Kunštátské informace 4/2004
Informace ze zasedání RM – vybrané části
RM 8. 3. 2004
RM projednala:
Projekční připravenost na rekonstrukci kotelny a jídelny v ZŠ a kuchyně v MŠ.
Termín odstranění závad na bytovém domě Nová 504 – 30. 5. 2004.
Oznámení ČSOB o postoupení pohledávky - záruka za nesplacený úvěr Keramika Kunštát, s.r.o.,
ve výši 3 mil. Kč + příslušenství.
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2003 provedeného pracovníky kontrolního
oddělení krajského úřadu – nebyly zjištěny nedostatky.
Výměru pozemků nevyřešených církevních restitucí – celkem 111 ha, z toho pozemky určené dle
územního plánu pro výstavbu 8 ha.
Sdělení ministerstva kultury ohledně možnosti převodu zámku na národní památkový ústav.
Organizaci symposia s názvem „Král Jiří z Kunštátu – I. Evropan“, která se uskuteční pod záštitou
hejtmana kraje 26. 6. 2004 na zámku v Kunštátě.
Žádosti o příspěvek na činnost klubu malé kopané Rudka, šachového klubu Kunštát a FC Best.
Seznam nových zájemců o ubytování v penzionu pro důchodce.
RM schválila:
Smlouvu s Urbanistickým střediskem Brno na provedení změn Územního plánu.
Opravu požeráku na rybníku v Sychotíně – provede rybářský svaz, materiál dodá město.
Komise pro zadávání a vyhodnocení veřejných zakázek.
Vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci kotelny a úpravy kuchyně na výdejnu v ZŠ.
Zřizovací listiny jednotek SDH.

RM 22. 3. 2004
RM projednala:
Rozhodnutí ministerstva kultury o přidělení dotace ve výši 30.000 Kč na obnovu a rozšíření
počítačového vybavení pro veřejný internet v informačním centru a knihovně.
Rozhodnutí Krajského soudu Brno ve prospěch města ve věci žaloby ORBIS Praha proti městu
Kunštát o 100.000 Kč s příslušenstvím.
Osobní dopis starosty ministru kultury ve věci převodu zámku.
Žádost o dotaci pro jednotky SDH.
Žádost o příspěvek na činnost Jednoty Orel.
Nabídku firmy FETA na provozování veřejného osvětlení.
Harmonogram úkolů pro zajištění voleb do Evropského parlamentu.
Výsledek kontroly na poskytované dotace na hospodaření v lesích provedené FÚ - bez závad.
RM schválila:
Mandátní smlouvy na technický dozor při rekonstrukci kotelny a kuchyně ZŠ a stavební úpravy
kuchyně MŠ.
Provedení stavebních úprav v zubní ordinaci.
Vyvěšení záměru na prodej pozemku 343/4, k.ú. Touboř.
Opravu asfaltové plochy u cvičné zdi v tenisovém areálu.
Odpisový plán na rok 2004 pro ZŠ Kunštát.
RM děkuje všem účastníkům, kteří se podíleli na realizaci rozhlasového vysílání o městě Kunštát
a o Rudce dne 11. 3. 2004.
-tajMěsto Kunštát se rozhodlo zpracovat změnu č. 2 územního sídelního útvaru Kunštát. K projednání
návrhu zadání této změny svolává Městský úřad Kunštát, stavební odbor,
veřejné jednání,
které se uskuteční 29.4.2004 v 9.00 hod. v zasedací síni MěÚ za přítomnosti zpracovatele
Urbanistického střediska Brno.
-so-

Svoz nebezpečných odpadů
se uskuteční v sobotu 17. 4. 2004. Při tomto svozu lze odevzdávat vše, co není běžný směsný
komunální odpad např. oleje, barvy, nádoby od olejů, maziv, lepidel, brzdových kapalin, nepoužitá
léčiva, zářivky, televizory, jiná elektronická zařízení, akumulátory, ledničky, předměty obsahující
azbest, pneumatiky atd. Termíny přistavení kontejneru budou zveřejněny na úřední desce a místním
rozhlasem.
-so-

Městská knihovna Kunštát
nám. krále Jiřího 105,
připravila burzu knih
ve dnech 15. a 16. dubna 2004 od 13.00 do 17.00 hodin
v prostorách knihovny.
Tel. 516 462 343

Ředitelství Mateřské školy Kunštát oznamuje rodičům,
že zápis dětí pro školní rok 2004 - 2005 se bude konat ve čtvrtek 8. dubna 2004
od 12.00 do 16.00 hod. v oddělení Motýlek. Prosíme rodiče, aby v tento den přišli zapsat i ty děti,
které nastoupí docházku až v průběhu školního roku, tedy později než 1. září 2004. S sebou vezměte
rodný list dítěte a potvrzení od dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte a jeho řádném očkování.
Děti, které přijdou se svými rodiči k zápisu, budou mít možnost seznámit se s prostředím mateřské
školy, vyzkoušet si hračky i výtvarné pomůcky.
Na Vaše děti se těší všichni zaměstnanci Mateřské školy Kunštát.

Zahájení provozu ortopedické ambulance
Od 1. dubna 2004 zahajuje provoz ortopedická ambulance v ordinaci praktického lékaře
MUDr. Škvařila. Ordinační hodiny jsou každé pondělí od 14.00 do 20.00. K vyšetření se můžete
přihlásit v ordinaci praktického lékaře na tel. čísle 516 462 111.

Tenisový klub Kunštát
hledá správce tenisového areálu na sezónu 2004. Po dohodě možno i dlouhodobě. Zahájení činnosti
od 1. května 2004, ukončení 30. září 2004. Bližší informace poskytne Jan Sojka v městské sportovní
hale. TK Kunštát

Žáci a žákyně 1. až 3. třídy !!!
Zveme Vás na
VELIKONOČNÍ RADOVÁNKY,
které se uskuteční v prázdninový den, tj. čtvrtek 8. dubna od 9.00 do 12.00 hodin v malé tělocvičně
Základní školy v Kunštátě.
Připraveny jsou pro Vás: diskotéka, soutěže a hry o ceny, soutěž o nejlepší tanečnici a tanečníka
a jiné. S sebou si přineste přezůvky a dobrou náladu.
Všechny srdečně zvou učitelé ZŠ Kunštát

Nezahazujte použité známky!
Začátkem roku 2000 vydala Kolpingova rodina Kunštát výzvu ke sběru použitých poštovních známek.
Naše výzva byla reakcí na informaci, že jedna použitá známka - rovná se krajíc chleba pro hladovějící.
Za uplynulé tři roky jsme sesbírali asi 4 kg výstřižků z pohlednic a dopisů se známkami. Známky byly
určeny k prodeji na západoevropském filatelistickém trhu. Zisk z prodeje používá Misie pro
financování svých aktivit v chudých částech světa. Dalším smysluplným využitím použitých známek se
zabývá Společnost sv. Vincence z Pauly, která za 100000 známek postavila v Tanzánii mateřskou
školu. Známky slouží i k získání vzdělání, 400 použitých známek je hodnota školného pro jedno chudé
dítě po celý školní rok. Všichni, kteří se chtějí přidat k naší výzvě, mohou známky obstřižené asi
1 cm kolem, z dopisů nebo pohlednic, vhodit do označených krabic umístěných v kostele
sv. Stanislava a v Informačním centru města.
Kolpingova rodina

Kunštátský ochotnický soubor
pod režijním vedením Jany Bočkové zve srdečně všechny občany
na lidovou hru F.F. Šamberka s písněmi Karla Hašlera

PODSKALÁK
Osoby a obsazení:
Pán ze Sommerfeldů, velkoobchodník a bankéř
Krescencie, jeho manželka
Lea, jejich dcera
Baron Dagobert, bursián
Rytíř Ždímal, majitel dostihových stájí
Baronka Dagmar
Václav Dvořák, mladý vorař
Saturnin Brambor, zedník
Aurelie, pradlena, jeho žena
Boženka, jejich dcera
Frkoslav Angrešt
Veverka, starý vorař
Pepička, jeho dcera
František Havelský, Podskalák
Rose von Salsburk
Benjamín Benda, vorař
Baptistina, služka u Sommerfeldů
Preclíkářka
Marie Dvořáková – vzpomínka
Hostinský

Antonín Blažek
Lenka Dobešová
Iva Podsedníková
Vít Maršál
Michal Věžník /Petr Vrbka
Marie Vichtová
Pavel Dvořáček
Luboš Hluštík
Libuše Zárychtová
Eva Bočková
Ladislav Dostál
Antonín Blažek
Barbora Hluštíková
Michal Maršál
Radka Dostálová
Petr Vrbka
Blanka Prudká
Eliška Vavříčková
Monika Lepková
Michal Blažek

klavírní doprovod
nápověda
Režie:

Jiří Sedláček
Eva Tenorová
Jana Bočková

Děje se v Praze 1880
Premiéra: 24. dubna 2004 v 19.00 hod. v KD Kunštát
Repríza: 25. dubna 2004 v 17.00 hod. tamtéž
Vstupné: 60,- Kč
Předprodej vstupenek:
Od 1. dubna 2004 v Městském informačním centrum v Kunštátě,
nám. Krále Jiřího 105, tel. 516 461 317

Uzávěrka příspěvků do KI je vždy do 25. dne v měsíci. Vydává a zdarma rozšiřuje MěÚ Kunštát, tel.:
516/462 456. Tisk: Šmahel-PRINT Letovice, Masarykovo nám. 7, tel.: 516 /474 055
Z kunštátské matriky
Blahopřejeme rodičům k narození dětí:
Šimon Šimon, Kunštát, Brněnská 345, nar. 24.2.2004
Petr Lukeš, Sychotín 90, nar. 26.2.2004
Vše nejlepší, pevné zdraví a dobrou pohodu přejeme všem,
kteří v měsíci dubnu oslaví svoje 75. a další narozeniny:
Sedláková Marie, Kunštát, nám. Krále Jiřího 31
Hamříková Marie, Kunštát, U Hřiště 290
Šamšulová Marie, Kunštát, Lipka 58
Banyaová Irena, Kunštát, Zámecká 8
Procházka František, Kunštát, Hliníky 236
Horáková Emílie, Rudka 31
Cacková Miroslava, Kunštát, Brněnská 256
Unčovská Ludmila, Kunštát, Rudecká 335
Osouch Miroslav, Újezd 90
Pětová Anna, Kunštát, nám. Krále Jiřího 29
Růžičková Jiřina, Kunštát, Radnická 472
Kučírek Miroslav, Kunštát, Sokolská 47
Poláková Marie, Kunštát, Nová 295
Tejkal Květoslav, Kunštát, F. Halase 443
Poláček Josef, Sychotín 10
Oznamujeme úmrtí:
Josef Roušar, Újezd 49, nar. 1913, zemřel 1.3.2004
Čest jeho památce !
Vážení občané, prosíme ty, kteří si nepřejí, aby jejich životní jubilea byla zveřejňována v KI,
aby to laskavě sdělili na MěÚ, tel. 516 462 343. Úplné osobní údaje můžeme uveřejnit pouze
na základě písemné žádosti.
-mat-

