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Kfitiny oÏily 
hasiãskou poutí

Letos se na pouÈ sjelo na ãtyfiicítku
sborÛ s takfika 500 hasiãi. Nejstar‰í zú-
ãastnûnou technikou byla 123 let stará
konûspfieÏní stfiíkaãka patfiící SDH
z Kanice. 

PouÈ zaãala tradiãním slavnostním
prÛvodem hasiãÛ Kfitinami, nûkteré sbo-
ry byly v historick˘ch uniformách s
historickou technikou, dal‰í pak v dobo-
v˘ch uniformách s dobovou technikou. 

Po prÛvodu následovala poutní m‰e sva-
tá, kterou slouÏil premonstrátsk˘ knûz R.D.
Rostislav Pavel Novotn˘ ze Îeletavy.
Malou zajímavostí je, Ïe knûz Novotn˘ je
povûfien˘ duchovní správou hasiãsk˘ch
sborÛ v krajích Jihomoravském a Vysoãina.

Zúãastnûné ãekal po bohosluÏbû na
námûstí mûstyse pfiipraven˘ bohat˘ kul-

turní program, v rámci kterého bylo
moÏno zhlédnout ukázku ha‰ení seníku
konûspfieÏní stfiíkaãkou a vystoupení ta-
neãní skupiny GLITTER STARS ze
Slavkova u Brna. Dále byla k vidûní 
ukázka ãinnosti mlad˘ch hasiãÛ a ukáz-
ka vypro‰tûní osob z okna budovy úfia-
du Hasiãsk˘m záchrann˘m sborem. 

Po cel˘ den hrála k poslechu dechová
hudba Sivická kapela, bohaté obãer-
stvení pro v‰echny bylo zaji‰tûno 

perfektnû i restaurace mûly otevfieno
a prostfieno pro své hosty.

âtrnáctá hasiãská pouÈ byla perfektnû
zorganizovaná, náv‰tûvníci byli spokojení.
A proto patfií podûkování v‰em, co se na
této podafiené akci podíleli: farnost Kfitiny,
mûstys Kfitiny, SDH Kfitiny, SDH Kanice,
SDH Adamov, SDH Bílovice n/Svit.,
SDH Bukovina a SDH Babice n/Svit.
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Pfii oslavách svátku sv. Floriána – patrona hasiãÛ se 
uskuteãnila v nedûli 26. dubna 2015 v pofiadí jiÏ 14.
Hasiãská pouÈ ve Kfitinách, která je kaÏdoroãnû nejvût‰ím
setkáním hasiãÛ a jejich pfiíznivcÛ na JiÏní Moravû.

KonûspfieÏní stfiíkaãka byla stfiedem obdivu.

REALITY MAJEROVÁ, Svitavská 500/7, 
Blansko (budova Zámeãku, 1. patro)

tel.: 736 108 536
e-mail: realitymajerova@seznam.cz
www.realitymajerova.cz

Prodej samostatnû stojícího RD 6+2, 952 m2, 
se slunnou zahradou a dvojgaráÏí 

v Ïádané lokalitû Blanska. BliÏ‰í info v RK.  
Cena 4.190.000 Kã (k jednání) + provize RK. 

Aktuálnû hledám
Pro konkrétního zájemce 

s vyfiízen˘m financováním 
naléhavû hledám byt 2+1 

kdekoliv v Blansku. 
Pfienechte své starosti 

s prodejem profesionálÛm,
zaruãuji seriozní a rychlé 

jednání. Pro prodávající je
ve‰ker˘ servis realitní 

kanceláfie zdarma.


