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Obnova zděných konstrukcí zámeckého
příkopu. Zámecký příkop představuje
dodnes dochovanou část pozdně
gotického fortifikačního systému
hradu Kunštát z poloviny 15. století.
Foto. K. Podsedník st.

SLOVO STAROSTY
Současný Kunštát je trochu více rozkopaný,
než jsme zvyklí. Na Brněnské ulici finišuje
rekonstrukce kanalizace, k tomu se přidalo RWE s přeložkou vedení a plynostanice,
v Sychotíně opravuje ŘSD most a Hrnčířská ulice je neprůjezdná kvůli budování
nového vodovodního řadu. Rozkopaná vozovka, chodníky a nekompromisní semafory nám ztrpčují pohyb, ale útěchou je
představa nové vozovky s krásným lesknoucím se asfaltovým povrchem.
Jsou však také investice a opravy ne tak
viditelné nebo omezující, ale rovněž velmi
nutné. Týkají se majetku města, městských
budov, které časem vyžadují také opravy,
a to i většího charakteru a větších nákladů.
Brzy začneme opravovat propadající se
střechu domu vedle radnice na „stosedmičce“, čeká nás oprava vnitřní zdi kapličky
v Sychotíně. Místní složky a obecní aktiv

v Rudce za finanční podpory města zvelebují svá výletiště, v Hlubokém padá opěrná zeď u silnice a musíme ji opravit hned.
Čeká nás finančně velmi náročná generální rekonstrukce penzionu pro důchodce
a hned za ním následuje ve frontě bytový
dům „pětsetčtyřka“.
Jsou i radostnější nákupy. Třeba osobní
automobil pro SDH Újezd, na který jsme
získali dotace, a tak i třetí výjezdová jednotka hasičů po kunštátských a sychotských
bude moci bez obav plnit své poslání. A to
nemluvím o plánování dalších oprav chodníků a komunikací ve městě. Ale všechno
má svůj čas. Dotace mají svá pravidla,
městský rozpočet své hranice, a tak se stanovují priority a pak zbyde i na něco, co by
se mohlo spravit, a je moc dobře, když se to
povede. A to stojí i za tu dočasnou trochu
nepohodlí při přeskakování výkopů.		
		
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNŠTÁT ZVOU VŠECHNY
NA 8. SOUTĚŽNÍ VÝSTAVU DĚTSKÝCH KERAMICKÝCH PRACÍ,
která se uskuteční v městském informačním centru

OD 31. KVĚ TNA DO 14. ČERVNA 2017.
Ceny budou výhercům slavnostně předány v rámci akce
„Svátky řemesel“.

INFORMACE O ČINNOSTI
RADY A ZASTUPITELSTVA
MĚSTA
V měsíci květnu se Rada města na svých
zasedáních mimo jiné zabývala:
• projektovou dokumentací na opravu
břehů rybníka v Panské zahradě
• postupem prací na:
• rozšíření kanalizace – stoky na ulici
Brněnská a U Hřiště
• výstavbě sběrného místa odpadů v místní části Rudka
• obnově vodovodu v ulici Hrnčířská
• zpracování zadání změny č. 2 územního plánu města Kunštát
• výstavbě veřejného osvětlení v ulici
Rudecká (za keramikou)
• vyhodnocením výběrových řízení na
zhotovitele akcí:
• Pěší komunikace ulice Rudecká (chodník a místo pro přecházení včetně nasvětlení)
• Výměna střešní krytiny a oprava krovu
budovy nám. Krále Jiřího č.p. 107 (stará
radnice)
• Rekonstrukce interiéru – kmenová
učebna a sklad knih v základní škole
• Rekonstrukce penzionu města Kunštát
(oprava střechy, výměna otvorových prvků, zateplení)

INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚSTA
A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
• vyhlášením výběrového řízení na dodání
dopravního automobilu pro SDH Újezd
• přípravou Svátků řemesel a Hrnčířského
jarmarku
• závěry z povodňové prohlídky provedené
dne 21. 4. 2017 pracovníky PK ORP Boskovice a LČR OST a uložila zajistit provedení odstranění zjištěných nedostatků
• informací ředitele o výsledku zápisu dětí
do mateřské školy – všechny děti tříleté
a starší budou přijaty
• změnou otevírací doby pro veřejnost na
poště Kunštát na Moravě, tj. ve středu
7.00–12.00 hod. a 13.00–16.00 hod. (dosud
8.00–12.00 hod. a 13.00–17.00 hod.)
• Rada města schválila:
• zadání zpracování projektové dokumentace pro dodatečné stavební povolení na stavbu kanalizace na pozemcích
v k.ú. Touboř
• zadání doplnění a úpravu stavební části zpracované projektové dokumentace
dle podmínek poskytovatele dotací a požadavku NIPI na bezbariérovost objektů
na akci „Přístavba MŠ Kunštát, Lipka 428“
• uzavření smlouvy o dílo na realizaci
akce „Pěší komunikace Rudecká“ s firmou Karel Porč, s.r.o., Badalky 340, Lysice, která podala nejvýhodnější nabídku ve výši 184.873,87 Kč bez DPH.
• zrušení výběrového řízení na zhotovitele „Rekonstrukce penzionu města Kunštát“ z důvodu podání pouze jedné nabídky a vyhlášení nového výběrového řízení
• uzavření smlouvy o dílo na realizaci
akce „Výměna střešní krytiny a oprava
krovu budovy nám. Krále Jiřího 107
v Kunštátě“ s firmou Ing. Dalibor Dvořáček, Olomoucká 1097/26, Svitavy, za cenu
ve výši 1,263.877 Kč bez DPH.
• uzavření smlouvy o dílo na realizaci
akce „Rekonstrukce interiéru – kmenová
učebna a sklad knih ZŠ Kunštát“ s firmou
CL stavební společnost, s.r.o., Kaštanová
127a, Brno, která podala nejvýhodnější
nabídku ve výši 584.281 Kč bez DPH.
• předloženou Inventarizační zprávu za
rok 2016 a účetní závěrku k 31. 12. 2016
(rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu)
příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Kunštát
Zastupitelstvo města na zasedání dne 27. 4.
2017:
• vzalo na vědomí:
• kontrolu úkolů z minulých zasedání
Zastupitelstva města
• zprávu o činnosti Rady města

ODEČTY VODOMĚRŮ
Vodohospodářský odbor města oznamuje, že odečty vodoměrů v Kunštátě
budou prováděny ve 2. polovině měsíce června.
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•
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•

• zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru
schválilo:
• metodiku kontroly lesní činnosti – těžby a prodeje dříví a pěstební činnosti –
v předloženém znění.
• výsledky inventarizace majetku, pohledávek a závazků podle stavu k 31. 12. 2016.
• po projednání závěrečného účtu města za rok 2016 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016
vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením, a to s výhradou. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny následující chyby a nedostatky, které nemají
závažnost nedostatků uvedených v ustanovení §10 odst. 3 písm. c) zákona
o přezkoumávání hospodaření – neuveřejnění na profilu zadavatele smlouvy
uzavřené na veřejnou zakázku „Stavební úpravy autobusové zastávky, nám.
ČSČK v Kunštátě“ včetně všech jejích
změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího
uzavření. ZM uložilo starostovi přijmout
opatření, aby k těmto nedostatkům nedocházelo.
• účetní závěrku města Kunštát za rok 2016
• v souladu s Programem poskytování
dotací z rozpočtu města a na základě
žádosti uzavření smlouvy o poskytnutí:
dotace ve výši 283.275 Kč Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Blansko,
Komenského 19, Blansko, na spolufinancování sociálních služeb – dokrytí nezbytných celkových nákladů registrovaných sociálních služeb – Charitní pečovatelské služby, Odlehčovací služby
a týdenního stacionáře Betany.
individuální dotace ve výši 270.000 Kč
Římskokatolické farnosti Kunštát, nám.
ČSČK 98, Kunštát, na „Dokončení obnovy hřbitovního kostela Sv. Ducha v Kunštátě na Lipce“.
dotace ve výši 66.500 Kč Spolku přátel
umění města Kunštát, sídlem Fr. Halase 436, Kunštát, na částečnou úhradu
nákladů spojených s organizováním kulturních akcí v roce 2017 (Halasův Kunštát, Terra Kunštát, pořad pro ZŠ „Listování“, keramická soutěž apod.).
• rozpočtové opatření č. 2/2017
• prodej pozemků
• vyřazení dlouhodobého drobného hmotného majetku, vedeného v evidenci příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Kunštát, v celkové hodnotě 335.385,28 Kč dle předloženého
seznamu.			
-tajVážení čtenáři, připomínáme, že máte-li
dotaz na vedení radnice, můžete jej buď
zanechat na podatelně městského úřadu,
nebo odeslat na e-mailovou adresu knihovny: knihovna@kunstat-mesto.cz.
Odpověď bude zajištěna vždy do následujícího čísla Kunštátského zpravodaje.

UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST
POPLATKU ZA ODVOZ
DOMOVNÍHO ODPADU!
MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ
ODPAD V KUNŠTÁTĚ V ROCE 2017
Sazba poplatku, ohlašovací povinnost,
splatnost poplatku zůstávají stejné jako
v roce 2016. Sazba 600 Kč/osoba/rok.
Splatnost do 30. 6. 2017.
ČÍSLO ÚČTU: 1360747399/0800
Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka, specifický symbol: 1111.
-fo-

OZNÁMENÍ
Vážení občané, představitelé města Kunštátu vytvořili ideální podmínky pro ukládání
odpadu všeho druhu (sběrný dvůr a kontejnery v každé obci). Klademe si otázku, proč
někteří občané, zejména majitelé automobilů, vyvážejí odpad do lokality Rudka (okraje lesa, podél lesních cest nebo přímo do
lesa). Znečišťují tím nejen přírodu, ale také
znehodnocují práci občanů Rudky. Připomeňme si nedávno skončenou akci „Ukliďme
Česko – Ukliďme Kunštát.“ Pokud jsme tuto
akci mysleli vážně, pak ji realizujme po celý
rok, a ne pouze jeden den v roce. O pochopení a spolupráci Vás žádají občané Rudky.

AREÁL JESKYNĚ
BLANICKÝCH RYTÍŘŮ
Zveme Vás na hudební cestu kolem světa
v areálu Jeskyně Blanických rytířů 4. 7. 2017
ve 14 hodin. Poletíme na kouzelném koberci a na cestu nám budou znít různé známé
i méně známé hudební nástroje. Společně
si mimo jiné zahrajeme na tělo a zabubnujeme na bubny djembe. Nebude chybět také
společný zpěv a krátké zklidnění na závěr.
Zážitkovým programem provedou Bety
a Pavel Jasanští – Zeměznění (muzikoterapeuti, hudebníci a výrobci bubnů a dalších
hudebních nástrojů). Cena 150 Kč

INZERCE
ALUDOS MB, s.r.o. výrobce hliníkových
konstrukcí, automatických dveří a vrat hledá montéry. Nástup možný ihned. Místo
pracoviště Boskovice. Tel. 725 962 830.
HOSTINEC PANSKÝ DŮM přijme brigádníka na pomoc v kuchyni o prázdninách.
Vhodné pro studentky. Více informací v restauraci.
NAVŠTIVTE OČNÍ OPTIKU nám. ČSČK 38.
Nabízíme větší výběr obrub za příznivé ceny,
k novým brýlím pouzdro zdarma a doplňkový sortiment. Těšíme se na Vaši návštěvu každou středu od 9.30–16.00. Po dohodě
možnost návštěvy u vás doma.

ODBOR PRO JIHOMORAVSKOU OBLAST

INFORMACE PRO OBČANY
O VÝSLEDKU PODANÉ STÍŽNOSTI

Šumavská 35, 602 00 Brno

Město Kunštát
IČO 002 80 470
ae3bdb2

ODBOR PRO JIHOMORAVSKOU OBLAST
Šumavská 35, 602 00 Brno
ODBOR PRO JIHOMORAVSKOU OBLAST
Šumavská 35, 602 00 Brno

Číslo jednací
ČTÚ-6 648/2017-637/V. vyř. - SiA

Sdělení k podání

Číslo jednací
ČTÚ-6
648/2017-637/V.
vyř. - SiA
Dne
6. 2. 2017
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Úřad nemůže zasahovat neomezeně ve všech případech, ve kterých mohou účastníci
(ať už právem, či domněle) cítit nepravost nebo nespravedlivost. Úřad jako orgán státní
správy může konat pouze ve věcech, mezích a způsoby, které stanoví zákon o
elektronických komunikacích.
Ing. Antonín Siruk v. r.
odborný rada
Ing. Antonín Siruk v. r.
odborný rada
Za správnost: Ing. Antonín Siruk, 13. 4. 2017
Za
správnost:
Ing.
Vypraveno
dne:
13.Antonín
4. 2017Siruk, 13. 4. 2017
Vypraveno dne: 13. 4. 2017

Ing. Antonín Siruk v. r.
odborný rada

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
FRANTIŠKA HALASE 2017
16. 5. 2017
MĚSTO KUNŠTÁT a SPOLEK PŘÁTEL
UMĚNÍ MĚSTA KUNŠTÁT
vyhlašují
jubilejní 45. ročník
Literární soutěže Františka Halase
Vřelý vztah básníka Františka Halase k mladším autorům je obecně známým faktem.
Tuto část Halasova odkazu se již více než
čtyři desetiletí snaží připomínat i literární
soutěž nesoucí básníkovo jméno. Cílem této
tradiční akce je podchytit mladé literární
talenty, umožnit vzájemnou konfrontaci
jejich činnosti a dát nejlepším příležitost
práce publikovat a propagovat je. Soutěže
se může zúčastnit každý autor ve věku od
15 do 29 let svými dosud nepublikovanými
básnickými texty napsanými v českém jazyce (mezi nepublikované básně se nezapočítávají rovněž básně otištěné v časopisech
a na internetových portálech).
Soutěžní texty hodnotí tříčlenná porota,
která určí laureáta Literární soutěže Františka Halase a může udělit Zvláštní cenu
Klementa Bochořáka, spočívající v možnosti vydání básnické sbírky dosud knižně
nepublikujícímu autorovi. Vybrané práce
účastníků budou otištěny na internetových stránkách soutěže lsf h.webnode.cz
a v literárních časopisech. Za užité práce
nebudou poskytovány autorské honoráře.
Soutěžní texty v rozsahu maximálně 10 nepublikovaných básní napsaných v českém
jazyce, doplněné o rok narození a kontaktní údaje (vč. místa působení), zašlete na
emailovou adresu lsfh@centrum.cz nebo
v tištěné podobě ve třech kopiích poštou na
adresu: Městská knihovna, nám. Krále Jiřího 105, 679 72 Kunštát.
Zásilku viditelně označte HALAS 2017.
Uzávěrka zasílání příspěvků: 16. 7. 2017
Výsledky soutěže budou oznámeny v rámci
tradičního Halasova Kunštátu 21. října 2017,
kdy proběhne i symbolické uvedení 5. svazku edice LSFH – básnické prvotiny Emmy
Kausc, Laureátky 44. ročníku Literární soutěže Františka Halase a držitelky Zvláštní
ceny Klementa Bochořáka 2016.
Deset vybraných účastníků bude zároveň
pozváno na dvoudenní setkání s porotci
soutěže a knižně publikujícími básníky,
v jehož rámci proběhnou neformální diskuse, besedy a vycházky krajinou Halasova
Kunštátska. Vybraní autoři budou osloveni
nejpozději v první polovině září.
Ubytování z 21. na 22. října 2017 pro pozvané
zajištěno bezplatně.
Literární soutěž Františka Halase probíhá
nepřetržitě od roku 1972. Nejprve pod hlavičkou Okresního kulturního střediska v Blansku, v letech 1993 až 2011 pod patronací
Muzea Blansko. Od roku 2012 jsou pořadateli soutěže Město Kunštát a Spolek přátel
umění města Kunštát (v letech 2012 až 2014
rovněž Společnost přátel mladé poezie).
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JEDNODENNÍ ZÁJEZDY
MINIBUSEM

V KUNŠTÁTĚ BUDE GALERIE
V SOBOTU 3. ČERVNA 2017 SE NA NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO
OTEVÍRÁ GALERIE KUNŠT
Galerie Kunšt vzniká z důvodu absence
výstavních a prodejních prostor v centru
města, které má bohatou historickou a kulturní tradici nejen v produkci keramiky.
3v1 – výstava, prodejní galerie, ateliér
Prostorově největší část galerie bude určená k pořádání výstav současného umění
a doprovodných akcí (přednášky, besedy,
filmové projekce, literární čtení, apod.).
Prodejní galerie bude nabízet keramiku, porcelán, obrazy, šperky a další umělecká a řemeslná díla převážně regionálních tvůrců.
V ateliéru bude možno posedět, podebatovat
či se zúčastnit výtvarného kurzu.
Slavnostní otevření galerie bude zahájeno
vernisáží výstavy obrazů Víta Ondráčka

ČERVEN 2017
Odjezdy z Kunštátu, Letovic a Boskovic
CA romtan, tel. 516 410 576, 602 662 306

v 16 hodin. Úvodní slovo Tomáš Trumpeš.
Výstava s názvem Podplamenice potrvá od
3. 6. do 24. 9. 2017.
Vít Ondráček (nar. 1959) pochází z Brna, žije
a tvoří v Kunštátě, věnuje se malbě, grafice,
kresbě a ilustraci, píše poezii a prózu, spolupracuje s rádiem Vltava a literárními
časopisy. Vystavuje už čtyřicet let doma
i v zahraničí.

3.6. sobota Prosiecka a Kvačianska dolina,
termály Bešeňová
650 Kč
Turisty oblíbené doliny, alternativní lenošení v termálech

Pro více informací o galerii a připravovaných kurzech sledujte webové stránky www.
galeriekunstat.cz.
Otevírací doba: středa – neděle / 10–17 hod.
Srdečně Vás zve a na Vaši návštěvu se těší
MgA. Kateřina Krejčířová.

10.6. sobota Krkonoše – výstup na Sněžku
440 Kč

4.6. neděle ZOO Dvůr Králové nad Labem
390 Kč
Známá a vyhledávaná ZOO, po cestě zpět
překvapení

11.6. neděle Stezka korunami stromů,
Český Krumlov
590 Kč
Lipno s ojedinělou atrakcí a návštěva Č.
Krumlova + vstupné na osobu 190 Kč / 120 Kč
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17.6. sobota Rakousko – Medvědí soutěska
750 Kč
Nejznámější soutěska v Rakousku
(vstupné 3 EUR)

„Jako malá jsem se
chtěla starat o koně,
teď jich mám několik
pod kapotou!“

18.6. neděle Na kole podél Baťova kanálu
550 Kč
Cyklostezka v ČR je krásná a nenáročná
24.6. sobota Maďarsko – Mosonmagyarovár
– termální lázně (vstupné 10 EUR) 480 Kč
25.6. neděle Prachovské skály
420 Kč
Návštěva pískovcového skalního města
(vstupné 70 Kč/40 Kč)
Pohodový cyklistický zájezd VIA CLAUDIA
AUGUSTA 1. 7.– 8. 7. 2017
9 900 Kč
Krásný přejezd Alp po staré obchodní stezce (CK V-TOUR)

paní Dolejšová

nová řidička autobusu

RENESANČNÍ DEN S DIVADLEM CONTINUO
1. ČERVENCE 2017 NA ZÁMKU V KUNŠTÁTĚ

Od 16.00 hod.: Hudebně loutková pohádka
Murgila a Zorila na motivy rumunské pohádky. Zcela nové rodinné představení se
odehraje na zámeckém nádvoří.
Troje ústa, šestery oči, třicet prstů a jeden
plnovous vám budou vyprávět příběh, který
byl počat za soumraku a zrozen za úsvitu
v krajině temných lesů a příkrých hor, kde
lidé a zvířata žijí pospolu a mluví stejnou
řečí. Kde láska a nenávist, život a smrt či
naděje s bolestí ruku v ruce putují vesnicemi
i dalekou pustinou.
Po představení následuje hudební dílna pro
děti od šesti let a jejich rodiče.
Od 21.00 hod.: Pouliční večerní pohybové
představení, fyzické herectví s živou hudbou, nonverbální.
Více informací o souboru najdete na http://
www.continuo.cz/.
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Děti, které donesou vysvědčení se samými
jedničkami budou mít na odpolední představení vstup zdarma.

LETNÍ ROCKOVÁ NOC
7. ČERVENCE VE 20.00 HOD.
HASIČSKÁ NÁDRŽ NA LIPCE.
Zahraje skupina Star Band.
www.starabanda.cz / vstupné 50 Kč

ŘIDIČ / ŘIDIČKA AUTOBUSU

Poznejte příběhy
našich nových řidičů
na prace.zdar.cz

• Měsíční příjem 25 – 35 tis. Kč
• Práce v linkové dopravě v oblastech Boskovicko, Olešnicko, Kunštátsko
• Flexibilní pracovní doba ( i možnost zkrácených úvazků nebo brigády )
• Zajímavé zaměstnanecké benefity, jízdní výhody i pro rodinné příslušníky
• Náborový příspěvek 12 tis. Kč pro držitele ŘP sk. D
• Vhodné i pro držitele ŘP sk. B – pomůžeme se získáním potřebných oprávnění
Více informací získáte na:
+420 734 39 39 39 | prace@zdar.cz | prace.zdar.cz

ZDAR.CZ NÁS SPOJUJE

LESNÍ ŠKOLKA JELÍNEK
JAK POZNAT EVROPU A SÁM SEBE?
Máte zájem cestovat, žít nějakou dobu v jiné
zemi, poznat nové lidi, zlepšit si znalosti
angličtiny, naučit se nový jazyk nebo poznat
sebe sama, když nablízku není právě máma,
nebo nejlepší kámoš?
Ráda bych touto cestou rozšířila povědomí
mezi mladé lidi ve věku 17–30 let, kterým
program Erasmus+ a projekty Evropské
dobrovolné služby umožňují bezpečně vycestovat a naučit se mnohému pro život.
Je jen na Vás, v čem byste se rádi zdokonalili a do které země Evropy byste se rádi
podívali. Můžete pracovat na projektech
v organizacích různého zaměření, získat
zásadní zkušenost pro Váš další osobní
i profesní život. Zajímá Vás sport, věda,
kultura, ekologie, sociální práce, pedagogika nebo něco jiného? Díky Evropské dobrovolné službě (EDS) můžete zakusit život
v jiné zemi na 2–12 možných měsíců.
Dobrovolníci získávají díky grantu finance na cestu, jídlo, dostávají také kapesné
a mají zajištěno pojištění a ubytování hostitelskou organizací.
Pro bližší představu, co obnáší a přináší
dobrovolnictví u nás, uvádím krátký rozhovor s jednadvacetiletou Johanou z Berlína
v Německu. Přijela k nám v rámci projektu
Evropské dobrovolné služby „Forest Kindergarten – increase connection“. V Kunštátě
je na půl roku, od konce ledna pracuje jako
dobrovolnice v týmu Rodinného klubu
a lesní mateřské školy Jelínek.
Co pro Tebe znamená Evropská dobrovolná
služba (EDS)?
EDS je pro mě především o navazování nových vztahů a poznávání lidí a kultury v jiné
zemi. Pomáhá mi vnímat rozdíly a podobnosti a otevírá mysl novým nápadům a přístupům v životě.
Co jsi musela udělat pro to, aby ses dostala
na projekt EDS?
Existují vysílající organizace různého zaměření. Poslala jsem žádost a pozvali mě na
pohovor, kde jsem vyplnila dotazník s mými
zájmy, silnými a slabšími stránkami mé
osobnosti. Nabídli mi různé projekty v rámci
Evropy, kam jsem poslala životopis a motivační dopis. Pokud si tě některá organizace pro svůj projekt vybere, spojí se s tebou
jejich koordinátor přes mail nebo skype.
Co děláš v lesní školce Jelínek?
Pomáhám svým kolegyním při jejich každodenní práci a péči o děti ve věku 2,5–6 let.
Také pomáhám s úklidem. Jednou týdně
mám prostor pro svůj miniprojekt, kdy
s dětmi dělám různé aktivity na podporu
vnímání vlastního těla.
Učíš se něčemu novému?
Učím se, jak být s dětmi, které nemluví stejným jazykem jako já, a společně si nacházíme cestičky, jak spolu komunikovat. Zlepšuji si angličtinu a také začínám rozumět

více mluvené češtině. Od kolegyň z lesní
školky se učím mnohému o rostlinách, které
jsou léčivé, které k jídlu, na čaj nebo které
jsou jedovaté. Pozoruji jejich přístup k dětem a přírodě, inspirují mě. Ráda bych dále
studovala vzdělávání dětí. Také jsem se například naučila rozdělávat oheň v kamnech.
Zažila jsi tu už něco opravdu výjimečného?
Potkala jsem velmi zajímavé, krásné a otevřené lidi, kteří žijí blíž přírodě. To mě
velmi inspiruje, jejich životní styl, jak být
k přírodě citlivější a být jí blíž. A také
prostě být, kým chcete být. Další velmi silná a nová zkušenost je žití v maringotce.
Líbí se mi to od prvního momentu, slyším
všechno, co se venku děje, když prší, slyším
kapky deště a teď na jaře vstávám brzy
s ranním ptačím koncertem.

LESNÍ ŠKOLKA JELÍNEK
zve na slavnost

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK
– KRÁLOVNIČKY,
která se koná 5. června od 14.00.
Sraz v Jelínkově chatě.
Součástí slavnosti bude Grónská
pohádka v podání tišnovských
královniček.

Co děláš, když máš volno?
Jednou týdně chodím na jógu. Také mám
kontakt s cirkusem LeGrando v Brně, kde
jsem byla na workshopu. Často také trávím svůj čas s rodinami z Jelínku. A velmi
si užívám krásy místní přírody, která je
zcela jiná, než u nás.

Zveme vás na

Líbí se ti Kunštát a jsi tu ráda?
Velmi se mi tu líbí. Když jsem přijela, byla
jsem překvapená, kolik kulturních akcí je
mi nabízeno. Líbí se mi keramická tradice,
která tu stále žije a vůbec celá atmosféra
Kunštátu.
Máte-li zájem dozvědět se více, pište na
inaliska@email.cz
www.lsjelinek.cz
Ina Lišková, koordinátorka EDS

LETNÍ BYLINKOVOU
VYCHÁZKU,
aneb oslavte s námi vysvědčení
procházkou po bylinách.
Akce se koná 30. června od 15.00
a provázet nás bude Tereza Bočková.
Cena 50 Kč.
Na obě akce jsou velice vítáni rodiče
a prarodiče dětí.

SPORT
MEZINÁRODNÍ TANEČNÍ SOUTĚŽE
V sobotu 22. 4. 2017 proběhl již 8. ročník
mezinárodní taneční soutěže O pohár města Letovic a Kunštátu. Soutěž se konala pod
záštitou starosty města Kunštát MVDr.
Zdeňka Wettera a starosty města Letovic
Vladimíra Stejskala.
Do sportovní haly v Letovicích dorazilo přes
1 300 tanečnic a tanečníků z padesátky
souborů z celé republiky a také ze Slovenska.
„Soutěžily různé věkové kategorie od předškoláků, mini dětí, dětí, juniorů až po dospělé a seniory v disciplínách street dance, show
dance, disco dance, aerobik, parketovky,
plesové choreografie a mažoretky,“ uvedla
pořadatelka soutěže Michaela Bartošová.

V jednotlivých kategoriích bylo rozdáno
přes 1 700 medailí za umístění tanečních
souborů.
Organizátoři akce děkují starostovi a radním města Kunštát za podporu při rozvíjení dětské pohybové aktivity a všem ostatním, kteří přiložili ruku k dílu.
Taneční skupina BAMI po náročné sobotě
pokračovala v tanečním maratonu. V neděli 23. 4. 2017 se tanečníci zúčastnili regionálního kola pro jižní Moravu – taneční
soutěže svazu učitelů tance České republiky, kde TS BAMI získala krásné 3. místo
s choreografií Latino dance a postup na
Mistrovství České republiky. Gratulujeme
juniorskému týmu taneční skupiny BAMI.
Za taneční skupinu BAMI Ing. Michaela Bartošová
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