Informační
zpravodaj
města
Kunštát

Kunštátský
zpravodaj

leden 2019
Ročník XXIV.
www.kunstat.eu

Přivítání nového roku 2019.
Foto. K. Podsedník st.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, máme tu nový rok 2019.
Přeji vám, aby byl povedený a plnila se vám všechna dobrá přání.
Město Kunštát čeká mnoho úkolů naplánovaných a připravovaných vedením radnice.
To se můžete dozvědět v programovém
prohlášení rady, které v blízké době bude
zveřejněno na webových stránkách města.
Nejbližší velkou investicí bude stavba nové
hasičské zbrojnice pro jednotku sboru dobrovolných hasičů, která bude zároveň i zázemím Sboru dobrovolných hasičů Kunštát.
V současné budově požární stanice, která
je majetkem státu, se tísní jak HZS (státní
hasiči), tak i členové JSDH a SDH. Vzhledem
k plánovanému a probíhajícímu navyšování stavu příslušníků a techniky HZS nebude
v blízké budoucnosti možná další symbióza
obou jednotek. Proto zastupitelé města
v minulosti schválili odkup budovy autobusových garáží i s pozemky na Palackého
ulici s cílem zbourat rozpadající se budovu
a na jejím místě postavit novou hasičskou
zbrojnici, která bude důstojnou náhradou
za stísněné pronajímané prostory ve stávající požární stanici. Nová moderní budova
je koncipována dle požadavku na vybavení jednotky JPO3/1, kterou je i místní JSDH.
Projektová dokumentace počítá s garážovým stáním pro dvě cisterny, dopravní
automobil a další technické prostředky,
součástí bude i prostor pro šatny, sociální
zázemí a vybavení nutná k zásahům. Nebudou chybět ani školící prostory.

Samozřejmě, že tato investice bude nákladná. Aktuální rozpočet činí 16 milionů včetně DPH, a to zde nejsou započítané částky
za odkoupení garáží, projektové práce
a uložení suti z demolice, které již město
zaplatilo. Naštěstí se nám podařilo získat
čtyři a půl milionu z dotačního programu
ministerstva vnitra a budeme žádat o další
třímilionovou dotaci z JMK. Nyní čekáme
na registraci získané dotace, abychom rozjeli výběrové řízení na zhotovitele stavby.
To znamená, že bychom mohli začít ještě
letos. Zda zvládneme finanční spoluúčast
pokračování na str. 2

INFORMACE O ČINNOSTI
RADY MĚSTA
V měsíci prosinci se RM na svých zasedáních mimo jiné zabývala:
• prodejem a pronájmem pozemků ve
vlastnictví města
• přípravou výstavby autobusového terminálu a hasičské zbrojnice
• elektrifikací Panské zahrady
• změnou č. 2 územního plánu
• rekonstrukcí chodníků na hřbitově
• rekonstrukcí veřejného osvětlení v Touboři, Hlubokém a Újezdě

MILÍ PŘÁTELÉ,
chtěli bychom poděkovat všem, kdo
nám jakkoli pomohli po předvánoční
havárii, kdy nákladní auto narazilo
do Panského domu a kdy jako zázrakem nikdo nezemřel a mimo řidiče
se nikdo další ani nezranil. Jsme
vděční všem jednotkám profesionálních a dobrovolných hasičů, kteří celý
den zajišťovali dům, vyprošťovali
auto, řídili dopravu a prováděli další
nutná opatření. Děkujeme plynařům,
kteří po zásahu dělali spolu se starostou dlouho do večera všechno pro to,
aby domácnosti v odpojené části náměstí mohly začít znovu topit.
Děkujeme našim štamgastům, kteří
přišli pomoct s odklízením sutin,
sousedům, kteří nás nechali chodit
přes svůj pozemek, kamarádům,
kteří poskytli odbornou pomoc a postarali se o rychlé znovuzapojení
elektřiny a plynu nebo poradili, jak
zabezpečit poškozený dům, doporučili, jak dál postupovat anebo se rovnou zapojili do příprav rekonstrukce.
Děkujeme za lidskou pomoc všem,
kdo přijeli, napsali, zavolali nebo zastavili na ulici s tím, že se na ně můžeme kdykoliv obrátit. Velmi si toho
vážíme!
Lepkovi a Minářovi

SLOVO STAROSTY
pokrýt postupně z rozpočtu města, nebo
budeme nuceni využít bankovního úvěru,
se aktuálně teprve ukáže v časovém průběhu stavby. Připraveni jsme na obě alternativy. Možná někteří z vás nebudou souhlasit s tak velkou investicí pro jeden hasičský sbor. Musíme si však uvědomit, že
město má zákonnou povinnost udržovat
„akceschopnou“ výjezdovou jednotku a zajistit jí odpovídající prostory pro výkon její
činnosti. A nejde tu jen o „pár jedinců“,
kteří dobrovolně, zdarma ve svém volném
čase na úkor svých rodin zasahují při veškerých záchranných akcích od požárů
a povodní přes technické zásahy při kalamitách, autohaváriích, poruchách na energetických či vodohospodářských sítích
v součinnosti s ostatními jednotkami záchranného integrovaného sytému a konče
výpomocí městu v rámci technické pomoci.
Naše jednotka ročně vyjede průměrně na
25 událostí, a to i mimo katastr Kunštátu.
Jedná se hlavně o požáry a technické pomoci (odstraňování nebezpečných dřevin
a překážek, likvidace obtížného hmyzu,
povodně, provzdušňování vodních ploch,
zabraňování prašnosti ve městě, zajišťování zálivek, čištění požární nádrže). Některé
z těchto činností ušetří městu nemalé finanční prostředky.
SDH Kunštát představuje k sedmdesáti
členům včetně Čertíků – hasičského dorostu. A jsme tu u dalšího pozitiva dobrovolného spolku. Práce s dětmi i mládeží,
která zajišťuje jednak pokračování činnosti novými přírůstky, ale hlavně výchovu
mladé generace k morálním zásadám, odpovědnosti a práci. A to se nakonec týká
i hasičských sborů v Újezdu a Sychotíně,
které nemůžeme opomenout, ač se jich
přímo stavba nové zbrojnice nedotýká.
Když už tu mluvím o hasičích, musím vyzdvihnout i pomoc HZS a jejich vedení
v rámci kraje. Nejen za poskytnutí zázemí pro JSDH do dokončení nové zbrojnice,
ale i za součinnost a podporu při přípravě projektů a stavby. Jednotky HZS technicky významně pomohly při demolici
garáží a ušetřily městu nemalou částku
v rámci svého výcviku. Tolik prozatím
k plánované výstavbě nové hasičské zbrojnice, kterou si naši „dobráci“ určitě zaslouží. To mi potvrdí všichni, kteří se s jejich
činností seznámili při nějaké osobní tragédii. Přeji vám, abyste tuto zkušenost nezažili, ale měli jistotu, že tu jsou připraveni
vám kdykoliv pomoci.
MVDr. Zdeněk Wetter, starosta

INFOROČENKA
2019–2020
Termín dokončení všech změn a oprav je
1. 2. 2019. Informace v městské knihovně,
tel. 515 534 312, e-mail: knihovna@kunstatmesto.cz
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CENA VODNÉHO
A STOČNÉHO V ROCE 2019

INFORMACE O ČINNOSTI
RADY MĚSTA

Město Kunštát jako vlastník a provozovatel
vodovodů a kanalizací stanovuje jednosložkovou cenu pro dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod pro kalendářní rok 2019
následovně:

RM schválila:
• poskytnutí příspěvku pro SDH Újezd ve
výši 60.000 Kč na rekonstrukci PS12
• poskytnutí finančních příspěvků na mikulášskou nadílku osadním výborům
• uzavření smlouvy na vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci
vodovodu v Touboři

Vodné: 35,40 Kč bez DPH, 40,71 Kč s DPH
Stočné: 50,30 Kč bez DPH, 57,85 Kč s DPH
Cena vodného a stočného je cenou věcně
usměrňovanou podle pravidel Cenového
věstníku Ministerstva financí ČR a je stanovena výpočtem podle plánovaných položek výpočtu pro vodné a stočné podle cenových předpisů. Cena je platná pro domácnosti a ostatní spotřebitele pro dodávku
pitné vody a odvádění splaškových odpadních vod, u firem je stejná sazba stočného
účtována i za odvádění dešťových vod ze
střech a zpevněných ploch.		
-vo-

30.1.

ZM schválilo:
• rozpočtové opatření č. 7/2018
• plán výnosů a nákladů vodohospodářského odboru
• výši odměn členů zastupitelstva od 1. 1. 2019
• smlouvu o příspěvku na financování sociální prevence
• střednědobý výhled rozpočtu
• rozpočet města na rok 2019
• složení nových osadních výborů
• udělení čestného občanství panu Františkovi Burianovi

31.7.

RM žádá organizace, spolky, sdružení a osadní výbory, aby podaly informace o společenských, kulturních a sportovních akcích do
1. 2. 2019 na emailovou adresu: knihovna@
kunstat-mesto.cz
			
-taj-

MĚ STO KUNŠTÁT
TERMÍNY SVOZU
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
V ROCE 2019
odvoz popelnic
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

2.1.
13.2.
13.3.
10.4.
8.5.
5.6.
3.7.
14.8.
11.9.
9.10.
6.11.
4.12.

16.1.
27.2.
27.3.
24.4.
22.5.
19.6.
17.7.
28.8.
25.9.
23.10.
20.11.
18.12.

UPOZORŇUJEME OBČANY,
ŽE Z DŮVODU NEMOCI MÁ
STAVEBNÍ ÚŘAD ÚŘEDNÍ HODINY
POUZE V PONDĚLÍ.

PLATBY POPLATKŮ
ZA ODVOZ ODPADU
A ZA PSY

PROVOZNÍ DOBA
SBĚRNÉHO DVORA
Od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

zavřeno
–
13.00–17.00
08.00–11.00 13.00–17.00
08.00–11.00 13.00–17.00
08.00- 11.00 13.00–17.00
08.00–12.00		

		

ZM se na svém zasedání 18. prosince 2018
mimo jiné zabývalo:
• připomínkami a podněty občanů
• kontrolou úkolů z minulého zasedání
zastupitelstva města
• zprávou o činnosti rady města
• zprávou o činnosti kontrolního a finančního výboru
• městskou policií
• prodejem pozemků

-dp-

INZERCE
MĚSTO KUNŠTÁT NABÍZÍ k prodeji palivové dříví. Možnost objednávky u pana
L. Hrdličky, tel. 602 350 046.
PRODÁME družstevní byt 3+1 v Kunštátě.
V případě zájmu volejte na tel. 736 162 018.

Poplatek za odvoz domovního odpadu (TDO)
je v roce 2019 stanoven na 600 Kč/osoba/rok.
Poplatek je splatný do 30. června 2019.
Roční poplatek za psa v Kunštátě činí 200 Kč
(důchodci 100 Kč), v Touboři, Hlubokém, Sychotíně, Rudce a Újezdě 100 Kč (důchodci
50 Kč). Poplatek za každého dalšího psa se
zvyšuje o 40 %.
Poplatek za psa je splatný do 15. února 2019
Možnosti plateb místních poplatků:
– hotově na MěÚ Kunštát
– poštovní poukázkou
– převodem z účtu, přes internet
Číslo účtu města Kunštát: 1360747399/0800,
variabilní symbol=rodné číslo, specifický
symbol: 1111 odvoz TDO, 1806 poplatek ze psa
		

-fo-

ČESTNÉ OBČANSTVÍ PRO FRANTIŠKA BURIANA
Seznam osobností, kterým bylo
v minulosti uděleno čestné občanství města Kunštátu, rozšířila před
koncem roku postava Františka
Buriana – úspěšného prvorepublikového podnikatele, prvního poválečného starosty, angažovaného
patriota a muže, který stál za vznikem obří sochy prezidenta T.G.M.
v Rudce, jeskyně Blanických rytířů
i svého času ojedinělého rekreačního areálu. Ocenění jednomyslně
schválilo městské zastupitelstvo
a jeho předání potomkům Františka
Buriana proběhne na veřejné schůzi zastupitelů v únoru.

vými úpravami a propojit cestami.
To mělo vytvořit důstojný rámec nově vznikajícímu dílu. Na kopci Milenka nechal František Burian postavit rozhlednu. Bylo třeba hmotně
zabezpečit všechny pracovníky, zejména Stanislava Rolínka, který se
přestěhoval v této době do Kunštátu.

INSPIRÁTOR, MANAŽER
I PRODUCENT

PŘES ŠTÝRSKÝ HRADEC
ZPĚ T DO KUNŠTÁTU
František Burian se narodil 3. ledna
1876 v Louckém Dvoře u Olešnice,
kde jeho otec pracoval jako šafář
ve službách kunštátského pana
hraběte. Do školy už chodil v Kunštátě, kam byl jeho otec přeložen.
Po vyučení řeznickému řemeslu se
vydal na zkušenou a prošel velkou
část tehdejší monarchie. Nejdéle
se zdržel ve Štýrském Hradci, kde
se učil, pracoval a zdokonaloval
se ve svém řemesle. Domů se vrátil
po šesti letech vybaven nejen mnoha zkušenostmi z oboru řeznického, ale také
z bohatého spolkového života, kterého se
účastnil.

ANGAŽOVANÝ OBČAN
I ÚSPĚŠNÝ PODNIKATEL
Byl jedním ze zakladatelů Sokola a byl jeho
dlouholetým starostou. Jeho otec byl za
toto vlastenecké smýšlení syna propuštěn
z panské služby. V té době kupuje František Burian malý domek č. 27 na náměstí.
Poté co se oženil s Annou Procházkovou,
zde zřizují malé řeznictví a zároveň si pronajímají hostinec U Krále Jiřího, kde po
večerech pracují.
Bohaté zkušenosti z ciziny, pracovitost
a odvaha zavádět nové dosud neznámé výrobky způsobily, že dobrá pověst jeho zboží
se nesla daleko široko. Od roku 1906 se věnuje už pouze svému uzenářskému podniku a posílá své výrobky do lahůdkářství
v Brně, Praze, Vídni a Budapešti. Nezapomíná na Kunštát, je podporovatelem mnoha spolků – Sokola, hasičů a ochotníků.
Pro divadelní spolek koupil loutkové divadlo, které se stalo velkým lákadlem pro
malé i velké. Přemluvil paní hraběnku, aby
darovala Sokolu zámeckou zimní jízdárnu,
která byla využita jako sokolovna a místo,
kde se odehrávala společenská setkání.

PRVNÍ STAROSTA
Po válce je v letech 1920–1924 prvním poválečným starostou obce Kunštát a předsedou
místní školní rady. Za doby jeho starostování bylo navázáno autobusové spojení se
Skalicí, do městečka zaveden telefon a zřízena veřejná telefonní hovorna. Pomohl
oživit a zpestřit kunštátskou keramiku tím,
že pozval do Kunštátu významného výtvarníka H. Kovaříka, který posunul tradiční
užité řemeslo do umělecké roviny.

PŘIVÁDÍ SOCHAŘE ROLÍNKA,
BUDUJE ROZHLEDNU
V roce 1927 uviděl husitské sousoší Stanislava Rolínka na Velkém Chlumu. Rozeznal
jeho talent, pozval ho do Kunštátu a věřil,
že dílo tohoto mladého samouka bude přitažlivé pro turisty z blízka i daleka a přinese tak prospěch celé obci.
Rolínek přišel do Kunštátu v roce 1928,
v roce desátého výročí vzniku republiky,
a z toho vyplynulo i téma – socha prezidenta Osvoboditele, která měla být odhalena
k výročí vzniku republiky.
Rozpětí vykonané práce lze jen těžko odhadovat. Pískovcová skaliska, do kterých byla
socha tesána, byla zarostlá úhornatým porostem, který bylo třeba zkultivovat parko-

Všudypřítomný pan Burian se staral
o všechno a všechny. Byl nejen inspirátorem, ale i manažerem a producentem celého díla. Přitom stále řídil svůj podnik a staral se, aby stále
narůstající spotřeba financí byla pokryta dostatečným příjmem.
Socha T.G.M. byla hotová za necelých
pět měsíců a mohla být slavnostně
odhalena. Byla to událost, o které
psaly nejenom české noviny, ale
i například čechoamerický list Svornost v New Yorku. Podle dobového
tisku se slavnosti zúčastnilo na třicet
tisíc lidí.
Ztvárněním sochy Masaryka nemělo dílo skončit. Vznikla čtyřmetrová
socha lva a Rolínek začal s podporou Františka Buriana studovat na
Akademii výtvarného umění v Praze. V té době už začíná František
Burian razit jeskyni Blanických rytířů,
kde Rolínek přislíbil svou spolupráci. Po
tom, co Rolínek pro nemoc nemohl dokončit
vše, co měl v plánu, dokončuje dílo sám
František Burian.

REKREAČNÍ AREÁL JE HOTOVÝ
Ve 30. letech se znovu vrhá do rozvoje svého
uzenářského podniku. Vymyslí recept na
specialitu moravské domácí uzené, na které
dostane ochrannou známku. V roce 1933
spoluzakládá sportovní klub v Kunštátě
a v roce 1934 se stává jeho čestným členem.
Koncem třicátých let postavil u jeskyně pension a v údolí pod ním koupaliště – sluneční
lázně, později nazývané Burianova koupelna, kde byly tři bazény, půjčovna loděk
a občerstvení. Vzniká tak ucelený rekreační
areál, který nemá v té době v okolí obdoby.

VÝSLECHY NA GESTAPU
Velké úsilí, finance i odvahu vložil František
Burian do záchrany sochy Masaryka.
Dvakrát porušil příkaz tehdejších protektorátních úřadů ve snaze sochu zachránit.
František Burian umírá v srpnu 1943, jeho
zdraví bylo podlomeno výslechy gestapa
v Letovicích pro neuposlechnutí příkazů
k odstranění sochy T.G.M.

Životopis zpracovala na základě rodinného archivu Zdena Popelková
Úvod a mezititulky redakční
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PROJEKT ZA POZNÁNÍM A NA PODPORU LESŮ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MILÍ SPOLUOBČANÉ,
VÁŽENÍ RODIČE,

Dne 1. 11. 2018 proběhl v lesích Kongregace
Těšitelek BSJ z Rajhradu, o které se starají
lesníci INÉS Kunštát s.r.o., projekt Do lesa
s lesníkem. Projekt seznamuje děti i učitele základních škol s trvale udržitelným
hospodařením lesníků v českých lesích.
Interaktivní program je navržen tak, aby
děti pochopily a samy si vyzkoušely, že les
vyžaduje odbornou celoroční péči, kterou
zajišťují odborníci – lesníci. Díky tomuto
poznání a osobnímu prožitku získávají
děti hlubší vztah a respekt nejen k lesu samotnému, ale i k práci lidí, kteří se o něj
starají.
Listopadové počasí všem přálo, a tak se v lese sešlo 15 lesních pedagogů z INÉS Kunštát,
nadace Dřevo pro život, Pily Javořice a.s.
a brněnské pobočky Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů.

Program zahájil lesní správce INÉS Kunštát
Ing. Petr Hromádko a přivítal 120 dětí spolu s učitelkami 4. a 5. tříd Základní školy
Kunštát. Po slavnostním troubení lesní
pedagogové rozdělili děti do šesti skupin
a vydali se s nimi k jednotlivým stanovištím. Všechny děti si postupně vyzkoušely
zasadit jedličku, změřit výšku a šířku stromu. Dozvěděly se, jak mladé stromy v lese
vychovávat. Na vlastní oči viděly přibližováni dříví a koně při práci. Vyzkoušely si,
jak funguje koloběh vody v lese. Posledním
stanovištěm byla kreativní dílna, kde si děti
ve skupinkách vyrobily ptačí budky. Domluvily se s lesním správcem, že si je brzy
půjdou do lesa pověsit. 		
Ing. Martina Kopecká, INÉS Kunštát, s.r.o.
Foto: Ing. Petr Hromádko, INÉS Kunštát, s.r.o.

s příchodem nového roku se na vás
obracíme jednak s přáním všeho nejlepšího, zejména pak pevného zdraví
v roce 2019, jednak ale také s krátkým zamyšlením na téma, jež by nás
mělo spojovat. Jedná se o spolupráci
v oblasti vzdělávání a výchovy našich
žáků, vašich dětí.
Není žádným tajemstvím, že kromě
věcí, na které můžeme být právem
pyšní, jako jsou úspěchy našich žáků v nejrůznějších oblastech, ať už se
týkají přímo vzdělávání nebo bohatých mimoškolních sportovních,
uměleckých a kulturních aktivit, se
setkáváme s projevy jednání a chování, s nimiž nejenomže nemůžeme
souhlasit, ale je naší povinností na
ně upozorňovat, varovat před nimi –
a také nabídnout již v úvodu zmíněnou spolupráci.
Nevhodné chování některých žáků –
jednotlivců – se neodehrává na půdě
školy, nemůžeme je tedy jako škola
kázeňsky postihovat, nejsme ale lhostejní k tomu, že naši žáci – mnohdy
s vědomím svých rodičů, někdy dokonce za jejich asistence – vědomě
porušují pravidla morální a v ojedinělých případech i literu zákona.
Děje se tak častokrát v období prázdnin, kdy děti mají více volného času,
někdy ovšem i v běžném roce, a to
kupodivu hlavně v pozdních večerních a nočních hodinách.
Věnujte prosím více pozornosti svým
dětem, zajímejte se o jejich případné
problémy a starosti, mějte přehled
o tom, jakým způsobem a s kým tráví
svůj volný čas. Můžeme tím předejít situacím, které mohou vyústit až
v tragédii.
Vyzýváme širokou veřejnost, nikoliv
pouze rodičovskou, aby v okamžiku,
kdy je svědkem nevhodného chování
dětí, nepřecházela tyto skutečnosti
mlčením nebo opožděným kontaktováním rodičů takových dětí, ale
aby je neprodleně oznámila orgánům
činným v trestním řízení.
Preventivní akce pořádané školou,
stejně jako bohatá nabídka mimoškolních aktivit, jsou sice užitečná
věc, ne ovšem samospasitelná a řešící vše. Budeme proto velmi rádi za
vaši pomoc a součinnost při vědomí
toho, že bez úzké spolupráce s rodiči
a celé veřejnosti se do budoucna neobejdeme.
Mgr. Vratislav Sedlák, ředitel školy
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V. ROČNÍK CHARITATIVNÍHO TURNAJE

V sobotu 15. prosince 2018 pořádal spolek
Žijeme hrou ve spolupráci s FK Kunštát již
V. ročník charitativního turnaje. Fotbalový
turnaj se uskutečnil v městské sportovní
hale Kunštát a představila se na něm celá
řada fotbalistů a fotbalistek všech věkových
kategorií nejen z našeho regionu. K vidění
tak bylo mnoho oku lahodících fotbalových
akcí s nespočtem krásných vstřelených gólů.
Cílem turnaje, jak už napovídá název, však
nebyla jen zábava, ale především sdružení

finančních prostředků, kterými chceme
podpořit osoby a rodiny v jejich nelehké
životní situaci.
V letošním roce, jak už jsme psali dříve,
jsme podpořili 3 mladé dívenky z našeho
okolí. Lidé mohli přispívat nejen během
turnaje, ale i během uplynulých týdnů, kdy
na různých místech v Kunštátě, Rudce, Lysicích a Svitávce byly umístěny kasičky,
kam mohl každý vhodit libovolný finanční
obnos. Nashromážděná suma nám všem

doslova vyrazila dech. Přispěli jste celkovou částkou téměř 95 000 Kč, což překonalo
i naše nejoptimističtější předpoklady.
Tímto bychom všem, kteří v tento předvánoční čas přispěli na dobrou věc, chtěli moc
poděkovat. Velice si vážíme vaší podpory
a je vidět, že životní příběhy lidí, kterým osud
tolik nepřál, nejsou nikomu z Vás v žádném
případě lhostejné. Přejeme všem mnoho
úspěchů a především pevné zdraví v novém
roce 2019.

Za tým pořadatelů Martin Pavel
Foto: M. Šmerda

ČERTICKÉ OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2018
V rámci bilance končícího roku a plánování
toho nastávajícího si uvědomujeme, že hasičský kroužek (kolektiv mladých hasičů
Čertíci), který funguje pod SDH Kunštát,
není pouze o sportu, ale také o organizování dobročinných i zábavných akcí pro širokou veřejnost a utužování kolektivního
ducha trávením společného volného času,
a to i prázdninových dnů.
Čertíků máme aktuálně 42, přičemž ve věku
od 3–6 let chodí do přípravky a od nastoupení školní docházky přecházejí do mladších, respektive starších žáků.

V roce 2018 jsme absolvovali:
2.3.
hasiči na ledě
17.3. karneval pro veřejnost
13.4. jarní brigádu a úklid výletiště
29.4. oslavu svátku sv. Floriána s vysazením lípy ke 100. výročí založení republiky
30.4. čarodějnice
14.5. první každotýdenní kondiční běh
s Radkem Šafářem
16.5. charitativní prodej kytiček v rámci
akce Český den proti rakovině – vybrali jsme 7.694 Kč
19.5. jarní Plamen ve Velkých Opatovicích

8.6.

vyhlášení soutěže Požární ochrana
očima dětí, kde byli oceněni Matěj
Jan Vaněrka a Martin Kučírek – ceny
převzali v Blansku
23.6. oslavy v Újezdě – závodila i přípravka (jinak starší a mladší žáci)
29.6. zahájení prázdnin s přespáním ve
stanu za hasičárnou
5.7.
závody v Nýrově
19.–25.8. týdenní soustředění v Unčíně
22.9. závody v Sebranicích
29.9. závody v Drnovicích
13.10. podzimní kolo hry Plamen v Lysicích
30.10. podzimní brigádu
3.11. vedoucí si zopakovali zásady vedení
kolektivu MH na každoročním školení, tentokrát v Bořitově
listopad jsme věnovali výrobě „zboží“ k prodeji při rozsvícení vánočního stromu
1.12. rozsvícení vánočního stromu v Kunštátě na náměstí
14.12. dětskou „výroční“ schůzi, na které
jsme mj. vytvořili plán činností na
další rok
prosinec jsme také věnovali malování obrázků do dobročinné akce „Ježíškova vnoučata“.
Tímto bychom rádi poděkovali za podporu
a pomoc Městu Kunštát, rodičům, kteří
nám svěřují své ratolesti, a členům sboru za
technickou pomoc a čas navíc, který nám
ochotně věnují. Do nového roku nám i vám
přejeme mnoho sil a elánu.
Za Čertíky: blondýny P. P. a I. P.
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TACET ZVE
NA VÁNOČNÍ
KONCERT
V SOBOTU 19. LEDNA
V 18.00 HODIN
KOSTEL SV. STANISLAVA
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
TĚŠÍME SE NA VÁS!

Rok co rok využívá kunštátský chrámový sbor TACET skutečnosti, že podle staršího církevního podání trvalo vánoční období až do svátku Uvedení Páně do chrámu, lidově do Hromnic, které připadají na
2. února, a svůj vánoční koncert pořádá v polovině ledna. Ani se tomu nechce věřit, ale toto původně
velmi skromné uskupení, vzniklé za účelem zvelebení chrámové hudby při významnějších liturgických
příležitostech, slaví letos již své první půlkulaté výročí, přičemž za krátkou dobu své existence se již
rozrostl na více než 20 členů (a rád uvítá nové tváře, kdo máte chuť, nebojte se a přijďte!). Připravovaný
vánoční koncert bude tedy zároveň skromnou oslavou této skutečnosti. Co Vás čeká: jako každý rok na
koncert přizveme milé hosty – těmi letošními budou smíšený pěvecký sbor NOTA Gymnázia Boskovice, v jehož podání uslyšíte pastorální Missu brevis od českého hudebního skladatele Jiřího Ignáce
Linka, v sólových vstupech se představí varhaník Ivo Bartoš. A konečně TACET, který má v tomto roce
na repertoáru pásmo evropských koled a vánočních zpěvů, pocházejících ze zemí od Anglie po Rusko.

PLESOVÁ SEZÓNA 2019
12. ledna – FARNÍ PLES



19. ledna – VÁNOČNÍ BESÍDKA
TS BAMI



26. ledna – HASIČSKÝ PLES
SDH KUNŠTÁT



2. března – ŠIBŘINKY
KR KUNŠTÁT



23. března – DĚTSKÝ KARNEVAL
SDH KUNŠTÁT
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