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Přírodní park Halasovo Kunštátsko
je z krajinářského hlediska stále
cennou oblastí – právě vykvétá
devětsil – podle básníka jedno
z tajných „mateřských znamének“
našeho kraje. Foto: Pavel Nejedlý

SLOVO STAROSTY
Dubnové počasí s námi stále ještě laškuje,
ale jaro už se tlačí neúprosně přes pučící
stromy, vykvetlé narcisky i novou trávu
osvěžující svou jasnou zelení. Prodlužující
se denní světlo vybízí trávit více volna na
čerstvém vzduchu v přírodě či na dvorku
i přes stále nízké venkovní teploty. Zahradní grily se stále častěji rozžhavují pod škvařícími se, nevegetariánskými, karcinogenními, ale úžasně dobrými výrobky šířícími svou dráždivou vůni po širokém okolí.
Nákazová situace v republice se pomalu
zlepšuje a vláda začíná vyhrožovat uvolňováním opatření, což jen přispívá k nárůstu dobré nálady a těšení se na cokoliv.
I přesto ale radnice zachovává nouzový
režim provozu. Podle svodek přicházejících
každý týden z KHZ se počet nakažených
covidem v Kunštátu drží na vyšší úrovni
než dříve a je potřeba stále dodržovat
základní hygienická pravidla a opatření!
Proto jsou i zaměstnanci úřadu rozdělení
na směny, aby v případě onemocnění bylo
možné zachovat chod města a nemuseli jsme
pro veřejnost zavírat úplně.
O co však kunštátští přijdou a s virem to
nemá nic společného, je sběrné místo pod
kulturním domem na ulici Sokolské. Sběr-

ná místa jsme zaváděli jako službu občanům
po celém Kunštátu i v přilehlých obcích.
Měla sloužit pro tříděný sběr odpadu a jsem
přesvědčen, že sloužila dobře a místní byli
spokojeni. Dřevěná palisádová ohrada nehyzdila okolí a šikovně skrývala nádoby
na sklo, papír, plastové láhve nebo i na
elektrospotřebiče a textil. Bohužel se rozšířil nešvar využívat tato místa na odkládání jakéhokoliv nepotřebného materiálu,
a to i vedle těchto ohrad. Někteří „uklízeči“
nerespektovali uvedené pokyny, odkládali
zde polystyrén, velkoobjemové plasty, stavební suť, matrace. Papír nechávali vedle
nádob nezajištěný napospas větru. Několika
větvemi stromů zaplnili neefektivně kontejner. Nejhorší situace nastávaly během víkendu, kdy se v pátek vyprázdněné nádoby
zaplnily během soboty, protože proč odvést
plný vozík odpadu na sběrný dvůr, když
tady to mám o 600 metrů blíž a v neděli už
vznikala černá skládka vedle ohrady.
A vedle několika nezodpovědných Kunštátských začali tato místa zneužívat občané
jiných i vzdálenějších obcí a měst. Možná
mají v místě bydliště zavedeny poplatky na
dokončení na s. 2

INFORMACE O ČINNOSTI
RADY MĚSTA
A ZASTUPITELSTVA
• Na dubnové schůzi zastupitelů v kulturním domě pokračovala diskuze s občany
o záměru Jihomoravského kraje postavit
V Lávkách domov pro osm až dvanáct osob
se zdravotním postižením. Po dvouhodinové debatě, kdy zaznívaly názory veřejnosti
pro i proti záměru, následovalo hlasování
čtrnácti přítomných zastupitelů. Jedenáct
zastupitelů hlasovalo pro podporu záměru,
tři se hlasování zdrželi, nikdo nebyl proti.
Nyní bude zpracováno geometrické zaměření dotčeného pozemku vedle zahradnické
firmy Garso a na další schůzi zastupitelstva
se podle všeho bude hlasovat o odprodeji
parcely Jihomoravskému kraji.
• Na ulici Nová vrcholí přípravy na zahájení výstavby bytových domů a prodej parcel
pro řadové rodinné domy. Po sejmutí ornice
bude pokračovat příprava inženýrských sítí.
Rada města v dubnu schválila nejvýhodnější nabídku na zhotovitele inženýrských
sítí – vodovodu, kanalizace a plynovodu,
dokončení na s. 2

SLOVO STAROSTY
svých sběrných dvorech, možná si řešili
likvidaci jednodušeji cestou na chatu.
V každém případě vznikala mezi „devatenáctkou“ a kulturním domem neestetická,
nevábná hromada všemožného odpadu,
zabírající volnou plochu. Rozpínající se
zápach v okolí rozhodně nepřidal na tak
už odpudivém vzhledu v jednom koutku
našeho krásného města. Rada města se
dlouhodobě zabývala konkrétním místem,
občany upozorňovala, žádala, navrhovala
různé varianty. Žádná nepřinesla zlepšení

stavu a udržení pořádku. Rozhodla proto
zrušit toto místo, které dělalo více starostí
a ostudy než užitku. Zda se tam někdy
kontejnery vrátí, ukáže čas a připravovaná
reforma odpadového hospodářství města.
I zde se ukázalo, že zákazy, restrikce a negativní opatření se zavádějí kvůli několika
pohodlným jedincům na úkor zodpovědné
většiny. Odpady jsou totiž problém, který
nás všechny zatěžuje čím dál více. Anebo
z druhé strany. Co se tak zamyslet a spoustu odpadu vůbec nevytvářet?
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

Z OBORU MATRIKA
ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY
Pro vydání českého řidičského průkazu je
nutné podat osobně žádost na úřadě obce
s rozšířenou působností.
S sebou na úřad budete potřebovat: platný
doklad totožnosti, posudek o zdravotní způsobilosti, doklad o odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel zařazených do
příslušné skupiny vozidel, který nesmí být
starší než 6 měsíců. Tištěnou fotografii
s sebou už nepotřebujete. Použije se fotografie ze systémů Ministerstva vnitra, je-li
k dispozici, a pokud ne, na místě Vás vyfotí.
Správní poplatek za vyřízení žádosti ve
standardním vydání činí 200 Kč a průkaz
bude vystaven do 20 dnů od podání žádosti.
V expresním vydání bude průkaz vydán do
5 pracovních dnů a poplatek činí 700 Kč.
Řidičský průkaz si můžete převzít osobně
nebo prostřednictvím zmocněné osoby
(na základě ověřené plné moci) u stejného
obecního úřadu, kde jste žádost o vydání
řidičského průkazu podali.
Ztráta, odcizení nebo poškození českého
řidičského průkazu
V případě ztráty, odcizení, poškození nebo
zničení řidičského průkazu jste povinni to
neprodleně oznámit na kterémkoli obecním
úřadě obce s rozšířenou působností.
S sebou na úřad budete potřebovat: doklad
totožnosti (občanský průkaz, popř. cestovní
pas společně s potvrzením o občanském průkazu, které je vydáno v případě ztráty nebo
odcizení občanského průkazu); při poškození průkazu i poškozený řidičský průkaz.
Odcizení řidičského průkazu doporučujeme oznámit taktéž i Policii České republiky.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností
Vám vydá „Potvrzení o oznámení ztráty,
odcizení, poškození nebo zničení ŘP“, které jako náhrada řidičského průkazu platí
pouze na území České republiky po dobu
30 dnů.
Změna údajů v českém řidičském průkazu
Dojde-li ke změně údajů (osobní údaje),
které se zaznamenávají do řidičského prů-

kazu, je jeho držitel povinen oznámit tuto
změnu a zároveň požádat o vydání nového
řidičského průkazu.
Změnu adresy již hlásit nemusíte, ostatně
nově se již na řidičském průkazu ani neuvádí.
S sebou na úřad budete potřebovat: platný
doklad totožnosti, řidičský průkaz, doklady
prokazující obvyklé bydliště žadatele na
území České republiky (pokud nemá trvalý
pobyt na území České republiky), případně
další podklady vztahující se k oznámené
změně údajů.
Při převzetí nového řidičského průkazu je
držitel povinen odevzdat původní řidičský
průkaz, tj. obsahující původní údaje.
Odevzdání českého nebo mezinárodního
řidičského průkazu
V případě povinnosti odevzdání řidičského
průkazu je potřeba dostavit se na příslušný
úřad podle místa obvyklého bydliště.
Na odevzdání řidičského průkazu je maximálně 5 pracovních dní. U „vybodování“
je lhůta 5 pracovních dnů ode dne doručení
oznámení o dosažení 12 bodů. U zákazu
řízení či odklonů v trestním řízení je lhůta
5 pracovních dnů ode dne nabytí právní
moci rozhodnutí/rozsudků v předmětné
věci. U podmínění, pozastavení, omezení,
odnětí řidičského oprávnění je lhůta 5 pracovních dnů ode dne, kdy nabylo právní
moci rozhodnutí o podmínění, pozastavení, omezení, odnětí řidičského oprávnění.
U pozastavení řidičského oprávnění dle
exekučního řádu je lhůta 5 pracovních dnů
ode dne, kdy byl řidiči doručen exekuční
příkaz o pozastavení řidičského oprávnění.
O odevzdání průkazu Vám vydá příslušný
úřad „Potvrzení o odevzdání řidičského
průkazu nebo mezinárodního řidičského
průkazu“.
Pokud porušíte povinnost odevzdat řidičský
průkaz (v případech pozbytí řidičského
oprávnění, odnětí řidičského oprávnění
apod.), dopouštíte se přestupku, za který lze
uložit pokutu ve výši od 2 500 Kč do 5 000 Kč.
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kterou ve výběrovém řízení podala firma
Kora-Vodostaving s tím, že budování infrastruktury potrvá do poloviny července.
Stavba samotných bytovek začne zhruba
v polovině května. Během prací budou v ulici Nová zavedena dopravní omezení, zejména snížení rychlosti vozidel na 30 km/h.
• Křižovatku mezi náměstím Krále Jiřího
a kostelem čeká úprava. Ředitelství silnic
a dálnic plánuje posunutí tělesa silnice I/19
blíž k náměstí Klementa Bochořáka, aby
se křižovatka stala přehlednější a výhledově bezpečná, a to nejenom ve směru na
Boskovice, ale i při odbočování na vedlejší
silnici směrem do Rudky. Součástí úpravy,
která odstartuje pravděpodobně až v příštím roce, bude i stavba nového chodníku
podél silnice při výjezdu z náměstí.
• V rudecké hospodě, která je už druhým
rokem v majetku města, se připravuje obnova elektrických rozvodů a rekonstrukce
kuchyně. Rada města v dubnu schválila
zpracování projektové dokumentace na
novou kuchyň v ceně necelých jednatřiceti
tisíc korun.
• Rada města schválila žádost Sboru dobrovolných hasičů Kunštát o dovybavení nové
zbrojnice majetkem v ceně devadesát šest
tisíc korun. Za peníze bude pořízen počítač,
technické vybavení kanceláře a nábytek.
• Rada města schválila nabídku zahradnické firmy na výsadbu živého plotu, který
oddělí nově chystanou bytovou a domovní
zástavbu v Nové ulici od bývalého zemědělského areálu a závodu na porážku drůbeže. Půjde o údržbově nepříliš náročný keř
ptačí zob, který vytvoří zelený pás v délce
asi sto šedesáti metrů.
• Pokud v tomto roce proběhne Hrnčířský
jarmark, budou si muset prodejci občerstvení ve stáncích na pozemku města připlatit. Rada města na návrh komise pro přípravu jarmarku zvýšila nájemné o pět set
korun na den. Prodejci občerstvení tak zaplatí 1500 Kč/den a 2000 Kč/den podle nabízeného sortimentu. Podrobně na stránkách
www.hrncirskyjarmark.cz
• Zájemci o kunštátskou historii se mohou
těšit na novou publikaci. Rada města zadala tisk knížky Panství Kunštát – chronologie majitelů od roku 1279, kterou připravil
Ing. Ivo Šamšula. Publikace bude v prodeji
za cenu 250 korun.
-ml-

TERMÍNY SVOZU
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
5. 5. a 19. 5. 2021

Z KALENDÁŘE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
JE OPĚT OTEVŘENA

KULTURNĚ-SPOLEČENSKÝCH

Po 10-12 13-16
Út 10-12 13-16
Čt 10-12 13-16

KVĚ TEN

POVOLENÝ POČET NÁVŠTĚ VNÍKŮ
4 OSOBY SOUČASNĚ!
VSTUP DO KNIHOVNY POUZE
S RESPIRÁTOREM!
PO VSTUPU DO KNIHOVNY
POUŽIJTE DEZINFEKCI NA RUCE!
• vrácené dokumenty budou uloženy
do karantény
• pobyt v knihovně omezte na nezbytně nutnou dobu k vyřízení vašich požadavků
• provoz knihovny je omezen na poskytování výpůjčních a informačních
služeb
• až do odvolání nebude možný přístupu na internet
• knihy je možné stále zarezervovat
prostřednictvím e-mailu: knihovna@
kunstat-mesto.cz nebo telefonicky na
čísle 515 534 312, on-line katalog na
webu knihovny
• sledujte aktuální informace na vývěsce u městské knihovny, ve zpravodaji a na webových stránkách knihovny: www.knihovnakunstat.cz
UPOZORNĚNÍ:
Žádáme čtenáře o vrácení dlouhodobě zapůjčených knih a časopisů z městské knihovny. Poplatky za upomínky
nebudou vybírány do 13. května 2021.
Využijte této příležitosti!
-rab-

NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ
Vodohospodářský odbor města Kunštát připomíná občanům, aby vždy předem nahlásili napouštění bazénu i jakýkoliv odběr
vody z vodovodní sítě větší 10 m3 / den, a to
na tel. 725 961 730.
Nahlášení slouží k upřesnění termínu možného napouštění vzhledem k aktuálním
podmínkám.
Současně žádáme i ostatní občany, aby větší odběry vody nerealizovali o víkendech
a svátcích, kdy je spotřeba vody nejvyšší.
Děkujeme za pochopení.
-vho-

UPOZORNĚNÍ
Od 30. 4. do 16. 5. nebude v provozu bankomat u prodejny Jednoty COOP Kunštát.
Na dočasnou dobu bude odvezen provozovatelem z důvodu údržby.
-mu-

AKCÍ MĚSTA

S PLÁNOVANÝMI AKCEMI SE POČÍTÁ,
TERMÍNY BUDOU UPŘESNĚNY
PO UVOLNĚNÍ EPIDEMICKÝCH
OPATŘENÍ.
2.5. v 11.00
Svatofloriánská mše
místo konání: kostel sv. Stanislava

3.5.–28.5.
11. soutěžní výstava
dětských keramických prací
místo konání: IC Kunštát
pořadatel: MŠ a ZŠ Kunštát

OKÉNKO SDH KUNŠTÁT
V tomto vydání zpravodaje vás budu informovat o dostavbě hasičské zbrojnice a s ohledem na klidný měsíc březen, kdy naše jednotka nebyla povolána k žádné mimořádné
události, vás chci seznámit se statistikou
výjezdů za loňský rok.
Za rok 2020 byla naše jednotka vyslána
k jednadvaceti mimořádným událostem.
Z toho ke třinácti požárům a osmi technickým pomocím. Jednotka zasahovala
u požáru krbu v RD v Kunštátě, dvou komínů v RD v Kunštátě, čtyř lesních porostů
v Tasovicích, Kunštátě a dvakrát v Louce,
střechy RD v Touboři, stropní izolace v RD
v Lazinově, dvakrát u požáru dopravních
prostředků – traktoru v Kunštátě a osobního automobilu v Rudce, propanbutanové
lahve v Kunštátě a kontejneru na odpad
v Makově. Při technických pomocích se jednalo o pět výjezdů kvůli spadenému stromu
přes vozovku, padající střešní krytině, obtížnému hmyzu a stržené plechové střeše.
K zásahům bylo ujeto 301 km automobilovou
cisternou a 113 km dopravním automobilem.

5.5. ve 14.00
Královničky,
veřejná slavnost otvírání studánek
místo konání: areál lesní školky
pořadatel: Lesní mateřská škola Jelínek
9.5.
Hlavní pouť ke sv. Stanislavovi
Mše svatá v 8.00 a v 11.00
místo konání: kostel sv. Stanislava
14.5.–20.5.
Lázeňský pobyt
místo konání: Slatinice
pořadatel: STP Kunštát
29.5.
Zájezd
místo konání: Kudowa Zdrój,
zámek Náchod
pořadatel: ČZS Kunštát
29.5.
Dětský den a kácení máje
místo konání: výletiště Újezd
pořadatel: SDH Újezd
31.5.–4.6.
Pobyt na Šumavě
místo konání: Hojsova Stráž
pořadatel: STP Kunštát
květen-červen
Kunštátský letňák
místo konání: Panská zahrada
pořadatel: Ing. Petr Stojan, Spolek MaN

SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA,
POŘÁDAJÍCÍCH SPOLKŮ
A FARNOSTI.

Stavba hasičské zbrojnice v roce 2020 probíhala již bez větších komplikací. Dořešit
už zůstávaly pouze věci z oblasti estetiky –
výběr odstínů dlažby a obkladů, designu
kuchyně a interiérových dveří. Hladký
průběh dostavby byl především zásluhou
stavbyvedoucího pana Zdeňka Dlapy. Jeho
obětavost a vstřícný přístup při každém
jednání byly hlavním důvodem bezproblémového dokončení stavby. Chci touto cestou
Zdeňkovi poděkovat za spolupráci, za jeho
přínos k perfektnímu provedení naší hasičské zbrojnice a za sponzorský dar, který
pravidelně využíváme. Stavba byla dokončena a předána městu 30. září 2020. Kolaudace úspěšně proběhla 18. listopadu. V příštím vydání vás seznámím s průběhem
stěhování jednotky do nových prostor.
Ohni zmar
Pavel Peterka, velitel JSDH Kunštát

INZERCE
SBÍRÁM ZDARMA železo, litinu a barevné
kovy. Pokud vám doma překážejí, rád si je
odvezu. Pouze Kunštát a okolí. Kontakt:
tel. 777 450 543
PRODEJ DŘEVA z lesů Města Kunštát. Kontakt pro zájemce: p. Švancara, 728 666 364.
Dopravu si zajišťuje a hradí zájemce sám.
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Dle pokynů Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy se zápis do mateřské školy
i letos uskuteční bez osobní přítomnosti dětí
a zákonných zástupců přímo v mateřské
škole.
V souvislosti s protiepidemickými opatřeními zápis proběhne pouze předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Ředitel školy stanovuje prodloužený termín
zápisu na 3. 5.–13. 5. 2021.
Škole je třeba doručit vyplněné a podepsané
tyto dokumenty:

1) žádost o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání
2) vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu
dítěte (podmínkou přijetí dítěte do MŠ
podle § 50 zákona o ochraně veřejného
zdraví je splnění povinnosti podrobit se
stanoveným pravidelným očkováním,
nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci)
3) čestné prohlášení
4) souhlas se zpracováním osobních údajů
5) kopii rodného listu dítěte

Foto: archiv MŠ

Tiskopisy jsou ke stažení na webových stránkách školy: www.zskunstat.cz (v odkazu
mateřská škola /aktuálně), na požádání
mohou být zaslány e-mailem (kontakt na
zaslání tiskopisů – mskunstat@centrum.cz)
nebo v krajním případě si je můžete vyzvednout osobně v kanceláři základní školy, na
ulici Brněnská 32, v úředních hodinách
(pondělí, středa: 8.00–11.00 hod., telefon do
kanceláře ZŠ: 516 462 112).
Žádosti o přijetí můžete podávat od pondělí 3. 5. 2021 do čtvrtka 13. 5. 2021.
Dokumenty je nutné doručit v termínu nejpozději do 13. 5. 2021 následujícími způsoby:
a) poštou na adresu ředitelství ZŠ a MŠ
Kunštát, Brněnská 32, 679 72 Kunštát;
na obálku napište „Zápis do MŠ“
b) elektronicky do datové schránky školy:
s8rmeth
c) e-mailem s uznávaným elektronickým
podpisem: skola@zskunstat.cz, nelze poslat prostý e-mail
d) osobním podáním v kanceláři základní
školy na adrese Brněnská 32, ve dnech
3. 5.–13. 5. 2021 od 8.00 do 11.00 hod.
Škola následně e-mailem do 21. 5. 2021 potvrdí přijetí žádosti a zašle registrační číslo, které se potom objeví v rozhodnutí na
hromadném formuláři.
O přijetí či nepřijetí bude rozhodnuto podle stanovených kritérií, výsledky budou zveřejněny na webových stránkách školy dne
28. 5. 2021 ve 12.00 hod. – viz úřední deska.
V případě dotazů a nejasností můžete volat
řediteli školy na telefon 775 667 608.
				

-ová-

FOTBALOVÉ ODDÍLY ŽIJEME HROU A FK KUNŠTÁT OBNOVILY ČINNOST
V měsíci dubnu začalo postupné rozvolňování koronavirových opatření. Děti i dospělí z fotbalových oddílů Žijeme hrou a FK
Kunštát se začínají vracet na fotbalová hřiště.
Velmi nás po úvodních týdnech tréninkového procesu potěšilo, že u mládeže neevidujeme nikoho, kdo by se po půlroční odmlce
k fotbalu nevrátil. Naopak děti jsou natěšené a plné energie. Všichni doufáme, že období sportovního i společenského „temna“
máme za sebou a čekají nás lepší zítřky.
Sport, zdravý životní styl a pohyb na čerstvém vzduchu bude v následujících měsících
a letech důležitější než kdy jindy.
Pro nové zájemce jsou dveře otevřené. V Žijeme hrou máme připravený celoroční sportovní a fotbalový program pro děti a mládež
ve věku od 3 do 21 let.
Kompletní informace a rozpis tréninků všech
našich kategorií naleznete na www.zijemehrou.cz nebo se můžete informovat na tel.
774 328 885.
Vladan Horák – šéftrenér
Žijeme hrou a FK Kunštát
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Foto: archiv ŽH

VZÁCNÝ OREL KRÁLOVSKÝ DOLETĚL Z MAĎARSKA NA JIŽNÍ MORAVU.
DÁL UŽ SE ALE NEPODÍVÁ.
(Rajhrad, 19. 4. 2021) Necelý rok stará samice vzácného orla královského k nám přiletěla z východního Maďarska. Bohužel, na
jižní Moravě u obce Vlasatice si nevšimla
drátů velmi vysokého napětí. Narazila do
nich a zlomila si křídlo. Lidé jí na poli pod
dráty nalezli 2. dubna a ihned zavolali záchrannou stanici v Rajhradě. Bohužel, zranění bylo tak vážné, že jí křídlo muselo být
amputováno. Orlice dožije svůj život v záchranné stanici.
Informace ze záchranné stanice od Jaroslava Sedláčka:
„Jedná se o samici orla královského Aquila
heliaca v dobré kondici (hmotnost 3,37 kg).
Byla kroužkována jako mládě na hnízdě
14. 6. 2020 v maďarském městě Mesökövesd
(župa Borsod-Abaúj-Zemplén, východní
Maďarsko). V hnízdě měla jednoho sourozence. Dle zpětného hlášení z Maďarska
byla doba od kroužkování po 2. dubna, kdy
byla nalezena v obci Vlasatice, 9 měsíců
a 18 dní. Vzdušnou čarou urazila vzdálenost
325 km. Nárazem do nadzemního vedení
velmi vysokého napětí si způsobila otevřenou zlomeninu levého křídla. Křídlo se již
nedalo zachránit, a proto následující den
podstoupila chirurgický zákrok a prakticky
celá končetina jí byla amputována. Po operaci ještě prospala zbytek dne, následující
den již byla plně aktivní. Několik dnů byla
umístěna v ošetřovacím boxu a krmena
násilím. Opakovaně odmítala přijímat potravu sama, a i tu velmi lákavou. To se změnilo až minulý týden, kdy byla umístěna ven
a potravu začala přijímat již sama.“

Orlice měla štěstí v neštěstí, že si jí včas všimli pozorní lidé a obratem zavolali záchrannou stanici. Do přírody se sice už nevrátí,
ale může dožít v bezpečí záchranné stanice
v Rajhradě. Chcete-li přispět na péči o tuto
orlici i na další činnost této záchranné stanice, můžete tak učinit darem na účet veřejné sbírky Zvíře v nouzi č. 33 55 33 22/0800
s variabilním symbolem 124. Děkujeme!
Více info na www.zvirevnouzi.cz

Orel královský patří k našim nejvzácnějším
orlům. Hnízdí pouze na jihu Moravy, a to ne
více jak 10 párů. Je natolik vzácný, že není
uveden ani v českém seznamu zvláště
chráněných druhů (!), protože v době, kdy
se tento seznam tvořil, se u nás vůbec nevyskytoval. Ohrožen je především chemizací
zemědělství, nevhodným lesnickým hospodařením, nebezpečnými elektrorozvody
a také pytláctvím.
Fotografie orlice z místa nálezu, po dokončení operačního zákroku a po probrání z narkózy jsou k volnému využití zde: https://
w w w.u s c hov n a .c z /z a s i l k a / K N I F B D TEZ4TT9LA2-K4A/ Autorem je Záchranná
stanice v Rajhradě
Kontakt:
Jaroslav Sedláček, záchranná stanice
v Rajhradě, 606 184 100
Petr Stýblo, Český svaz ochránců přírody,
774 155 155, 602 395 473

Lesní mateřská škola Jelínek Vás zve na

Zápis Do lmš jelínek
který proběhne v pátek 14. května 2021
od 15:30 do 17 hodin na Jelínkově chatě.
Bez přítomnosti dětí. Přihlášky lze též zasílat poštou
a elektronicky od 2. do 14. května. Více informací na webu.

lsjelinek.cz
5

29. HRNČÍŘSKÝ

PANSTVÍ KUNŠTÁT

COUDENHOVE

CHRONOLOGIE MAJITELŮ OD ROKU 1279

S PODTITULEM
CHRONOLOGIE MAJITELŮ
OD ROKU 1279

JARMARK

18.-19. 9. 2021

Uzávěrka přihlášek je do

15. KVĚTNA 2021.

Letošní ročník akce
DOBRÝ DEN, KERAMIKO!
a TERRA KUNŠTÁT
původně plánovaný na 14.–16. května se pokusíme vzhledem k vývoji
epidemické situace uspořádat v náhradním termínu. Byla by škoda
tento víkend věnovaný hlíně, umění
a řemeslu pořádat v jakkoli omezeném rozsahu. Doufáme, že se podmínky co nejdříve změní k lepšímu
a vše proběhne tak, jako v minulých
letech. O novém termínu vás
budeme informovat.

Výrobci keramiky
i prodejci
I VO ŠA MŠUL A
občerstvení ji najdou na adrese
PA N S T V Í
www.hrncirskyjarmark.cz.

K Ubude
N Špřihláška
TÁT stažena.
Po termínu
CHRON OLO GIE M AJI T ELŮ

PANST VÍ KUNŠTÁT

V KUNŠTÁTĚ

MĚ STO KUNŠTÁT
VYDALO NOVOU KNIHU

OD ROKU
1279
Komise pro
přípravu
jarmarku

Organizátoři akce
Dobrý den, keramiko!

Mě s to Kunš tát

Autorem je Ing. Ivo Šamšula
Obsahem publikace je chronologický seznam majitelů panství Kunštát
s výchozím objektem zámku (hradu)
Kunštát od roku 1279 do současnosti. Cílem bylo shromáždit základní
informace o vlastnících kunštátského panství, uváděných v různých
zdrojích, a tyto přiblížit širšímu
okruhu zájemců v chronologickém
pořadí. Také uvést některé zajímavosti o majitelích a zámku.
Její součástí jsou i koncové diagramy rodokmenů vybraných příslušníků majitelů kunštátského panství
od roku 1678 do 1939.

Stromy u penzionu zdobily o Velikonocích
kraslice vyrobené dětmi z MŠ Kunštát.
Foto: Pavel Nejedlý
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Tato ojedinělá a zajímavá kniha
bude v prodeji od měsíce května
v informačním centru, v papírnictví
Halvová a v drogerii Palme za 250 Kč.
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Kunštátský zpravodaj vydává a zdarma rozšiřuje 1x měsíčně Město Kunštát, nám. Krále Jiřího 106, IČO: 00280470, tel.: 515 534 312, www.kunstat.eu, e-mail: podatelna@kunstat-mesto.cz, knihovna@
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