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SLOVO STAROSTY
Blanensko je již léta proslulé kvalitou svých
„okresek“ a řidiči ponoření ve vlastních
problémech automaticky registrují přejezdy hranic se sousedními kraji. Jednou
z těchto léta proklínaných vozovek byla
i silnice III. třídy číslo 3652 a 3653. Silnice
spojující Rudku se Sulíkovem, o spojce do
Petrova nemluvě. Denně se po ní kodrcali  
občané malých obcí směřující na Boskovice, Blansko, Brno. Denně přepravovaly
autobusy občany do práce, k lékaři, na
nákupy, do školy a za zábavou po této rozbité a záplatami marně opravované vozovce. Tam a zase zpátky marně přemýšleli,
oč jsou horší než jinde, že si nezaslouží
cestovat bez poskakování, kličkování
a vyhýbání se nejen dírám, ale i protijedoucím vozidlům ve stejné situaci. Věčně poslouchali o problémech s financemi, množstvím kilometrů dalších cest volajících po
opravách a prioritách jinde. Poslouchali
a věřili, ano, určitě i jinde trpělivě čekají,
až přijde řada také na ně, ano, jsou důležité akce a peněz je stále tak nedostatečně. Ale netrvá to už moc dlouho? Neopravují se ty tak zvané
priority každým rokem, místo
aby zbylo na ty ostatní? Mnohokrát se ozývali i nahlas, psali
žádosti, stížnosti. Odpověď
však byla (byla-li vůbec) stále
zamítavá. Po poslední oficiál-

prosinec 2017

ní písemné žádosti z listopadu 2015, která
opět neměla kladnou odezvu se zástupci
obcí Petrova, Sulíkova, Rozsíčky, Křetína
a Kunštátu pod vzrůstajícím tlakem svých
občanů sešli a sepsali novou žádost o opravu, kterou společně podepsali a doručili
v prvním prázdninovém měsíci letošního roku řediteli krajské Správy a údržby
silnic, náměstku hejtmana pro dopravu
a vedoucímu odboru dopravy na Krajském
úřadu Jihomoravského kraje. A společně
doufali alespoň v příslib nějakého dění
v příštím roce. Jak radostné bylo překvapení, když přišla odpověď se sdělením,
že zástupci JMK získali ze státního rozpočtu peníze navíc na opravy nejhoršího
z nejhorších a „sulíkovská“ silnice se dočká
řádné opravy ještě letos. A tak nám všem,
kterých se to dotýká, připravili krásný
předvánoční dárek. Poděkování patří Vám,
kteří jste se zasloužili a vyslyšeli prosby.
Také jsem se po novém povrchu byl projet
tam a zpátky, jen tak. A dvakrát!
Že bychom příští rok zkusili tu spojku
do Rozsíčky?
Milí spoluobčané, s blížícími se
svátky vánočními a vstříc dalšímu
novému roku Vám všem přeji klid,
pohodu, štěstí, zdraví a spoustu
radosti ze svých nejbližších.
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

INFORMACE O ČINNOSTI
RADY MĚSTA
V měsíci říjnu se RM na svých zasedáních
mimo jiné zabývala:
• prodejem a pronájmem pozemků ve vlastnictví města
• postupem prací na:
• rozšíření veřejného osvětlení ulice
V Lávkách
• řešení dopravní situace a autobusových
zastávek na nám. K. Bochořáka
• projektové dokumentaci pro přístavbu MŠ
• výstavbě chodníku v ulici Tenorova
Rada města schválila:
• podání žádosti o dotaci z Výzvy Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy
na přístavbu MŠ
• podání nové žádosti o dotaci z programu
Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci sportovní haly.
• přidělení zakázky na kompletní projektovou dokumentaci na realizaci včetně
vyjádření dotčených orgánů na rekonstrukci budovy pro SDH a JSDH firmě
ABRAS projektový ateliér s.r.o.
• jmenování  dvou členů školské rady – zástupců zřizovatele – Ing. Petra Sojky
a Ing. Aleše Havelky.
pokračování na str. 2

INFORMACE O ČINNOSTI RADY MĚ STA
RM upozorňuje, že i v roce 2018 budou přijímány žádosti o dotaci z „Programu poskytování dotací z rozpočtu Města Kunštát“.
Tento program, včetně všech příloh (formulář žádosti, seznam příloh k žádosti, formulář vyúčtování), je zveřejněn na webových
stránkách města (www.kunstat-mesto.cz).
Podle tohoto programu je možné žádat
o poskytnutí dotace na předepsaném formuláři od 1. 1. 2018 do 1. 3. 2018. Na žádosti podané po tomto termínu nebude brán zřetel.
Dále RM vyzývá zájmové organizace a spol-

ky k předložení výroční zprávy o činnosti do
31. 1. 2018.
RM žádá organizace, spolky, sdružení
a osadní výbory, aby podaly informace o společenských, kulturních a sportovních akcích,
které plánují v roce 2018. Na základě těchto
údajů bude sestaven kalendář kulturních
a společenských akcí města a jeho městských
částí. Do plánu, prosím, uveďte: název akce,
termín konání, místo konání, pořadatel.
Informace posílejte do 20. 2. 2018 na emailovou adresu: knihovna@kunstat-mesto.cz.

Upozorňujeme občany, že MěÚ Kunštát bude od 22. 12. 2017 do 1. 1. 2018 pro veřejnost uzavřen.
Městská knihovna bude uzavřena od 21. 12. 2017 do 2. 1. 2018 včetně.
-taj-

SPORTOVEC
OKRESU BLANSKO
ROKU 2017

SPORTOVEC
KUNŠTÁTSKA
ROKU 2017

Nominujte sportovce z okresu
Blansko, o kterém se domníváte,
že by si zasloužil být oceněn za svoje
sportovní úspěchy v kategoriích:
sportovec okresu, sportovní talent,
mládežnický tým, seniorský tým,
sportovní akce, trenér.

Již dvakrát jsme vybírali
mezi kunštátskými sportovci toho
nejúspěšnějšího. Nejlepší sportovce
hledáme také pro rok 2017.

Pravidla nominace a nominační
formulář naleznete na webových
stránkách www.sportovecjmk.cz.
Návrh odešlete písemně na adresu
OS ČUS Blansko, Rožmitálova 40,
Blansko 678 01, nebo elektronicky
přes www.sportovecjmk.cz
a to nejpozději do 11. 12. 2017.
                               
Okresní sdružení
České unie sportu Blansko, z.s.
					

Do 13. prosince můžete
své nominace posílat na adresu:
Ing. Aleš Havelka, Sychotín 72
havelka@email.cz
Nominace budou opět rozděleny
do kategorií:
jednotlivci do 18 let
kolektivy do 18 let
jednotlivci nad 18 let
kolektivy nad 18 let
Mezi nominovanými bude
vybírat odborná komise.
Od 15. prosince bude probíhat také
internetové hlasování veřejnosti.
Slavnostní galavečer proběhne
stejně jako v minulém ročníku
ankety začátkem roku 2018.
Za Sportovní komisi a Radu města
Ing. Aleš Havelka

FK KUNŠTÁT VÁS ZVE
na IV. ročník
fotbalového charitativního turnaje

ŽIJEME HROU
v sobotu 16. prosince 2017 od 9.00 hod.
ve sportovní hale Kunštát.
Pomůžeme lidem z našeho regionu,
kteří mají život o něco těžší
než my ostatní.
Kdy jindy podat pomocnou ruku
než v předvánočním čase?
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NADAČNÍ FOND MĚSTA
KUNŠTÁT
Ráda bych Vás krátce informovala o činnosti, mnohé snad i o existenci, Nadačního
fondu Města Kunštát. Tento fond existuje
již od roku 2008. Fond byl zřízen za účelem podpory a zviditelnění nadaných žáků, podpory školství, vzdělávání a zájmových aktivit mládeže. Fond se také podílí
na ocenění příkladných činů, podporuje
seniory v oblasti rehabilitace, zdravotních
pomůcek a kulturních akcí. Hlavními
zdroji nadačního fondu jsou příspěvky
z rozpočtu města Kunštát a ojedinělé dary
fyzických osob nebo firem a organizací.
O nadační fond se stará správní rada, která soustřeďuje požadavky na příspěvky
z fondu, sama vyhledává možné obdarované a rozhoduje o přidělení darů.
V minulých letech šly příspěvky hlavně do
oblasti školství, na podporu sportovních
činností, do knihovny na zakoupení knih
pro děti a do oblasti podpory kulturně společenského vyžití dříve narozených spoluobčanů.
Nadační fond by ve své další činnosti rád
ještě více podpořil aktivitu dětí a mládeže.
Proto by v tomto směru přivítal i aktivní
spoluúčast veřejnosti, a to podáváním informací a tipů na žáky a mladistvé, kteří mají
výjimečná nadání nebo dovednosti, které
je vhodné podpořit nebo odměnit. Může
mezi námi dřímat ojedinělý talent v oblasti
vědy, umění, sportu, kterému by finanční
příspěvek umožnil v rozvoji svých schopností
pokračovat nebo se dostat na podstatně
vyšší úroveň.
Návrhy na potencionální příjemce příspěvků a ocenění z Nadačního fondu Města
Kunštát můžete s krátkou charakteristikou
a zdůvodněním zasílat na můj mail Bockova.
eva@gmail.com. Všechny Vaše návrhy společně s ostatními členy Nadačního fondu
Města Kunštát projednáme a o výsledku
řízení budeme informovat.
Současně se na nás mohou obrátit i ti, kteří
by do našeho fondu chtěli přispět nějakým
věcným darem či finančním příspěvkem.
Určitě tím společně pomůžeme nebo třeba
jen potěšíme ty, kteří si to opravdu zaslouží.
Za celý fond děkuje předsedkyně Nadačního
fondu Města Kunštát MDDr. Eva Bočková

SYCHOTÍNŠTÍ HASIČI UKONČILI SEZÓNU
Blíží se konec roku a i sychotínští hasiči
rekapitulují uplynulou sezónu. Stejně jako
v předchozím roce se aktivně do soutěží
zapojila dvě družstva žáků, trio jednotlivců
dorostenců, dva týmy mužů, tým žen a také
družstvo veteránů “starých pánů”.
Přehled začneme od nejstarších závodníků.
Ti se předvedli na soutěži v Tasovicích.
Proti ostatním týmům se předvedli s historickou stříkačkou. I když nedosáhli na nejvyšší příčky, tak obdrželi od pořadatelů
mimořádnou cenu.
Družstva mužů a žen se v letošní sezóně prezentovala v okresní Velké ceně v požárním
útoku.

níci umístili na bronzové příčce a jedenkrát
na místě čtvrtém.
Před staršími žáky stála těžká úloha obhajoby loňského ligového titulu. Bohužel se
jim stejně jako mladším, nepodařilo odjet
všechny soutěže. Z dvanácti soutěží se pětkrát postavili na stupně vítězů, z toho třikrát na stupínek nejvyšší. 169 bodů stačilo
na celkové 7. místo. Ligové úspěchy starší
žáci doplnili druhým místem v okresním
kole hry Plamen.
Závěr přehledu patří nejúspěšnější kategorii, kterou jsou dorostenci. Trio Klára
Pařízková, Honza Vach a Štěpán Čech se
kromě činnosti v dospěláckých týmech

Úspěšní dorostenci v krajském kole
Klára Pařízková a Jan Vach. Foto: A. Havelka

Štěpánovi se nejvíce dařilo v Českém poháru, kde obsadil celkovou šestou příčku.
Nejlepšího času dosáhl na soutěži v Ostravě,
kde za čas 16,91 s získal čtvrté místo. Ke svému osobnímu rekordu přidal během sezóny
dalších sedm časů pod hranicí 18 vteřin.
V okresní lize se oba naši závodníci dělili
o třetí místo.
Klára je již třetím rokem nejlepší okresní
závodnicí. K okresnímu ligovému titulu
přidala třetí účast na Mistrovství republiky. Letošní šampionát hostil Zlín. Podrobnou reportáž jsme přinesli v srpnovém zpravodaji. Jen připomeneme, že sychotínská
Vítězný útok žáků v Šošůvce. Foto: P. Kuchař

Ženy, vzhledem k výrazné generační a personální obměně, neútočily na příčky nejvyšší, jak jsme byli v minulosti zvyklí. V celkovém hodnocení skončily na 6. místě.
Z dvanácti ligových soutěží se třikrát postavily na stříbrný stupínek. Výkon v posledním
závodě, kde zastavily časomíru na hodnotě
16,79 s, je velkým příslibem do příští sezóny.
Mužské áčko v letošním roce pomýšlelo na
lepší umístění, než bylo konečné 11. místo.
Významnou roli sehrála zásadní porucha
stroje na začátku sezóny, po které musel
tým několik soutěží absolvovat se slabším  
strojem ženského týmu. Nejlepší umístění
bylo třikrát 9. místo a nejlepší dosažený čas
měl hodnotu 17,72 s ze soutěže v Senetářově.
Mužské béčko bylo složeno z mladých závodníků, kteří ještě v loňském roce získávali
medaile v žákovských kategoriích. Po nadějném začátku, kdy se podařilo zaběhnout  
nejlepší čas 18,22 s, si vybrali nováčkovskou
daň a několik nedokončených soutěží je
odsunulo na konečné 18. místo Velké ceny.
Mladší žáci, po loňském čtvrtém místě
v okresní lize, letos odjeli z dvaceti možných soutěží pouze polovinu. Na zbytek
soutěží buď nebyl tým kompletní nebo se
termín kryl se soutěží dorostu. I tak se podařilo sesbírat 136 bodů, což stačilo na
8. místo. Z deseti soutěží se třikrát závod-

Nejlepší výkon hasiček v Lysicích (16,79 s). Foto. P. Kuchař

účastnili Okresní ligy, Českého poháru,
Moravského poháru, Východočeské ligy
a postupových soutěží dorostu v běhu na
100 m s překážkami.
Honza se umístil na 10. místě v Českém poháru. Stejnou příčku vybojoval také ve Východočeské lize. Nejlepšího času dosáhl
na halových závodech v Jablonci, a to 17,21 s.
Z patnácti odjetých závodů celkem devětkrát pokořil hranici osmnácti vteřin.

reprezentantka obsadila v republikovém
měřítku 6. místo. Z důvodu zranění ze začátku sezóny, se nepodařilo Klárce vylepšit
osobní rekord, který si zapsala v loňské
sezóně. Na lepší časy se budeme těšit v příští sezóně.
Jménem SDH Sychotín všem děkujeme
za vzornou reprezentaci nejen sboru, ale
i města Kunštát.
		

Ing. Aleš Havelka
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KUNŠTÁTSKÝ FOTBALOVÝ PODZIM
Do soutěží fotbalové sezóny 2017/2018
vstoupilo koncem prázdnin 10 kunštátských týmů. Dva týmy mužů a 8 mládežnických kolektivů (1x dorost, 3x žáci a 2x
přípravka starší a 2x přípravka mladší).
Mládežnická družstva hrají opět pod hlavičkou Žijeme hrou, tato naše malá fotbalová akademie sdružuje nejen hráče z Kunštátu, ale i děti z Drnovic, Lysic, Olešnice,
Rozseče a dalších obcí z okolí. Součástí
tohoto projektu je i tzv. předpřípravka –
fotbalová školička.
Výsledky našich týmů:
výkladní skříní každého klubu je tým mužů. Náš kolektiv mužů nastupuje již několik
let v I. A třídě. Tato soutěž je druhou nejvyšší v rámci Jihomoravského krajského fotbalového svazu. Po podzimu nám patří
6. místo, výsledek mohl být lepší, bohužel se nám nedařilo na domácím trávníku, kde jsme nenavázali na doby minulé, kdy se do
Kunštátu pro body nejezdilo. Na
druhé straně jsme byli jedním
z nejlepších týmů na hřištích
soupeřů. Kunštát mívá pravidelně lepší jaro, a tak věřme, že toto
pravidlo bude platit i v této sezóně a naše
postavení si ještě zlepšíme. Pozitivní je, že
v týmu nastupuje řada mladých hráčů z našeho regionu. Jarní část soutěží bychom
měli zahájit poslední týden v březnu 2018.
B tým mužů hraje ve středu tabulky vyrovnané III. třídy okresu Blansko. Je to ústup
z pozic, na kterých kunštátské béčko bývalo, ale i zde probíhá generační výměna,
a tak buďme trpěliví, výsledky se jistě dostaví.
Mládežnické týmy:
– dorost hraje druhý rok I. třídu Jihomoravského kraje. Do soutěže jsme vstupovali
bez přehnaných očekávání, protože za
dorost nastupují i hráči končící ve starších
žácích. Předváděná hra i výsledky nás
mile překvapily. Dorost je na krásném třetím místě a na první tým tabulky ztrácí tři
body.
– starší žáci vedou krajskou soutěž, za celý
podzim neprohráli žádné utkání a přes
týmy z vyšších soutěží (Líšeň, Kuřim) postoupili i v Krajském poháru mezi posledních 8 týmů.
– v mladších žácích máme dva týmy. V krajské soutěži nastupují končící ročníky,
které budou přecházet do žáků starších.
Druhý tým hraje okresní přebor, za který
nastupují děti vycházející z přípravek.
– přípravky – v těchto soutěžích není výsledek až tak důležitý. Jde především o všestranný rozvoj dětí a o radost ze hry. Naše
děti hrají nejen svoje soutěže, ale zúčastňují se i mnoha turnajů v hale. Jejich výsledky a tréninková píle je zárukou toho, že
dokážeme v budoucnu navázat na výsledky starších kategorií.
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O všechny týmy se starají trenéři, kteří se
pravidelně vzdělávají. Jejich práce je obdivuhodná, je to práce dvou desítek lidí bez
nároku na odměnu, která těmto lidem zabírá čas nejen v týdnu, ale i o víkendech.
Děti v podstatě trénují celý rok. K této práci patří i letní fotbalové kempy, kterých se
letos zúčastnilo ve třech turnusech 90 dětí.
Od měsíce prosince chceme zahájit ve škole program hodina tělocviku navíc pro
všechny zájemce z řad žáků kunštátské
školy. V tomto bychom chtěli pokračovat
i v Lysicích a uvažujeme také o cvičení
v mateřských školách. Od letošního roku
jsme si pronajali i nevyužívané fotbalové
hřiště v Lysicích, protože plocha toho našeho v Kunštátě nám již nestačila. Letošní
deštivý podzim nám způsobil řadu problémů, několik zápasů jsme museli odvolat, některé jsme byli nuceni přeložit na umělou trávu do Blanska
nebo do Boskovic. Trénovali jsme,
kde se dalo, na školní umělé
dráze, ve Zbraslavci, v Lysicích,
pořádáme i tréninky na pronajaté umělé trávě v Bystřici nad
Pernštejnem apod. I v těchto nelehkých podmínkách pracujeme a tiše
závidíme podmínky větším nebo šťastnějším městům a týmům z Brna.
V letošním roce jsme provedli rekonstrukci trávníku a úpravu okolí na našem fotbalovém hřišti. Získali jsme dotaci od Jihomoravského kraje a nemalou částkou nám
přispělo i Město Kunštát. Za tuto pomoc
děkujeme.
Ani v zimním období ale nezahálíme.
Přesunuli jsme se do hal – do kunštátské
i lysické. Děti začaly jezdit na halové turnaje do Brna, Svitav. Pořádáme i řadu turnajů
v Kunštátě a v Lysicích. Pro zpestření
zimního času jsme si pronajali ve čtyřech
termínech celý bazén v Boskovicích, kam
budou mít děti i rodiče vstup zdarma.
10. prosince nás čeká slavnostní ukončení
dětské sezóny, děti se zúčastní řady soutěží a her a bude čas i na malé dárky.
Program letošního roku zakončíme již tradičním charitativním turnajem v kunštátské hale 16. prosince. Věříme, že i letošní
ročník naváže na tři veleúspěšné turnaje
z minulých let, kdy se nám podařilo shromáždit velké finanční částky na podporu
postižených a nemocných dětí. Částkou
z minulého roku (30 000 Kč) jsme si nasadili vysokou laťku.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří
naši práci podporují. Jsou to nejen obce
a sponzoři, ale také rodiny malých fotbalistů a fotbalistek. Velké díky a uznání si
zaslouží všichni funkcionáři a trenéři.
Děkuji také fandům, kteří na naše zápasy
v hojném počtu chodí.
Vám všem přeji krásné Vánoce a šťastný
vstup do nového roku 2018.
František Tenora, předseda FK Kunštát
člen výboru ŽIJEME HROU Kunštát

INZERCE
NABÍZÍME K PRONÁJMU prostory zařízené pro prodej potravin v Sychotíně. Volné
od 1. 1. 2018. Tel. 775 766 660.
ZVEME VÁS do nově otevřené restaurace
„NA BĚLIDLE“. Otevíráme 2. 12. 2017 a těšíme se na vaši návštěvu. Více informací
naleznete na www.nabelidle.cz nebo na
tel. 732 111 901.
NADAČNÍ FOND Josefa Hyršla zlepšuje
dostupnost lékařské péče pro seniory.
Zajišťujeme oční péči pro seniory starší
65 let včetně objednání a dopravy. Objednejte se na tel. 515 076 800 nebo na e-mailové adrese: brno@medbus.cz.
– zajistíme termín vyšetření
– zavezeme vás k lékaři i zpět zcela zdarma
www.medbus.cz
AUTOSERVIS A PNEUSERVIS JUSTCAR
nabízím opravy a údržbu motorových vozidel. Zajišťujeme STK a ME. Adresa: Rudka
48 (na konci Rudky směr Letovice).
Tel. 608 626 071, 775 185 998, www.justcar.cz
Pro provoz kovovýroby v Bořitově hledáme:
OBCHODNĚ-TECHNICKÉHO ZÁSTUPCE
Požadujeme: SŠ/VŠ, technické myšlení, ř.p.
sk. B
Náplň práce: řešení tech. požadavků zákazníků
Kontakt: 775 564 997, narozna@atomo.cz
Pro provoz kovovýroby v Bořitově hledáme:
SPECIALISTKU PÉČE O ZÁKAZNÍKY
Požadujeme: SŠ, PC gramotnost, ř.p. sk.B,
tech. myšlení, znalost NJ slovem i písmem
Náplň práce: komunikace, péče o zákazníky
Kontakt: 775 564 997, narozna@atomo.cz
PEDIKÚRU, MANIKÚRU, kosmetické ošetření a dárkové poukazy nabízí na penzionu
Petra Loukotová. Tel. 605 979 121
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.
Českomoravská stavební spořitelna a.s.
NOVÉ kontaktní místo v Kunštátě:
nám. Krále Jiřího 105
Každý čtvrtek od 13.00 do 17.00 hodin.
Termíny schůzek dohodněte na tel.
607 515 160 – Bc. Markéta Cardová
Poskytujeme:
· stavební spoření
· meziúvěry/úvěry
· hypotéky
· pojistné produkty, penzijní připojištění
Právě probíhající AKCE DO 31. 12. 2017:
Smlouva o SS pro děti a mladé do 26 let
s bonusem až 2000 Kč!

  	

VÁNOČNÍ STROMEČEK
Podle historických pramenů se nejdříve
nad štědrovečerní stůl zavěšovaly jen zdobené větve. Později se zavěšoval i stromek,
ovšem špičkou dolů. Takže můžeme říci, že
dnešní stojící stromeček je vcelku moderní
záležitostí.
Tradice zdobení stromku, jak ji známe dnes,
pochází z německých měst. Zpočátku nebyl zdoben svícemi. Jedna z prvních zpráv
o ozdobeném osvětleném stromku v místnosti je v brémské kronice z roku 1570.
Nejdříve bychom jej našli v cechovních
a řemeslnických domech. Do soukromých
prostor začal pronikat až v polovině 17. století. Německé prostředí opouští v 19. století. Ujímá se nejprve ve městech, poté na
venkově, většinou ho přijímají dříve protestanté než katolíci.
V Česku nemá vánoční stromek dlouhou
tradici. Poprvé jej postavil pro své přátele
v roce 1812 ředitel pražského Stavovského
divadla Jan Karel Liebich na svém libeňském zámečku Šilboch. Nový zvyk se však
začal prosazovat jen pozvolna, a to až ve
40. letech 19. století v bohatých pražských
měšťanských rodinách.
Více se ujaly živé stromečky, smrčky, jedličky nebo májky ozdobené sladkým pečivem,
perníkem a především ovocem – jablky
nebo hruškami, mandlemi či rozinkami.
Zřejmě roku 1860 se na stromečku v Čechách poprvé rozsvítily lojové svíčky.
Do venkovských stavení pronikaly ozdobené vánoční stromečky ještě pomaleji. Až do
první světové války bývala v mnoha domácnostech pouze ozdobená smrková nebo jedlová větev.
Na náměstí ve městech se dnes často umísťují velké vánoční stromy. Poprvé byl Strom
republiky postaven na brněnském náměstí
Svobody spisovatelem Rudolfem Těsnohlídkem v roce 1924, a pod ním uspořádal
sbírku na pomoc všem opuštěným dětem.
Jedním z nejslavnějších českých vánočních
stromů byl 24 metrů vysoký smrk z Beskyd,
který ozdobil o Vánocích 1999 vatikánské
Svatopetrské náměstí.
V Kunštátě na náměstí se poprvé v novodobé historii objevil asi pětimetrový smrk
s barevnými žárovkami v roce 1991 před bývalou drogerií Pod věží, nedaleko hostince
Panský dům. Až v druhé polovině devadesátých let se začal zdobit velký smrk u kostela sv. Stanislava a po jeho skácení teprve
začala tradice rozsvícení stromu umístěného uprostřed náměstí Krále Jiřího. Pro
letošní Vánoce strom věnovala rodina Sedlákova ze Sychotína. Za zmínku jistě také
stojí, že jiný mohutný smrk ze Sychotína byl
letos v nominaci 27 stromů z celé ČR jako
vánoční strom pro Prahu. Nakonec vybrán
nebyl a na Staroměstském náměstí byl postaven 21 metrů vysoký smrk z Křivoklátska.
Poprvé také bude instalováno 10 dvoumetrových stromků před budovou základní školy. Ozdobí je žáci z 1. až 5. ročníku a ti tak
budou i jejich patrony. Snad i tato výzdoba,
vedle té městské, přispěje ke krásnému
a klidnému adventu a pohodovým vánočním
svátkům.
-ld-

Adventní koncerty
na zámku Kunštát

Cestovní
Cestovní
agenturaagentura

Kancelář:
Kunštát, nám. Krále Jiřího 105
www.romtan-travel.cz
romtan-travel@seznam.cz
FB: romtan-travel
Tel. 516 410 576,
602 662 306

 zahájen prodej dárkových poukazů na zájezdy v roce 2018






 zahájen
dárkových
poukazů na zájezdy v
prodej
lyžařských prodej
zájezdů jednodenních
/ vícedenních
zimní
sněžnicíchzájezdů
– Slovensko,
Rakousko / vícedenních
 turistika
prodej na
lyžařských
jednodenních
autodoprava
celé Evropě – hory, letiště…
 zimní po
turistika
na sněžnicích – Slovensko, Rakousko
dovolená 2018 – nabídka prověřených českých CK

autodoprava
po
celé Evropě – hory, letiště…
organizace zájezdů na zakázku
 dovolená 2018 – nabídka prověřenýchCestujte
českýchs námi!
CK
 organizace zájezdů na zakázku

roce 2018

Cestujte s námi!
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K R Á LO V N A Č E S K É D E C H O V KY
DIE KÖNIGIN DER BLASMUSIK
THE QUEEN OF BRASS BANDS

Město Kunštát
Vás zve na

NOVOROČNÍ KONCERT

5. 1. 2018 v 18.00 v KD Kunštát
Vstupné 250 Kč a 200 Kč. Předprodej vstupenek od 22. 11. 2017 v IC Kunštát.

Vhodné jako vánoční dárek.

Vyrobila FERMATA, a.s.

CD Moravanky objednávejte na eshop.fermata.cz

