertech festivalu
v Městském informačním centru.

Sdružení složek Rudka pořádá
15.května 2004 v 18.00 hod.
turnaj v kuželkách
pro neprofesionální čtyřčlenná družstva.
Zájemci se mohou hlásit u p. Grenara,
tel.č. 516 462 100

Město Kunštát, Divadelní spolek LMD a SDH Kunštát
připravili dětem k svátku
2. pohádkovou cestu lesem
v sobotu 29. května 2004
Na cestě potkáte známé pohádkové bytosti, které Vás budou bavit a odměňovat.
Start - u KD v Kunštátě od 13.30 - 14.00
Cíl - výletiště u KD v Kunštátě
Od 15.30 začíná na výletišti zábavný program plný her, písniček a soutěží se Studiem Lídy Trnkové.
Všichni jste srdečně zváni !

