
   OKNO
měsíční zpravodaj farností Kunštát a Sebranice         

ÚNOR 2011             ročník VI/6

HELENA HLADILOVÁ

Únor bílý pole sílí. Co sílí 
naši farnost? Tak například 
v lednu se uskutečnilo něko-
lik pamětihodných událostí: 
farnost byla k vidění v televi-
zi, což se nestává každý den 
a je namístě poděkovat všem, 
kteří nás na obrazovce repre-
zentovali, v Kunštátě se ko-
nal fotbalový turnaj za účasti 
věhlasných soupeřů, možná 
až příliš zdatných, ačkoli třetí 
místo je pravda taky krásné. 
Poslední lednovou neděli 
proběhlo farní shromáždě-
ní, díky kterému teď víme, 
že naše farní rodina umí 
hospodařit, může si dovolit 
další vylepšování současného 
stavu, plánovat stavební i du-
chovní akce a také společný 
zájezd. A možná přijde i kar-
dinál! Aby všechny naše zá-
měry a bohulibé činnosti byly 
postaveny na kameni úhel-
ném, na nástěnce je k vidění 
nabídka exerciií pořádaných 
jezuity. Jezuité nejsou zpá-
tečníci, kteří, jak nám bylo v 
minulosti vštěpováno, pálili 
učené knihy, ale jsou jedním 
z největších kulturně oriento-
vaných řádů na světě. Jejich 
ignaciánské exercicie nejsou 
otevřené pouze členům řádu 
nebo profesionálním du-
chovním. Není ani nutné být 
katolíkem a jejich přínos a 
užitečnost pro praktický ži-
vot uznávají dokonce i lidé, 
kteří nejsou křesťany. Pokud 
si najdeme čas a některých 
se zúčastníme, určitě farnost 
posílíme jedním z nejlepších 
možných způsobů. 

Co sílí?

 sloupek

 slovo na úvod
P. TOMÁŠ KOUMAL

Máme to štěstí, že v našich 
zeměpisných šířkách pří-
roda střídá různá období a 
časy. Tak si každý může při-
jít na své a zároveň všichni 
mají dost důvodů alespoň 
trošku si zanadávat. Vždyť 
právě počasí je vždy téma-
tem číslo jedna, a to nejen 
v případě, když si s druhým 
člověkem nemáme co jiné-
ho říct. Fyzikálně nadaní 
poctivě hlídají teploměr a 
každý den se svými sousedy 
srovnávají, kdože měl větší 
mráz. A co teprve takové 
sněžení! Řidiči čekají, kdy 
už to skončí, milovníci sně-
hu naopak tajně doufají, že 
to nikdy neskončí. Nedávno 
jsem viděl maličké upřímné 
dítě, které s rozzářenýma 
očima sledovalo v televizi 

hrůzné vyprávění o kala-
mitě na silnicích, a když už 
to nemohlo vydržet, šťastně 
vydechlo: „To je ale krása!“

Únor má mezi ostatními 
měsíci zvláštní postavení. 
Nikdo už snad ani neví, jak 
vlastně ten název vznikl. 
Ofi ciální verze, že se v tomto 
měsíci při tání ponořují ledové 
kry na řekách (únor = nořit 
se), se mi zdá poněkud vynu-
cená. Únor není ani správcem 
nějakých velkých svátků či 
slavností, upřímně řečeno se 
toho v únoru moc neděje, tak 
si pro pobavení organizujeme 
různé společenské večery a 
plesy. Ale svou výjimečnost 
únor skrývá v počtu dnů. 
Není to těch obvyklých třicet 
či jednatřicet, ale proměnlivě 
dvacet osm či dvacet devět. 
Nedávno jsem se dočetl, že 
v historii existovalo několik 

málo zvláštních příležitostí, 
kdy se v kalendáři objevil 30. 
únor. Bylo to snad i v době, 
kdy se v Sovětském svazu na 
přelomu dvacátých a třicátých 
let zavedl tzv. revoluční kalen-
dář. Každý týden měl pět dnů, 
čtyři pracovní a jeden volna. 
Tím se měl zcela odpoutat od 
všech dosavadních nábožen-
ských spojitostí. Volný den 
byl stanoven tak, aby podniky 
mohly pracovat nepřetržitě. 
Neujalo se to.

Tak mě jen napadá, jestli 
se nepovedlo tuto Stalinovu 
myšlenku zrealizovat až nám. 
Všechny dny stejné, jeden 
jako druhý, bez náboženských 
spojitostí. Ale vždyť právě 
svátky jsou přece tím, co všed-
ním dnům dodává šťávu. Bez 
neděle ztrácí pevnou půdu pod 
nohama i celý týden. Hezké 
únorové neděle!

 co nás čeká
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SPOLEČNÉ UDÍLENÍ 
SVÁTOSTI NEMOCNÝCH 

V KOSTELE 
neděle 13. února

8.00 Kunštát
9.30 Sebranice

PŘÍMÝ PŘENOS. Nedělní mše sv. z ostravského kostela sv. Václava sledují každý týden desetitisíce diváků tele-
vize NOE. Kunštát si ostudu určitě neudělal. Více uvnitř listu. FOTO: Jiří Suchomel

Cestu Kunštátských do fi nále zastavily Mutěnice
V sobotu 22. ledna se v kun-
štátské hale konal druhý 
Turnaj o pohár kunštátské 
farnosti. Po třetím místě 
v podzimním turnaji v Brně 
a po loňském třetím a čtvr-
tém místě jsme chtěli koneč-
ně vyhrát. 

Ráno kolem osmé hodiny 
se začali sjíždět všechny 
týmy, takže jsme mohli rozlo-
sovat skupiny a o půl deváté 
začít hrát. Ve skupině jsme 
měli Boskovice a Letovice, 
což pro nás byli hratelní 
soupeři, a také jsme je pora-

zili a postoupili do semifi nále 
z prvního místa. Ve druhé 
skupině sváděly souboj loň-
ský vítěz Protivanov, favori-
zované Mutěnice a nováček 
na turnaji Knínice. 

V semifi nále jsme se potka-
li s Mutěnicemi a tvrdě jsme 
narazili, prohráli jsme velkým 
rozdílem a sen o vítězství se 
nám rozplynul. V souboji o 
třetí místo jsme se potkali opět 
s Boskovicemi a vyhrát pro 
nás byla téměř povinnost. Po 
rychlém gólu do naší sítě se 
nám podařilo vyrovnat a jít do 

vedení, největší drama přišlo, 
ale v poslední minutě, když 
jsem sám nešťastně srazil míč 
do vlastní brány. Zápas skon-
čil remízou a šlo se na penalty, 
ty jsme naštěstí zvládli a přes 
všechna zranění jsme vybojo-
vali třetí místo. 

Do příštího turnaje musíme 
více potrénovat a pokusit se o 
ještě lepší umístění. Ve fi nále 
mezi Protivanovem a Mutěni-
cemi rozhodnul penaltový roz-
střel ve prospěch Protivanova 
a ten tím obhájil vítězství. 

Michael Král

PRAVIDELNÉ 
NÁVŠTĚVY 

NEMOCNÝCH
budou pokračovat 
v pátek 11. února

KNĚZ MIMO FARNOST 
(EXERCICIE)
21. – 25. února

po dobu nepřítomnosti 
kontaktní osoba M. Lepka 

(736 529 266)

FARNÍ FILMOVÝ KLUB
sobota 26. února

v 19.30 ve farní kavárně

Setkání kněží boskovického 
děkanátu v Kunštátě

čtvrtek 3. března

SETKÁNÍ 
PASTORAČNÍ RADY

čtvrtek 3. března 
od 19.30 na faře

Zdá se vám, milí čtenáři, že 
taková věta by měla patřit jen 
do pohádky? Omyl! Přesně 
tak se cítí členové pastorační 
farní rady, když přijmou po-
zvání pana faráře k setkání, 
on vytáhne svůj diář a řekne 
– máme tu nový rok, spoustu 
dní před sebou, tak co vymys-
líte, přátelé? V tu chvíli by 
zřejmě bylo třeba, abychom 
sypali množství nápadů, ná-
mětů, návrhů i podnětů, co by 
se v naší farnosti mohlo uspo-
řádat, udělat, zažít či vykonat. 
Místo toho… Vzpomínáte na 
ledový pot, sucho v ústech, 
temno v hlavě, knedlík v krku, 
když se podobný diář objevil 
v rukou zkoušejícího učitele? 
Tak trochu i takhle to pak na 
faře vypadá, s tím rozdílem, 
že my jsme tady dobrovolně, 

s ochotou a rádi. Ještě že exis-
tují zápisy z loňska a předloň-
ska, pan farář jeden vytáhl a 
zachránil nás. Mohu vás ujis-
tit, že díky tomu bude v únoru 
tradičné v kostele udělovaná 
svátost nemocných, farní 
fi lmový klub. V březnu vy-
pukne příprava Velikonoc 
s duchovním programem pro 
dospělé a aktivitami pro děti 
(12. 3. Duchovní obnova s ně-
jakým hostem – třeba přijde 
i otec Martin Holík z Radia 
Proglas? A 3. dubna by nás 
měl navštívit s přednáškou p. 
kardinál Vlk!), jedna z křížo-
vých cest bude opět putovní 
do Sebranic, v březnu by také 
měl být čas i na žehnání kol a 
novinka – křížová cesta s pu-
továním na kolech. V květnu 
nás nemine pouť na zámku, 

hasičská pouť, pouť sv. Stani-
slava, Farní den a loni zdařilá 
akce Noc kostelů. V červnu by 
měly někam putovat rodiny, 
pak by měla být pouť na Lip-
ce a První svaté přijímání. O 
prázdninách tábory pro děti a 
snad i táborák na farním dvoře 
na přivítání či loučení s prázd-
ninami. A v říjnu perla tohoto 
roku – 3. až 11. října Pouť do 
Svaté země. Zapomněli jsme 
na něco?  Máte příležitost 
nám to připomenout. Stačí, 
když si vzpomenete, kdo 
vás v pastorační farní radě 
zastupuje! A tak se společně 
připravme na vypuknutí akcí 
v novém roce, oprašme rů-
žence, zpovědní zrcadla, ale 
taky boty na putování a kola. 
Je na co se těšit. 

za PRF Irena Kintrová

NABÍDKA OBNOVY
Kdo touží po několika 

dnech ztišení a modlitby, 
ale také po odpočinku, 

urovnání myšlenek a nabytí 
nových sil, může využít 

nabídku duchovních obnov 
na některém ze známých 
poutních míst – Velehrad, 
Svatá Hora, Vranov anebo

 v jezuitském středisku 
v Kolíně.

Na kostelní nástěnce 
visí podrobné seznamy 

termínů, zaměření, i jmen 
duchovních, kteří obnovy 
v jednotlivých exercičních 
domech vedou. Podrobněj-
ší informace lze najít také 
na stránkách www.dc-vra-
nov.katolik.cz, www.sto-
janov.cz, www.jesuit.cz, 

www.svata-hora.cz

Oslíčku, otřes se! (aneb Pastorační rada zasedala)



 sebráno v Sebranicích
Vánoční koncert na faře a Farní shromáždění

 anketa
Sebranické perly

Ve čtvrtek 13. ledna se se-
branická fara stala na chvíli 
centrem celého boskovického 
děkanství. To je událost, která 
určitě stojí za pozornost a prá-
vem je zařazena do pokladni-
ce farních perel. A dokonce to 
nebylo poprvé, již loni v květ-
nu se tu konalo setkání kněží 
z děkanství, a letos v lednu 
opět. Přesněji řečeno bylo 
zde 13 kněží, 2 stálí jáhni, 3 
pastorační asistenti a P. Tomáš 
Koumal to hodnotí jasně: 
„…kněžím boskovického dě-
kanství se tu zalíbilo, tak se to 
bude opakovat každý rok.“

Pokud zalistujeme farní 
kronikou, zjistíme, že v roce 
1921 nechybělo mnoho, aby se 
děkanem stal sebranický farář. 
P. Vincenc Dědek nám na toto 
téma zanechal následující zá-
pis: „Zemřel též náš p. děkan 
Vincenc Ševčík, farář v Černé 
Hoře a velice horlivý a zaslouži-
lý poslanec v senátu. Poněvadž 
jsem nyní byl jako kněz nejstar-
ším na děkanství, byl jsem od p. 
sekretáře biskupského písemně 
tázán, že p. biskup míní mně 
udělati děkanem, zda bych to 
přijal? Odpověděl jsem, že pro-
sím Biskupskou Milosť, aby mně 
ten úřad nesvěřovala. Byl tedy 
učiněn správcem děkanství Ant. 
Mazal, farář v Bořitově, který 
má své koně a kočár.“

S trochou nadsázky a ve vší 
skromnosti by se tedy dalo říci, 
že sebranická farnost je dobrou 
školou pro budoucí (nejen) 
děkany, ostatně zeptejte na to 
někoho třeba v Hustopečích.

připravil Jiří Votoček

Cesta do Ostravy 
Příležitost, abychom se lépe poznali

Neděle 16. ledna byla pro naši 
farnost opravdu neobvyklá. 
Dveře kunštátského kostela 
zůstaly zavřené a všichni, 
kterým to zdraví a chuť do-
volily,  nasedli do třech plně 
obsazených autobusů a vyra-
zili směr Ostrava. Ti ostatní, 
kteří zůstali doma, netrpělivě 
očekávali před svými obra-
zovkami přímý přenos mše 
svaté z kostela sv. Václava 
v Ostravě, který společně 
s pracovníky televize NOE 
vytvářela právě naše farnost.

Cesta autobusem opět 
poskytla mnoho vzrušujících 
zážitků a setkání, například 
s doposud neobrácenými cel-
níky, kteří nám uštědřili poku-
tu tisíc korun. Delší nechtěná 
projížďka po Ostravě, kdy ne 
a ne najít tu správnou odbočku 
ke kostelu sv. Václava nám 
ukázala, že cesta k Bohu není 
vždy jednoduchá a přímá. 
Při zpáteční cestě se nám na-
skytla možnost plně projevit 
milosrdenství našim bližním 
v podobě farníků z autobusu 
č. 1, který kousek za Ostravou 
začal dýmit a nebyl schopen 
další cesty, tudíž jsme jim 
nabídli naše sedadla a šťastně 
dojeli domů.

Při příjezdu do Ostravy se 
nám dostalo vřelého přivítání. 

V uvítacích prostorách televi-
ze NOE na nás čekalo občerst-
vení v podobě teplé kávy, čaje 
a koláčků. 

Poté jsme se přesunuli do 
prostor kostela, který je v těsné 
blízkosti televize. Kostel jsme 
zaplnili téměř do posledního 
místečka. Pan kameraman si 
urovnal přečnívající a vyču-
hující jedince tak, abyste vy u 
obrazovek hezky viděli. Na nás 
přítomné mše působila velice 
přirozeně a slavnostně. Všich-
ni, kteří  dostali nějakou služ-
bu, se mimořádně snažili, ať to 
byli lektoři, ministranti, pěvec-
ký sbor, ale i my ostatní jsme 
hlasitě odpovídali a zpívali, 
což bylo podtrženo výbornou 
akustikou kostela. Otec To-
máš je na světla kamer zvyklí 
z předchozí služby na Petrově. 
Jeho působivé kázání a výtečný 
zpěv mši svatou dovršily.  

Po ukončení přenosu vyslo-
vil myšlenku, jak by to bylo 
krásné, kdybychom se takto 
vzorně připravovali na každou 
nedělní mši svatou.

Přímo do kostela nás přišel 
pozdravit ředitel televize Noe 
P. Leoš Ryška. Poděkoval 
nám, že jsme přijeli na přímý 
přenos z velké dálky. Vysvětlil 
technické problémy, finanční 
a časovou náročnost přenosů  

mší svatých v případě výjezdů 
do jednotlivých kostelů naší 
vlasti. Nastínil finanční situaci 
televize, která je závislá na fi-
nančních darech nás věřících. 

Po společné modlitbě Anděl 
páně jsme si mohli prohlédnout 
jednotlivá studia  i interiér 
televize NOE. Technické a 
materiální zařízení  bylo velice 
prosté, o to větší bylo nadšení 
a schopnosti všech pracovní-
ků, se kterými jsme se setkali. 
Energie a obětavost, které vě-
nují své práci a svému poslání, 
z nich opravdu jenom zářila. 
Patří jim veliký dík za to, že 
nabízí alternativní formu vy-
sílání, která ukazuje skutečné 
lidské hodnoty a přináší infor-
mace z křesťanského života.

Tato neděle byla plná zážit-
ků a poskytla další možnost, 
abychom se jako farnost o 
něco lépe poznali. Kéž by se 
na nás přenesla alespoň část 
nadšení pro evangelizaci,  
kterou  byli pracovníci NOE 
naplněni. Neděli co neděli se 
takto starají o další farnosti 
přijíždějící na přímý přenos 
mše svaté. Obětují svůj čas 
tomu, aby se mše svaté mohli 
účastnit ve svých domovech 
ti, kterým to zdraví nebo jiný 
důvod nedovolují.

Helena Videmanová

Den se sešel se dnem, měsíc 
s měsícem a uplynul další 
rok. Co se nám v něm poda-
řilo uskutečnit? Jaké zážitky 
se nám vryly do paměti? A 
co nás čeká v roce letošním? 
Nad těmito i mnoha dalšími 
otázkami jsme měli možnost 
společně se zamyslet při far-
ním shromáždění.

Něco málo z čísel. V roce 
2010 jsme jako farní spo-
lečenství mezi sebe přijali 
dvaadvacet nových farníků, 
kteří přijali svátost křtu. Do 
náboženství chodilo devade-
sát devět dětí, z toho patnáct 
se připravovalo k prvnímu 
svatému přijímání. Svoje 
„ano“ si v našem kostele 
slíbilo deset párů. S deseti 

farníky jsme se naposledy 
rozloučili. Velká změť čísel 
se také vyskytovala v oblasti 
ekonomického fungování 
naší farnosti. 

Na jaké uplynulé akce rádi 
vzpomínáme? Mezi nejvý-
znamnější, na které se snad 
můžeme těšit i letos patří farní 
den, poutě a výlety (jak pro 
školáky, tak pro celé rodiny), 
cykly přednášek, duchovní 
obnovy, nebo třeba živý Bet-
lém. Za připomenutí stojí také 
květnová Noc kostelů, která je 
jasným gestem otevřené náru-
če farního společenství, které 
stále čeká na svoje další čle-
ny. V letošním roce se kromě 
kunštátských kostelů otevře 
také kostel sebranský a snad i 

zbraslavská kaple.
Na návrh kostelníka A. 

Dobeše padlo rozhodnutí, že 
se peněžní sbírky při pohřbech 
v kostele budou provádět 
tradičním způsobem, protože 
cizí návštěvníci nejsou na naši 
metodu „položeného košíku“ 
zvyklí. 

Otec Tomáš upozornil také 
na brzké vyhlášení fotosoutě-
že o nejlepší snímky farních 
kostelů v děkanství, které bu-
dou později využity k přípravě 
stolního kalendáře.

A jako překvapení na závěr 
zazněla informace o dubnové 
návštěvě emeritního pražské-
ho arcibiskupa, kard. Milosla-
va Vlka v Kunštátě.

Jana Olšanová

Farní shromáždění

Po lednovém farním shro-
máždění jsme se několika 
farníků zeptali: 
Co vás v životě farnosti 
v uplynulém roce nejvíce 
oslovilo?

M. a R. Líkařovi
Příprava a samotné provede-
ní živého Betlému. Setkali 
jsme se jako farníci mezi 
sebou a mohli jsme společně 
ostatním lidem předat světlo 
vánoční zprávy.

M.Vrbasová
Výlety s dětmi, například na 
Vranov. Autobusem z Kun-
štátu, pak vlakem ze Skalice 
do Adamova. A pak pěší túra 
na toto krásné místo.

M. Lepková
Jak se farnost sžívá s novým 
farářem, jak se jím nechává 
vést a jak roste a nenápadně 
se mění. Tak nějak vnímám 
rostoucí zájem stále širšího 
okruhu lidí o to aktivně se 
zapojit do dění.

J. Borková
Farní pouť na Slovensko 
- Litmanová. Zahájení škol-
ního roku v kostele s 1. roč-
níkem.

Marie Líkařová
Největší zážitek byla mše 
svatá na televizi Noe, jejich 
přijetí a prohlídka studia. 
Velice poučné jsou přednáš-
ky pana faráře každé úterý 
„Modlitba nad Písmem“.

p. Horáková
Veškeré akce, které jsou 
v naší farnosti pořádány. 
Zážitkem byla mše svatá 
v Ostravě a prohlídka ateli-
érů Noe.

M. Pitnerová
Protože mně zdraví a síly 
slouží, líbí se mně všechny 
poutě. Krásné je vystoupení 
mládeže pod nastudováním 
p. Lepkové o farním dnu, na 
Vánoce. Pochvalu zaslouží 
schola, zpívající stále lépe.

S. Cveček
Krásný zájezd na Slovensko, 
senzační zážitky, nádherné 
společenství, prostě bezva!!

Dne 8. ledna v 15 hodin se na 
faře v Sebranicích uskutečnil 
vánoční koncert sebranské 
scholky. Na začátku vy-
stoupení nás přivítala Míša 
Zouharová a seznámila nás 
s repertoárem, který scholka 
poté zazpívala.

Nejprve jsme si vyslechli vá-
noční písně a koledy, poté písně 
z českých pohádek. Následova-

la přestávka, kdy si hosté mohli 
pochutnat na vánočním cukroví, 
koláčcích a jednohubkách, které 
připravily maminky. Bylo mož-
né si ve farní kavárně zakoupit 
kávu, čaj nebo teplý svařák. Po 
přestávce následovalo pásmo 
folkových a lidových písní. At-
mosféra strhla diváky natolik, 
že se ke scholce připojili svým 
zpěvem . Vystoupení se všem 

přítomným moc líbilo a doža-
dovali se přídavku. Po skončení 
koncertu v 18 hodin se přítomní 
dotazovali, jestli bude koncert i 
příští rok, protože se vystoupení 
všem líbilo. 

Doufáme, že se za rok opět 
v hojném počtu sejdeme na vá-
nočním vystoupení malé schol-
ky na faře v Sebranicích.

Lubomír Prachař

Příprava investičních akcí v roce 2011

V neděli 23. ledna proběhlo 
na faře v Sebranicích tra-
diční každoroční seznámení 
se situací ve farnosti. Toto 
hodnocení nám již druhým 
rokem přednesl otec Tomáš. 
A nebylo to jen hodnocení. 
Byly to i plány na letošní rok 
a vize na roky budoucí. Vy, 
kdo jste tam nebyli, vězte, že 
se máte na co těšit. Je připra-
vena spousta her.

Tak například ta největší 
a nejdůležitější hra roku. Na 
několik sobot je pro muže a 
dorostence připraveno ťukání 

kladívky v rytmu morseovky 
do vnitřních zdí kostela. Toto 
je spojeno s ochutnávkou 
prachu z omítek. Pro ženy je v 
rámci této hry zase nachystán 
závod s košťaty a hadry. Je to 
na čas a bez odměny.

 A protože je třeba oklepané 
zdi zase nahodit, tak pro pány 
Ducháčka a Párala je zase 
vypsána soutěž o nejvíce na-
plněný košíček při nedělních 
sbírkách. Tato soutěž je dlou-
hodobá a vyzývám všechny, 
aby podpořili svého favorita.

Byly zmíněny i další hry. 

Již stará známá hra na farní 
den anebo již stará, ale pro 
nás nová hra na Noc kostelů. 
Měl jsem možnost hrát loni v 
Kunštátě a musím říct, že je to 
fakt dost dobrá hra.

 Aby to nevypadalo, že si 
budeme v Sebranicích jenom 
hrát, tak musím říct, jak nám 
otec Tomáš kladl na srdce, že 
bez upevňování víry žádné 
takové hraní nemá smysl. Bez 
toho to nejde.

Tak pojďme si hrát a upev-
ňovat.

Pavel Hladil

Po loňském „odpočinkovém“ 
roce, kdy byly repasovány, 
popř. vyměněny dveře koste-
la sv. Stanislava a zbudována 
čistící zóna na vstupu a na 
kostele v Sebranicích bylo za-
počato s prováděním sanač-
ních opatření, se ekonomická 
farní rada pustila do přípravy 
akcí na nejbližší období.

Nejnáročnější je jistě při-
pravovaná Památková obnova 
střešního pláště kostela sv. Sta-
nislava. Stávající střešní krytina 
– bobrovka je již dožilá a její 
stav se každým rokem výrazně 
zhoršuje. Lokální opravy jsou 
vzhledem k typu tašky a jejímu 
„nazdění“ do malty obtížné a 
mnohdy nemožné bez přeložení 
větší plochy. Proto byl zpraco-
ván projekt pasportizace krovu 
a krytiny. V rámci obnovy by 
měla být sejmuta střešní kryti-
na bobrovka a střešní laťování 
v celé ploše, vyklizení násypu 
v oblasti pozednic, provedení 
kontroly trámoví s jeho opra-
vou, chemické ošetření krovu 
proti dřevokaznému hmyzu a 

houbám, provedení lokálních 
výměn prvků krovu a jeho vy-
rovnání příložkami. Následně 
bude provedeno nové laťování, 
opravy a doplnění klempířských 
prvků a pokládka nové krytiny, 
kterou bude opět bobrovka se 
šupinovým krytím. Součástí 
prací bude i výměna a dopl-
nění hromosvodového vedení. 
Všechny práce budou provádě-
ny pod dohledem pracovníků 
Národního památkového ústavu 
a stavebního dozoru a zhotovi-
tel musí objekt zabezpečit proti 
zatečení a poškození fasády.

To vše bude samozřejmě 
možné jen při zajištění potřeb-
ných finančních prostředků. 
Náklad akce je vyčíslen na více 
než dva miliony korun. Ko-
nečný objem ale může ovlivnit 
rozsah výměny prvků krovu, 
který bude možné přesně sta-
novit po rozkrytí střechy. Rada 
předpokládá, že se podaří po-
dobně jako v minulosti na tuto 
akci sdružit prostředky z více 
zdrojů. Byla podána žádost o 
dotaci z havarijního fondu Mi-

nisterstva kultury ČR. Mimo 
prostředků farnosti počítáme 
s příspěvkem od Jihomorav-
ského kraje a Města Kunštát. 
Pokud vše půjde podle plánu, 
tak by oprava měla být hotova 
do letošního jarmarku.

V letošním roce se bude 
pokračovat s prováděním 
sanačních omítek na kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v 
Sebranicích. V oblasti sakristie 
bude provedena infúzní clona, 
která přeruší vzlínání vlhkosti 
ze základů do zdiva. Budou 
otlučeny vnitřní omítky a po 
vyschnutí zdiva budou nanese-
ny omítky sanační v rozsahu dle 
finančních možností.

Na opravu fasády a střechy 
kaple Panny Marie Karmelské 
ve Zbraslavci je zpracováván 
projekt. Následně bude podána 
žádost o dotaci. Předpokládá 
se provádění opravy kaple po 
etapách rovněž dle finančních 
možností.

Na hřbitovním kostele sv. 
Ducha byl proveden stavebně 
technický průzkum. Vzhledem 

k náročnosti bylo rozhodnuto o 
zahájení realizace navržených 
opatření nejdříve v roce 2012.

Nakonec radostná zpráva pro 
děti a mládež. Podařilo se získat 
dotaci na úpravu hřiště na farní 
zahradě. Projekt počítá s vyrov-
náním a rozšířením hřiště na 
malou kopanou, vybudováním 
hřiště na volejbal a nohejbal a 
oplocením celého areálu. Snad se 
podaří osadit i nějakou houpačku 
nebo prolézačku pro malé děti.

za ERF Petr Sojka


