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ážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou poslední číslo Křtinského zpravodaje v letošním roce.
Předvánoční čas, do kterého jsme v těchto dnech vstoupili, bývá časem, kdy
počítáme, která loňská novoroční předsevzetí se nám podařilo splnit a která
nám zůstala na příští rok. Proto jsem zvažoval, že v úvodu krátce vyjmenuji,
co všechno se v letošním roce podařilo splnit nám. Ale nakonec jsem usoudil,
že kdo pozorně sleduje dění v obci, udělal si jistě obrázek sám. Největším oceněním naší práce je váš zájem o věci obecní a vaše hojná účast na akcích, které
pořádáme společně se spolky a zájmovými skupinami.
Proto mně dovolte, abych využil příležitosti a jménem zastupitelstva vám popřál, abyste čas adventu a vánočních svátků prožili v co největším klidu, bez
stresu a zbytečných nervů. Abyste při svém osobním bilancování napočítali co
nejvíce splněných předsevzetí z loňska a aby pro vás příští rok 2012 byl rokem
zdraví, spokojenosti a osobního štěstí.
Chtěl bych také poděkovat svým kolegům zastupitelům za jejich celoroční spolupráci na řešení obecních problémů, jakož i všem, kteří jste se během roku do
života obce aktivně zapojovali. Bez vaší iniciativy a bez vašich nápadů bychom
se neobešli.
Sobě a ostatním zastupitelům přeji, abychom i v příštím roce mohli před vás
předstupovat s vědomím, že se nám daří plnit sliby, které jsme vám dali při
nástupu do svých funkcí a abychom i v příštím roce nalézali společnou řeč nad
problémy a výzvami, které nový rok 2012 přinese.
Váš starosta
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Slovo redakce

Milí čtenáři, když jsme se před rokem rozhodli vydávat Zpravodaj, neměli jsme žádnou
představu o tom, jak bude jeho vydávání pracné a jakou má naději na úspěch. Proto
bylo pro nás příjemným překvapením, když jsme hned po prvním čísle začali zaznamenávat vaše kladné ohlasy. Zájem o zpravodaj je překvapivě velký a proto chceme v jeho
vydávání pokračovat.
Nasbírali jsme za ten rok množství zkušeností. Přesto, že jsme nezaznamenali negativní ohlasy, neusínáme na vavřínech. Určitě jsme mohli něco udělat lépe, ale hřeje nás
vědomí, že pokud nějaké nedostatky byly, žádný nebyl tak velký, aby vám stálo za to na
něj reagovat. Myslím, že bylo možno jednotlivá čísla lépe načasovat. Zejména květnový
termín druhého čísla způsobil, že některé zprávy, které se odehrály před prázdninami,
nebyly po prázdninách již aktuální a museli jsme je, bohužel, vyřadit. V příštím roce
proto posuneme termín druhého čísla tak, aby vyšlo až na začátek prázdnin.
Velmi nás potěšil i zájem mnohých z vás aktivně se podílet na tvorbě obsahu zpravodaje.
Původní obava, že celý obsah budeme muset vytvářet sami, se nenaplnila. Děkujeme
všem vám, kteří jste přispěli v uplynulém roce svými články a věříme, že se i v příštím
roce můžeme těšit na vaši spolupráci. Díky vám je zpravodaj obsahově pestřejší a zajímavější. Pište, publikujte a hlavně čtěte.
Petr Švenda, šéfredaktor.

Zprávy z radnice
který nahradí současný, již nedostačuAkce Bukovský kopec
Jak jste si možná povšimli, během posledního měsíce začaly přípravné práce na rozšíření vodovodu a kanalizace
na Bukovském kopci. V těchto dnech
jsou práce již v plném proudu. Zatím
mohou unikat vaší pozornosti, protože
většina stavebních prací se nyní odehrává, ukryta v lese, především v okolí starého vodojemu ŠLP. Práce budou
postupně probíhat do konce června
roku 2012, kdy bude stavba předána
k užívání. Během výstavby bude upravena nevyhovující kanalizace tzv.
“Malým kopcem” a prodloužena tak,
že na ni bude napojeno ředitelství ŠLP
a několik domů v okolí. Současně
bude dobudován obecní vodovod,
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jící vodní zdroj Školního podniku,
který dosud zásoboval pitnou vodou
nejen svého vlastníka, ale i řadu domácností na bukovském kopci.
Během výstavby dojde na nezbytnou
dobu k omezení provozu na některých
komunikacích v oblasti Bukovského
kopce. Prosím všechny, kterých se to
týká a budou stavbou omezováni, aby
byli trpěliví. Budeme se snažit, aby
tyto komplikace byly co nejmenší. Pokud by akce nezačala ještě v letošním
roce, přišli bychom o dotace z prostředků Jihomoravského kraje a Ministerstva zemědělství, které byly pro
tento účel uvolněny. Jedná se přibližně
o částku ve výši 7 milionů korun.
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Během prací a po jejich skončení se
budou moci napojit na obecní vodovod všichni, kteří zatím tuto možnost
neměli a velmi podstatně se zlepší
i situace v napojení nemovitostí na veřejnou kanalizaci. Konečně nebudeme
v místech, kterých se to týká, chodit
s ucpanými nosy a budeme se moci
i v létě normálně nadechnout.
11111111111111111

Křtinští mezi prvními
v třídění plastů a skla

V třídění směsných plastů a skla figurují Křtiny mezi obcemi Jihomoravského kraje na druhém místě. Takto
nás hodnotí firma EKO-KOM, zajištující svoz tříděného odpadu v celé České republice. Kombinovaný sběr vytříděného odpadu přes pytle či
kontejnery se osvědčuje. V naší obci
jsou hospodyňky a domácnosti, pro
které je již samozřejmé každý kelímek, plastovou či skleněnou láhev, reklamní letáčky neházet do odpadkového koše nebo popelnice, ale uložit
odděleně a odevzdat k opětovnému
zpracování - recyklaci.
Jak jsme (jako obec) na tom ve srovnání s ostatními:
Průměrný obyvatel ČR vytřídí a odevzdá v jednom roce asi 8 kg plastů,
10 kg skla a 17 kg papíru. Ve Křtinách
je to 10 kg vytříděných plastů, 25 kg
skla a žel jen 10 kg papíru.
Dodejme ještě, že výše uvedené objemy vytříděných surovin představují
jako celek jen 1/5 objemu odpadu

a stále 4/5 cenných surovin končí na
skládkách a ve spalovnách. Jen 20%
komunálních odpadů se u nás recykluje (např. v Belgii je to 60 %).
Přes stále značné rezervy v nakládání
s odpady patří uznání a dík všem křtinským občanům, kteří komunální odpad třídí. Poděkování směřuje i k naší
technické četě, která měsíc co měsíc
150- 200 pytlů sveze a předá dál svozové firmě.
A ještě jeden zajímavý údaj nakonec:
finanční přínos do obecní pokladny za
vytříděné suroviny není zanedbatelný
a představoval za loňský rok částku
112 000 Kč (za 1kg vytříděného skla
obdržíme 1,5 Kč, za 1kg plastu 5 Kč
a za 1kg papíru 2,5 Kč).
Dobrá hospodyňka pro PET láhev přes
plot skočí a do kontejneru odevzdá.
Přemysl Horek
za komisi životního prostředí
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Sběr elektrozařízení

Novinkou ve sběru tříděného odpadu
je nový ocelový domek, umístěný vzadu za úřadem. Tento domek nám byl
zdarma zapůjčen společností ASEKOL, se kterou jsme v letošním roce
podepsali smlouvu na sběr použitých
elektrických přístrojů. Dále byla také
podepsaná smlouva se společností
ELEKTROWIN, která sbírá ledničky,
pračky a veškeré zařízení pod názvem
bílá technika. Do konce roku bude ve
vestibulu úřadu nainstalován tubus na
sběr baterií a monočlánků.
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Povinností obce je zajistit pravidelný
odvoz popelnic a dvakrát do roka odvoz nebezpečného odpadu. Uvedené
kroky jsme tedy provedli nad rámec
povinných činností. Naším cílem bylo
především posílit možnosti, jak se
zbavit nepotřebného eletroodpadu.
Občané tak nejsou nadále nuceni jej
odvážet do sběrných dvorů v okolí
nebo čekat na jednorázové sběrné
akce. Pokud jsme sběr organisovali
my, za odvoz a likvidaci jsme dosud
museli platit. Nově uzavřené smlouvy
nám naopak nabízejí za sběr odměnu,
jejíž výše závisí na množství odevzdaných elektrozařízení. Tuto odměnu
můžeme využít na zvelebování obce
nebo jiné užitečné aktivity.
Dále tento systém umožňuje celoročně odkládat nepotřebná elektrozařízení do nového meziskladu. Nemusíte
čekat na vyhlášení sběru, ale naopak
máte možnost se elektroodpadu zbavit
tehdy, kdy Vám to vyhovuje. Sběr
bude prováděn po dohodě s pracovníky ÚM. Přesné podmínky a organizační pokyny k sběru elektroodpadu konzultujte prosím v kanceláři úřadu.
Je to náš další malý příspěvek k ekologii a většímu komfortu nás všech.
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Termíny pytlového sběru

Svoz tříděného odpadu v igelitových
pytlích bude v prvním čtvrtletí prováděn v těchto termínech: 12.ledna,
9.února, 8.března a 5.dubna.
11111111111111111
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Místní rozhlas

Místní rozhlas jsme nechali opravit
a snažili jsme se jej využít pro vaši
lepší a rychlejší informovanost, ale
….
Vzhledem ke stížnosti na časté vysílání rozhlasu, který prý vysílal i několikrát denně, měl by být, z rozhodnutí
dozorujícího orgánu, omezen provoz
místního rozhlasu takto: čas vysílání
bude zkrácen tak, aby nerušil a bude
hrána pouze jedna melodie před hlášením.
Je to asi škoda, protože ohlasy na koledy při odhazování sněhu byly super.
Také jsme si vyjasnili, jak je to s pouštěním koled v adventu. Pro někoho to
bylo podle ohlasů příjemné, ale našli
se i takoví, kterým to vadilo. Škoda!
Provoz místního rozhlasu se bude řešit.
11111111111111111

Odvodnění společenského
a kulturního centra

Další stavební aktivitou, kterou jste
nemohli přehlédnout v centru obce,
jsou výkopové práce kolem Společenského domu. Jsou odkopány a obnaženy stěny kolem celé budovy, pokládají se drenáže, kolem stěn se dává
folie, pokládá se nové potrubí na odvod dešťových vod a nové napojení do
splaškové kanalizace. Během letních
měsíců jsme pozvali kamerový vůz,
který zjistil stav veškerých odpadů kolem budovy. Vzadu u vchodu ze dvora
byly objeveny staré jímky, ve kterých
-4-

se držela stále voda, která nepřetržitě
prosakovala do stěn. Odpady na dešťovou vodu byly propadlé, takže voda
po každém dešti podmáčela celou budovu. Všechny tyto práce jsou nutné,
aby budova, která je celá podmáčená,
začala schnout a aby bylo možno dokončit úpravy spodní části budovy
a přilehlého okolí.
Načasování těchto prací se může zdát
nešťastné, ale stejně jako v ostatních
případech jsme k tomu tlačeni podmínkami dotace, kterou jsme na uvedený účel dostali z prostředků JMK.
Podepsání smlouvy na dotaci a následné finanční plnění se zdrželo do
začátku měsíce listopadu a na dotaz,
je-li možno přesunout čerpání dotace
na příští rok, nám bylo sděleno, že pokud prostředky nevyčerpáme, budeme
je muset vrátit. Jedná se o částku ve
výši 150.000,-, proto by byla velká
škoda tyto prostředky nevyčerpat.
Mějte prosím s uvedenou situací trpělivost, protože se zcela jistě vyplatí.
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Zaklenutí potoka u Farlíků

Do konce roku bude dokončena oprava havarijního stavu zaklenutí potoka.
V současné době bylo dokončeno betonování dna a stěn potoka. Nyní budou položeny stropní panely, které potok zaklopí, následovat budou nové

obrubníky a nová zámková dlažba.
Tím bude ukončena oprava nejhorší
části zaklenutí a před vánočními svátky se budeme procházet po bezpečném novém chodníku.
11111111111111111

Drobné zprávy z Úřadu

Téměř všichni křtinští občané již mají
smlouvu na hrobové místo - zbývá
poslední hrob.
Upozorňujeme, že koncem srpna byl
termín na zaplacení druhé splátky za
popelnice. Ti občané, kteří platí ve
dvou splátkách, by měli zaplatit druhou splátku, která je již 3 měsíce po
splatnosti.
V kanceláři městyse zbývá ještě 29 čísel domů k odebrání.
Upozorňujeme zejména nové obyvatele Křtin, aby věnovali náležitou pozornost tomu, aby se předchozí majitel
nebo nájemník včas z domu odhlásil,
aby se tak nevystavovali zbytečným
problémům. Při změně trvalého pobytu je povinnost hlásit se na novém trvalém bydlišti ihned.
Vaší pozornosti doporučujeme Obecně závaznou Vyhlášku městyse Křtiny
č. 4/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, včetně
sankcí. K nahlédnutí na internetových
stránkách městyse Křtiny.
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Jubilanti

V prvním čtvrtletí příštího roku oslaví životní jubilea tito naši spoluobčané:
Leden
Eliška Kouřilová, Marta Zlámalová
Únor
Marie Kovářová, Tomáš Prnka, Františka Riedelová
Březen
Zdenka Drápelová, Stanislav Kubeš, Zdeněk Pokorný, Jaroslav Říha,
Gabriela Starobová, Jarmila Szabó
Přejeme jim do dalších let života dobré zdraví a osobní spokojenost.
Anna Kalincová, komise sociální a zdravotní.

Základní škola
Vánoce ve škole pohledem žáků

Období školního roku je rozděleno na čtyři čtvrtletí. Tak je to oficiálně.
Skutečnost je ale jiná. My máme školní rok rozdělen na tato období:
1. po prázdninách, spojené se Dnem Křtin
2. před Vánocemi
3. po Vánocích
4. před Velikonocemi
5. před poutí
6. po pouti
Ke každému období se vážou některé aktivity dětí.
Jedny jsou řízeny pedagogy, jiné jsou pouze v režii
žáků. Krátký čas mezi aktivitami je vyplněn učením. A nebo je to vše učení?
Posuďte sami:
Dominik Mayer: Ve čtvrtek 1.12. jsme společně
s šestým ročníkem pekli perníky. Nejprve jsme si
v rukou propracovali těsto a poté jsme je rozváleli
válečkem na slabý plát, ze kterého jsme vykrajovali
různé tvary. Z každého plátu bylo vždy vykrojeno
4 / 2011 prosinec
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asi 30 kusů, které jsme dali péct. Když paní učitelka Tomková nebo paní učitelka
Neužilová vytáhly horký plech s hotovými perníčky, okamžitě se po místnosti
rozlehla jejich neodolatelná vůně. Přesto, že se nám jeden plech připálil, i tak
nám perníčky chutnaly. Připomnělo mi to příchod Vánoc, které jsou za dveřmi. Po velikém úsilí jsme vše sklidili a perníčky jsme nechali zaležet. Čtvrteční
pečení perníčků se nám všem líbilo a za odměnu jsme mohli ochutnat naše výrobky.
Josef Pešek: Dne 1. prosince dělali žáci ZŠ Křtiny perníčky na Mikuláše. Byla
to veliká legrace, zvláště, když jsme se klouzali po zemi. Dobře to klouzalo, protože na zemi byla trocha mouky. Udělali jsme tolik perníků, že se to nevešlo ani
na dvě velké desky, tak jsme to ještě naskládali na dva plechy.
Dominik Mikula: Dne 1.12.2011 jsme se 7. a 6. ročníkem šli péct perníky. Paní
učitelka nám dala těsto a taky vykrajovátka. Dali jsme si na stůl mouku a rozváleli těsto. Do rozváleného těsta jsme vykrajovali. Paní učitelka odnášela vykrojené těsto do trouby, kde se vykrojené těsto upeklo. Pak nám paní učitelka dala
ochutnat první várku. Jak jsme dopekli, šli jsme domů.
Příjemné prožití Vánoc a klid a pohodu přejí děti a zaměstnanci školy.
Dagmar Bibrová

Den Křtin 2011

Spolkové křtinští

Čas rychle běží, a tak jsme v září byli
svědky již pátého pokračování Dne Křtin
– tentokrát s mottem: V bráně lesů. Zaměření na tematiku ochrany a rozvoje
lesů nebylo náhodné – rok 2011 byl
v České republice vyhlášen rokem lesníků a ochrany lesa. Akce s touto tematikou jsou také podporovány ze strany
Jihomoravského kraje. Proto letošní ročník navštívil i náměstek hejtmana pan
Mgr. Ivo Polák, který nad ním převzal osobní záštitu. Podařilo se nám získat
i dotaci ve výši 45 000 kč, která byla použita na přípravu této akce i nákup nového vybavení pro Společenské centrum. A teď již k samotnému průběhu Dne
Křtin.
V pátek jsme tradičně zahájili kolem 15:00 výstavbou stánků, pódia pro účinku-7-
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jící a dalšími přípravami. O účast na brigádách tohoto typu příliš velký zájem
mezi obyvateli našeho městyse bohužel nebývá. O to větší dík patří všem, kteří
si čas udělali a přišli ruku k dílu přiložit. Bylo nás kolem dvaceti. K naprosté
dokonalosti chybělo ještě tak 4 - 5 mužů (aby veškeré přípravné práce skončily
kolem 19:00, a ne až ve 22:00) a také několik děvčat s citem pro kulturu
a estetiku. Obrázky na výstavu Příroda Křtinska byly opravdu pěkné. Bylo třeba
je „jen“ rozvěsit na nástěnky – Marcela Kuchyňková se Svaťkou Drápelovou
a Petrem Jelínkem s tím končili někdy kolem půlnoci. Že by se příště v celé naší
vesnici opravdu nenašlo těch pár statečných navíc? Samostatnou kapitolou na
závěr pátečního večera pak byli naši hasiči, kteří na náměstí z „bezpečnostních“
důvodů strávili celou noc až do rána. Zima byla ukrutná, čest a sláva každému
z nich, že to přežili.
Program v pátek navečer startoval jako obvykle Putováním oživlou historií
v podání našich ochotníků z divadelního spolku Křový. Přes dvě stovky diváků
shlédlo program v šesti zastaveních. Každé stanoviště opakovalo svoji scénku
asi patnáctkrát. Věříme, že všichni, kteří na tuto podvečerní procházku vyrazili,
odcházeli spokojeni.
V sobotu jsme byli svědky programu, nabitého doslova od kuropění do setmění.
Program byl zahájen slavnostní mší svatou za všechny občany Městyse Křtiny.
Následně dopolední program – za doprovodu chlapců ze ŠLP s jejich lesními
rohy – slavnostně zahájil náš pan starosta, pan farář, pan ředitel ZŠ, náměstek
hejtmana JMK pan Polák a za ŠLP, jednoho z významných sponzorů celé akce,
pan Nejezchleb. Sestava to tedy byla v nejsilnějším možném složení. Poté převzala štafetu naše základní škola s vyhodnocením soutěží a kulturním vystoupením. Před obědem jsme mohli být svědky zahájení vernisáže Příroda Křtinska, které se zúčastnili i jednotliví autoři vystavovaných obrazů a fotografií,
včetně pana Jaroslava Sklenáře. V historických prostorách zámku pak probíhalo vystoupení paní Zuzany Lapčíkové.
Během celého dne pak bylo možno navštívit program, který měli připraven naši
skauti a prohlédnout si krásné prostory rodinného centra Smrček. Děti se mohly
účastnit celodenní hry, kterou připravila Gábina Pavloňová.
Odpolední program pak zahájili opět naši trubači ze ŠLP, následováni skupinou
bubeníků pod vedením Věrky Bělehrádkové. Své umění nám přijel ukázat na
svém jubilejním 50. vystoupení slavný Silák Franta, původem z Jedovnic. Naše
děvčata ze skupiny Saltarín nám svoji krásu a ladné pohyby předvedla nejen při
tanečním vystoupení, ale i při ukázkách oděvů módního domu Altik Moravia.
Vše pak gradovalo hudebním blokem v podání pana Boba Fridla, Libora Pantůčka a Jiřího Helána. Vše završil Karel Gott revival, slovem i zpěvem od Mistra k nerozeznání. Jeho vystoupení provázel mohutný aplaus publika bouřícího
4 / 2011 prosinec
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vstoje. Bylo jen s podivem, že počet přespolních diváků převyšoval místní, snad
množstvím neustálých akcí znavené publikum. A to je opravdu škoda, neboť
Den Křtin se pořádá především pro obyvatele naší obce.
Večer pak program završila hudba Ranč country musik. Kapela hrála i zpívala
opravdu pěkně. Příště však musíme večerní program umístit také do prostor
zámku, hudebníci i diváci si asi občas připadali jako eskymácká družina, překvapená náhlým příchodem zimy. Cimbálová muzika Jana Opletala na zámku
– to bylo již tradiční završení sobotního večera.
Neděle se odehrávala opět ve znamení party statečných při dopoledním úklidu
náměstí. Ti šťastnější – a bylo jich kolem šedesáti, pak mohli navštívit jazzové
matiné v atriu naší základní školy. Děkujeme panu řediteli Kellnerovi, který
přes počáteční problémy vytrval a přivádí každoročně mezi nás skvělé hudebníky. Odpolední program byl ve znamení utkání mezi svobodnými a ženatými.
Jako vždy to bylo provázeno množstvím vášní a adrenalinu. Stejně jako v loňském roce, svobodní strhli v samotném závěru vítězství na svoji stranu. Přesto
patří družstvu několika heroicky bojujících ženatých velká poklona. Sešlo se
jich poskrovnu, takže neměli žádnou možnost střídání a oddychu. Poděkování
si zaslouží i Michal Knihař s Radimem Dočkalem, díky jejichž času a nasazení
při přípravě hřiště se utkání mohlo konat. Je tedy velkou otázkou do budoucna,
zda toto utkání hrát, když hráčů ochotných vzít do rukou hrábě či sekačku ve
Křtinách mnoho není…
Divadelníci nám pak ve Společenském centru zahráli krásný staroegyptský příběh Doricha a Amasid. I tentokrát měl příběh šťastný konec a v jeho závěru
proběhl happy end jako při samotné Popelce.
Diváci se následně mohli přesunout na slavnostní zakončení Dne Křtin do našeho chrámu zvaného Perla Moravy, kde nás svým zpěvem potešila Kantila Křtiny spolu se svými italskými hosty. I když účast byla velmi pěkná, zcela jistě by
byla daleko větší, pokud by se konal koncert v jiném čase než na závěr tohoto
bohatého třídenního programu.
Ještě jednou tedy velký dík všem, kteří se na přípravě tohoto ročníku podíleli.
A s vámi se všemi pak na viděnou v roce příštím. Celé tři dny pozoroval a pak
popsal
Radek Brzobohatý
111111111111111111111111111111111111

Křtinská padesátka 1.10.2011

Je nedělní odpoledne, nohy žádají po včerejší padesátce trochu odpočinku.
Je tedy na místě využít času k malému ohlédnutí. Nejprve suchá fakta. Včerej-9-

4 / 2011 prosinec

šího pochodu se v jeho 21. ročníku zúčastnilo rekordních 303 účastníků, z nichž cca
80 bylo mimokřtinských – hlavně z Brna,
zbývající pak byli ze Křtin, či mají s naším městysem nějakou souvislost (okolní
obce, kamarádi pozvaní některým z pořadatelů, atd.). Pro nás, pořadatele, je velkou
radostí, že se tento pochod stal nedílnou
součástí podzimního programu v naší
obci, že si ho lidé vzali tzv. „za svůj“ a po pozvolnějším rozjezdu v prvních
dvou letech po obnovení – 2007-2008 ( vždy kolem 100 účastníků) již pak
počty rok od roku rychle stoupaly.
Zároveň bych Vás rád ujistil, že prvotní cíl celé akce – pohyb na čerstvém vzduchu, bez ambicí jakéhokoliv soutěžení, kdy účastníci mají „za málo peněz hodně muziky“ – krásný diplom, tričko, občerstvení, dispozice na trasu – zůstane
i v dalších letech zachován. Samozřejmě rozpočet akce není neomezený, bývá
naplněn hlavně díky příspěvkům Sokola Křtiny a ochotných sponzorů. Letošní
počet 250 ks triček – dovolím si po těch pěti letech říci, že jsou novým symbolem K50 – je asi maximem, co jsme schopni za stávajících podmínek financovat. Jako již v letošním roce, i v příštích letech budou platit kritéria upřednostňující místní občany před „přespolními“. Při velké účasti pak budou
zvýhodněni účastníci delších tratí oproti kratší 7 km, ale to zatím nepředbíhejme, uvidíme v příštích letech.
I když jsme velkému počtu účastníků rádi, těší nás hlavně účast místních, pro
které je akce dělána. Z toho důvodu je i reklama na akci naprosto minimální,
odehrávající se jen v rámci naší obce. K50 není zveřejňována v žádném okresním, ani republikovém periodiku, není ani v kalendáři dálkových pochodů, který v rámci ČR také existuje.
Rád bych v tomto příspěvku také uvedl, díky komu jsme mohli letos absolvovat
již popáté tuto obnovenou akci. Kouzelné „ono se to nějak udělá“ bohužel neexistuje a za vším je vždy jen práce, čas a energie lidí.
Jsou to naši Skauti – členy organizačního týmu jsou Petr Zapletal a Zbyněk
Drápela. Petr vnáší do příprav „nápady a dravost mládí“, Zbyněk zase jeho pověstný klid, pečlivost v přípravě a dobré nápady. Děvčata ze Skautu pak – když
Křtiny ještě spí a jsou zahaleny ve tmě, mají již v klubovně zatopeno a vaří čaj
do tří velkých várnic, které pak na trasách potkáváte. Samozřejmě, že naši
Skauti jsou také jedni z nejpočetnějších účastníků, na trase je jich vždy kolem
padesáti.
4 / 2011 prosinec
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TJ Sokol reprezentují Franta Meluzín a legenda K50 z let minulých Přemek
Horek. Finance, které uvolňují ze svého Sokolského rozpočtu, jsou klíčové pro
pořízení triček, která jsou dnes ve Křtinách, po těch 5 letech, vidět doslova na
každém kroku. Doménou obou těchto nestorů sokolského života, samozřejmě
kromě plánování této akce, je pak její značení na úsecích bez turistických značek v předvečer akce, perná pořadatelská služba během celého dne a dohoda
s ŠLP Křtiny na možnosti využití jejich krásného zázemí – Arboreta a Dykovy
školky. Školnímu podniku za tuto možnost děkujeme.
Petr Švenda – legenda K50 a náš „ministr“ přes trasy. On je hlavním architektem těch nádherných úseků, na nichž dokáže vykouzlit z daného počtu kilometrů maximum zážitků a nádherných pohledů na křtinské okolí.
Naši hasiči – Petr a Zdeněk Matuškovi a Radim Odehnal – neexistuje snad spolková akce, u které by tito tři nebyli jako základní stavební kameny. Díky Radimovi a jeho kontaktům máme natištěny naše diplomy, Petra se Zdeňkem potkáváte každý rok na trasách v rámci organizace akce.
Každoročně pomáhá ještě spousta dalších ochotných spoluobčanů, hlavně v den
akce na startu. Nerad bych někoho opomněl, proto je nebudu všechny vyjmenovávat. Zmíním jen Hanku Horkovou, díky které máte tak krásně vypsány diplomy.
Na závěr bych rád poděkoval všem výše uvedeným kolegům z organizačního
týmu i Vám všem ostatním, kteří nám v minulosti jakkoliv pomohli a přiložili
ruku k dílu. Musím říci, že v rámci mých nejrůznějších křtinských aktivit jsem
snad u každé měl chvíli, kdy jsem s ní chtěl praštit a kladl jsem si otázku - člověče, proč ty to vůbec děláš? U Křtinské padesátky jsem tyto pocity neměl nikdy, naopak se každoročně na tuto akci vyloženě těším. Je to samozřejmě díky
kolektivu, v kterém mám možnost se pohybovat – pánové, opravdu, s Vámi
všemi cokoliv podnikat je mi velkou ctí a radostí.
Zároveň samozřejmě vítáme mezi sebou každého, kdo by se rád na pořádání
v příštích letech podílel – ani my nejsme nezničitelní a nová krev je vždy jen
přínosem.
Na závěr také děkuji Petrovi Švendovi za krásný článek o K50, který byl zveřejněn v minulém čísle a v jehož závěru hodil rukavici křtinské „omladině“
směrem k padesátikilometrovému pochodu. V letošním ročníku se této královské trasy zúčastnilo rekordních dvacet startujících - osm z nich bylo přímo ze
Křtin – daleko nejvíce ze všech posledních pěti ročníků. Kolik z nich pak druhý
den bylo vděčno za toto „požduchnutí“ a kdo naopak nadával - leže v posteli na svoji ješitnost, nechme s otazníkem. Všem však patří vysmeknout velkou
poklonu. Absolvování 50 km trati je opravdu skvělý sportovní výkon.
- 11 -
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Děkuji také pracovníkům vedení našeho městyse za velkou pomoc organizační
i finanční, jakožto i sponzorům – firmám TIS Brno, Mesing a Reklamní fabrice
Parodia – Jirkovi Lázničkovi ml. Velký dík také patří Vám všem, kteří jste se
letošního ročníku zúčastnili.
Sportu zdar a Křtinské padesátce zvlášť !
Za organizační sestavu
Radek Brzobohatý
111111111111111111111111111111111111

Křtinská padesátka v číslech

Letošní 21. ročník obnoveného turistického pochodu Křtinská 50 opět lámal
veškeré dosavadní rekordy. Na startu se sešlo 303 osob ze Křtin a blízkého okolí, ale i několik rodin z Rájce, Tišnova, Kuřimi, či dokonce z Břeclavi.
Nejvytíženější trasou bylo 12 km, kam vyrazilo celkem 170 lidí. Na této trase
na účastníky čekalo také otevřené arboretum, s možností opékat špekáčky. Nejkratší 7 km trasu prošlo 67 osob. Zde byly v Dykově lesí školce našimi skauty
připraveny hry a závody pro děti a pro všechny pak opékání špekáčků. Na 25
km pochod se vydalo 20 lidí a 26 lidí vyrazilo na 32 km dlouhou pěší tůru.
Nejdelší trasa 50 km měla letos rovných 20 účastníků. Věk nejstaršího z nich
netuším (tipuji okolo 80 let), ale onen pán je přímo chodeckým přeborníkem.
Když nám na startu ukazoval svůj deník, kde jsou i takové úlovky jako 100 km
běh v Rakousku v roce 1995, tak jsme jen nevěřícně zírali. Proto jsme mu
i odpustili jeho malý renonc, když na start dorazil již o týden dříve, protože si
spletl datum. Trasu padesátky však v onen dřívější den vzorně absolvoval, už
v ten den ukázal v Edenu veškerá razítka, a tak jej diplom i tričko v den pochodu již čekaly. Lze si jen zbožně přát, aby i někteří z nás v jeho věku dokázali
takové výkony.
Z občanů Křtin na nejdelší trasu letos vyrazilo také rekordní množství poutníků.
Barvy Křtin vždy statečně hájili manželé Švendovi, nejinak tomu bylo i letos. K
nim se pak připojil Martin Vojáček a dva naši skautští vedoucí Jiří Pinďák mladší a Tomáš Pavloň. Všichni úspěšně došli až do cíle a dle mého vypadali méně
utahaní než většina těch, co šli kratší trasy. Za zmínku pak stojí výkon Martina
Halamky z Bukovinky, který trasu v délce 59 km (v okolí Račic totiž mírně
„zakufroval“), doslova proběhnul za necelých 8 hodin, takže před 15. hodinou
byl zpět v cíli.
Věřím, že letošní ročník Křtinské 50 se všem, i díky překrásnému slunečnému
počasí, líbil a za rok v první říjnovou sobotu opět naviděnou.
Petr Zapletal
4 / 2011 prosinec
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Mezinárodní den seniorů

Přesto, že se křtinští senioři aktivně podílejí
na společenském životě ve Křtinách, stále pociťovali potřebu najít místo, kte by se mohli
scházet a pobavit mezi sebou. Místo, kde by
si mohli nerušeně zavzpomínat, zapomenout
na bolesti a načerpat nové síly do dalších let,
protože se stále cítí na to, aby svoje seniorské
období prožili co nejaktivněji. Nakonec se
dočkali. Zastupitelstvo městyse jim vyčlenilo místnost v nově zrekonstruovaném kulturním a společenském centru, kterou si převážně svými silami upravili.
Úřad městyse se připojil k výzvě a v neděli odpoledne uspořádal oslavu Mezinárodního dne seniorů. Při této příležitosti byla klubovna všem, kteří měli zájem si místnost prohlédnout představena a slavnostně uvedena do provozu.
Byl to ten nejhezčí dar vznikajícímu Klubu seniorů. K veselé náladě přispěla
i hudební skupina FESTA MUSIC.
A tak nejen senioři se velmi dobře pobavili při tanci, písničce a pohoštění, které
si vlastními silami nachystali a již naplánovali další setkání na období před letošními vánocemi, protože ve Křtinách se lidé scházejí rádi.
Svatava Urbánková
111111111111111111111111111111111111

Skautky a Světlušky v pražské ZOO

Je nedělní ráno v měsíci září, L.P. 2011, Křtiny jsou ještě ponořeny v hluboké
tmě a na náměstí je již živo. Výprava Světlušek a Skautek do pražské ZOO
startuje. Čtyři plné vozy vezou do Brna na autobus celkem 22 výletníků, snad
největší výpravu v historii dívčího oddílu.
Děvčata celý loňský rok sbírala bodíky a soutěžila o hlavní ceny - vždy 3 první
Světlušky a 3 první Skautky měly díky ochotě některých rodičů, manželů Matějákových a Míše s Radkem, výlet zdarma, ostatní již jeli za „své“. Počet děvčat také v celé výpravě drtivě převažuje, bodygardy jim dělají pouze malý Vašík
s Radkem.
Sestavu doplňuje také Anička Budíková se svými třemi děvčaty, Jitka Reichenauerova s malým Honzíkem a Eliškou a samozřejmě vedoucí děvčat Terka
s Nikčou. V sedm hodin nastupujeme do žlutého autobusu Student Agency
a hurá do Prahy. Děvčata záhy zjišťují, že čajík, či teplá čokoláda jsou v neomezeném množství podávány zdarma. Paní stewardka se asi již dlouho tolik
nenaběhala, co toto nedělní ráno.
- 13 -
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Po příjezdu do Prahy a krátkém přejezdu metrem vyrážíme na asi 2 km ranní
procházku do ZOO, kterou nám přerušuje mohutná výstavba přímo u břehu
Vltavy. Po krátké poradě s místními policisty, jedoucími kolem, volíme raději
trasu mírnou oklikou. Pokračovat dále po břehu Vltavy by mohlo být dobrodružnější, než by bylo zdrávo. Ranní koupel některého dítka bychom asi rodičům po návratu jen těžko dokázali vysvětlit.
Procházíme tedy kolem pražského výstaviště, díváme se na hokejovou arénu
Sparty. Za chvíli jdeme již Stromovkou, nádherným rozlehlým parkem. Jaký to
rozdíl proti loňskému Prátru, již od rána naplněnému sportuchtivými Vídeňáky.
Pražané jsou o poznání lenivější, sem tam nějaký osamocený jedinec na kolečkových bruslích, návštěvnost toho dne zajišťujeme hlavně my. Míjíme koňské
stáje v Tróji a jsme již u bran ZOO. Probíhá nezbytné fotografování před branami a vyrážíme na okruh.
Jsme fascinováni účelností a citem, s jakým je celá zahrada vybudována. Všechna zvířata mají vlastní velké výběhy, ptáci si létají ve svých velkých voliérách,
zbudovanými vždy s využitím nějaké vysoké skály. Až kdesi vysoko v oblacích
se nacházejí sítě, díky kterým nemohou ulétnout. Stejně tak horské kozy obývají vysoké strmé skály, tyčící se uprostřed ZOO, kočkovité šelmy z Jižní Ameriky a Afriky mají možnost vlastní volby, zda pobýt na pražském vzduchu a počasí, nebo si vlézt do své teplé a vlhké indonéské džungle. Slony čeká brzy
stěhování z prostorného výběhu přímo do nového Safari, hroší rodinka s dovádějícím malým hrošíkem byla také jednou z velkých atrakcí. Tygr sibiřský jeho rozměry jsou natolik kolosální, že potkat ho u Klostermannovy studánky,
nemá cenu utíkat. Spíše se jen dívat - vícekrát v životě by ho člověk již stejně
neuviděl. Krokodýli a plazi nejrůznějších druhů, žirafy, zebry atd..., zahrada je
opravdu rozlehlá. Naše prohlídka se odehrála mezi 10.00 - 16.00, s půl hodinovou pauzou na svačinu, kterou jsme si vybrali ve chvíli, kdy začalo pršet.
V zahradě jsou také vyznačena povodňová maxima. Je až neuvěřitelné, kde
všude Vltava byla. Nebýt uprostřed ZOO velký kopec, na který bylo přestěhováno při povodni asi 1000 zvířat, zahrada by dnes snad již ani neexistovala.
Praha musela být v roce 2002 doslova jedno velké proudící jezero. Je tedy na
místě složit i velkou poklonu všem pracovníkům pražské ZOO, která se v uplynulých desíti letech stala jednou z nejkrásnějších zahrad ve střední Evropě.
Radek Brzobohatý
111111111111111111111111111111111111

Zájezd do termálních lázní

V sobotu dne 8. října 2011 uspořádal kulturní výbor společně s úřadem městyse
zájezd do termálních lázní v Györu. Zájem občanů předčil všechna očekávání.
4 / 2011 prosinec
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Kapacita autobusu byla obsazena do posledního místa. Kdo by si také nechal
ujít příležitost ke koupeli v době, kdy se po dně křtinského koupaliště prohání
už jen spadané listí? Myslím, že zájezd splnil očekávání. Spokojenost účastníků
byla patrna již během zpáteční cesty. Při vzájemném sdělování zážitků panovala shoda, že akce podobného typu by se měly uskutečňovat častěji.
František Novotný
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Vánoční strom

Letošní adventní čas jsme zahájili v budově
školy. Děti prvního stupně a mateřské školky
předvedly v teple učeben svůj předvánoční
program. Poté se občané sešli na náměstí, kde
byla tradičně rozsvícena jedna z borovic vedle Úřadu. Během malé slavnosti rozdalo vedení Úřadu přítomným dětem 120 dárkových
balíčků. Dospělí nepohrdli nabídkou chutné
česnečky a zahřáli se teplým čajem. Obojí zajistili ochotní sponzoři z řad místních podnikatelů.
111111111111111111111111111111111111

Jarmark ve Křtinách se vydařil,

přesto, že v sobotu vládlo nepříjemné počasí.
Lidé ve Křtinách se „rádi scházejí“. Nechtěla
jsem použít tento slogan v titulku článku, ale
sobotní vánoční jarmark mne k tomu opět inspiroval. Nemám spočítáno, kolik zvědavých,
ale spokojených návštěvníků jarmark navštívilo. Možná je oslovila vkusná vánoční výzdoba, na které se podílely již tradičně děti
místní školy? Možná vůně perníčků nebo vánočního pečiva? Ale také vůně
medoviny či klobásů? Hospodyňky uvítaly výrobky z Mlékárny Otinoves.
Děti se radovaly, že si mohly zdobit perníčky, vyrobit čerty z jablíček a dárečky
za pomoci chráněné dílny Sdružení PRÁH. K prodeji bylo mnoho vánočních
ozdůbek, háčkovaných, pečených, malovaných i drhaných. Výrobky z keramiky patří již tradičně ke každému jarmarku. Bylo to tak i u nás. Skleněné vitrážové obrázky a šperky a korálkové ozdůbky nadchly nejednu dívku. Ochutnávka
a prodej vína z rodinného sklepa z Rozařína spolu s nabídkou mražených ovocných koncentrátů z Olomučan jistě přispěly k dobré předvánoční náladě.
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K tomu, aby se taková akce zdařila, je potřeba nadšenců. A ti se ve Křtinách
najdou. Kulturní výbor, hasiči, Klub seniorů a Junák takové má. Patří jim
i zastupitelstvu Městyse dík. Věřím, že mluvím i za ostatní, kteří se jarmarku
zúčastnili.
Svatava Urbánková

Zapište si

Setkání s občany – komunitní plánování

proběhne
dne 12.prosince 2011 v 17.00 ve Společenském domě
Čeká nás nový územní plán. Před jeho předložením je vhodné začít mluvit, kam
bychom chtěli Křtiny směřovat, jak chceme, aby náš městys vypadal. K tomu
může sloužit setkání se zastupiteli obce. Setkání bude moderováno někým
zvenčí, kdo bude hlídat linii diskuse. Ta by měla směřovat k hledání hranic
a cílů rozvoje obce. Setkání ve spolupráci se zastupitelstvem obce organizuje
občanské sdružení Horní mlýn.
Odpověď na otázku, co je to komunitní plánování a jaký je jeho význam pro
rozvoj obce, najdete na internetové stránce: www.agora-ce.cz
Petr Jelínek, o.s. Horní mlýn
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Úřad městyse a Klub seniorů si Vás dovoluje pozvat na

TANEČNÍ ODPOLEDNE

v pátek 16.12.2011 v 17.00 hod.
v kulturním a společenském centru. K tanci a poslechu budou hrát manželé
Ševčíkovi. Jsou zváni všichni, kteří si budou chtít odpočinout od předvánočního
shonu. Navazujeme na velmi podařenou akci ke Dni seniorů a chtěli bychom
v těchto setkáních pokračovat i v příštím roce a scházet se tímto způsobem častěji. Všem, kteří svými výrobky přispějí k občerstvení patří velký dík. Případné
dotazy směřujte na úřad, nebo klub seniorů. Přijďte, těšíme se na Vás.
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Upozornění

Upozorňujeme občany, kteří v průběhu roku 2011 nabyli nemovitost, že mají
povinnost podat Daňové přiznání k dani z nemovitostí u Finančního úřadu
Blansko do 31. ledna 2012.
4 / 2011 prosinec
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Při koupi pozemku od Městyse Křtiny se podává Dílčí daňové přiznání na kterém poplatník uvede jen nastalé změny a výpočet celkové daňové povinnosti.
Daňové přiznání se podává na tiskopise vydaném Ministerstvem financí. Nedodržení termínu je pokutováno!
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Rozpis stomatologické LSPP

- blanenská část 1. čtvrletí 2012
Služba je sloužena od 8.00 - 12.00 hodin
Jméno
Místo služby
Leden			
1.1.
MUDr. Štrajtová
Černá Hora, Zdrav. středisko
7.1.
MUDr. Švendová
Křtiny, Zdrav. středisko
8.1.
MUDr. Tomaštíková Adamov, Smetanovo nám. 327
14.1.
MUDr. Vrtělová
Poliklinika Blansko, Sadová 33
15.1.
MUDr. Well
Adamov, Smetanovo nám. 327
21.1.
MUDr. Hanáková
Blansko, Pražská 1b
22.1.
MUDr. Havlová
Blansko, Pražská 1b
28.1.
MUDr. Hošák
Adamov, U Kostela 4
29.1.
MUDr. Hosová
Rájec, Zdrav. středisko
			
Únor			
4.2.
MUDr. Hepp
Rájec, Šafranice 101
5.2.
MUDr. Houdková
Blansko, Pražská 1b
11.2.
MUDr. Jílková
Rájec, Ol. Blažka 145
12.2.
MUDr. Tomášková Blansko, Pražská 1b
18.2.
MUDr. Klapušová
Poliklinika Blansko, Sadová 33
19.2.
MUDr. Kovandová Poliklinika Blansko, Sadová 33
25.2.
MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko
26.2.
MUDr. Kupková
Poliklinika Blansko, Sadová 33
			
Březen			
3.3.
MUDr. Láníková
Poliklinika Blansko, Sadová 33
4.3.
MUDr. Levová
Adamov, Smetanovo nám. 327
10.3.
MUDr. Nečasová
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
11.3.
MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. středisko
17.3.
MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9
18.3.
MUDr. Pokorný M. Blansko, A. Dvořáka 4
24.3.
MUDr. Řehořek
Poliklinika Blansko, Sadová 33
25.3.
MUDr. Řehořek
Poliklinika Blansko, Sadová 33
31.3.
MUDr. Roth
Ostrov, Zdrav. středisko
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Telefon
608 220 806
516 439 404
516 446 398
516 488 455
516 447 605
516 418 788
516 418 786
516 446 428
516 432 138
516 434 055
731 144 155
516 410 786
731 144 155
516 488 452
516 488 450
516 439 190
516 488 457
516 488 456
516 447 606
515 157 112
725 415 615
516 412 422
516 417 621
516 488 453
516 488 453
516 444 326
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Různé

Kalendář akcí - první kvartál 2012
Leden
5. 1.
7. 1.
16. 1.
28. 1.
Únor
2. 2.

- Cestovatelský večer (Skauti a křtinské spolky)
- Tříkrálová sbírka – sociálně prospěšná akce (Skauti)
- Konzultace s rodiči (ZŠ a MŠ Křtiny)
- Spolkový ples (Křtinské spolky)

3. 2.
5. 2.
6. 2. – 12. 2.
18. 2.
20. – 25. 2.
22. 2.
22. 2.

- Cestovatelský večer - Švédsko – cestování a účast na
celosvětovém skautském setkání (Štefan Pinďák), 21. skautský
tábor „Ztracené pyramidy“ (Jiří Pinďák ml.) a 5. roverská
expedice do Českého ráje (Tomáš Pavloň) - (Skauti a křtinské
spolky)
- Pololetní prázdniny
- Dětský maškarní bál (Skauti)
- Jarní prázdniny
- Ostatky (Křový a křtinské spolky)
- Lyžařský výcvik (ZŠ a MŠ)
- Divadelní představení v oddělení MŠ
- Svátek skautek: Den sesterství (Skauti )

Březen
1. 3.
9. 3.
17. 3.
22. 3.
28. 3.
31. 3.

- Cestovatelský večer (Skauti a křtinské spolky)
- MDŽ (Kulturní výbor ÚM)
- Sázení stromků: Tradiční lesní brigáda (Skauti)
- Světový den vody (ZŠ a MŠ)
- Komenský proti proudu dějin (Pionýr)
- Velikonoční jarmark
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Naše pozdní taneční

Poté, co náš starosta na kabelovce oznámil přípravu kursu tanečních pro dospělé, většina z desíti párů manželských, které se nakonec přihlásily, asi zvažovala, je-li tato výzva
určena právě jim. Ti mladší se jistě rozhodovali snadněji, ti druzí, věku až seniorského,
váhali déle. Pro některé bylo umění pohybu tanečního jen uměním pozapomenutým,
pro druhé dosud zdaleka nenaplněným. Obě výkonnostně rozdílné skupinky ale spojila
chuť alespoň na chvíli změnit nudně se opakující pohyb (třeba při chůzi) střídáním levé
a pravé nohy za líbivější, s tanečním protějškem synchronizované pohyby, s využitím
4 / 2011 prosinec
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nejen dvou, ale všech čtyř končetin, jakož i dalších částí těla (poslední platí zejména
pro něžné pohlaví). Ctižádost obdržet nakonec vysvědčení tanečníka, či tanečnice v tom
nebyla žádná.
Možná, že potřeba vyjádřit svoje emoce tanečním pohybem je uložena v každém
z nás mnohem hlouběji, než jsme si ochotni připustit. Tanec patřil již v dávných dobách pralidí k projevům lidské kultury. Rituální tanec kolem ohně, či okolo ulovené
kořisti, byl vyjádřením soudržnosti lidského kmene, byl projevem společně prožívané
radosti. Dnes již většinu kořisti nakoupíme v supermarketu (jaký pokrok) a společně
prožívaná radost, vyjádřená tancem, nám chybí (jaká škoda).
Přejděme k věci: Asi většina z nás celý život něco dohání a na poslední chvíli se snaží
ještě naskočit do rozjetého vlaku. To je nejspíš i důvod obliby pozdních (ve smyslu
věku) tanečních. A tak s předsevzetím ještě na poslední chvíli naskočit do rozjetého
vlaku vstupujeme prvý zářijový pateční večer do kulturního domu ve Křtinách, aniž
bychom měli v úmyslu kopírovat televizní program „Když hvězdy tančí“.
Taneční mistři, manželé Míšenští z Blanska, nás kratičkým odzbrojujícím projevem
přesvědčí nastoupit na taneční parket a začínáme. Jednoduché základní kroky walsu,
blues, tanga, či country nezdají se být překážkou. Je pro nás překvapením, že i polka
či valčík se dá odtančit mnohem líbivěji, než je běžné. S dalšími večery a s dalšími
tanečními figurami máme (alespoň my, někteří pánové) pocit, že zejména na mnohé
tanečnice elegancí pohybu nestačíme.
Nevadí. Taneční večery jsou zábavné, včetně přestávek s vínkem a je zde rozhodně více
úsměvů, než bývá u večerů televizních. Naši taneční mistři jsou bezvadní (záměrně
neříkám, že jsou super, jak je nyní zvykem, neb kvůli spojení „super cena“ toto slovo
postupně získává význam hanlivý).
V posledním tanečním večeru - nebojíme se jej nazvat prodloužená - nás učitelé tance
dovedou až na ten peron, kde se vlak již rozjíždí. Inu, většina nastoupila, ale přec jen
někteří naskočit ještě nestačili a zůstávají na peróně.
Ale stálo to za to a hlavně pozor: nekončíme!!! Další pendolino má být opět přistaveno
(doufejme, že ne na slepou kolej) v lednu 2012. Taneční kursy budou mít pokračování
v příštím roce, noví tancující cestující jsou vítáni. Přednosta stanice s paní přednostovou
– (taneční mistři) zůstávají. Vše se opět včas dovíte na kabelovce.
A pokud mám již slovo, dovolte mi ještě připsat pár veršíků od staršího účastníka kursu.
Snad se to k pozdním tanečním hodí:
Čas z dlouhé chvíle stvořil člověk
tím nechtě objevil i věk
jak jinak odůvodnit sobě
těch přes šedesát jak včera uplynulých let
Věk ze tří písmen člověk skládá
právě tak jako slovo běh a let
život pak rychle účty dává
napsán je dík anebo vztek ......				
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Přemysl Horek
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FEJETON
Patří dřín na Dřínovou?

Jeden z kopců, svírajících Křtinské údolí, nazývá se Dřínová. Vrtalo mi vždycky
hlavou, proč se jmenuje zrovna tak, když na něm žádné dříny nerostou. Dřín, latinsky Cornus mas, je poměrně vzácný keř, vyskytující se na okrajích lesů a na
lesních světlinách. Dorůstá výšky asi pěti metrů, kvete velmi brzy na jaře záplavou
drobných žlutých kvítků a koncem srpna vydává hojnou úrodu tmavočervených
chutných bobulí, plných vitamínů.
Stráň nad Adamovem se také jmenuje Dřínová. Její dominanta, Alexandrova rozhledna, je obklopena celým hájem vzrostlých dřínů. Na naší Dřínové však žádné
dříny nerostou. Pokud ovšem nepočítám malou skupinku, která kdysi rostla v bývalé lesní školce poblíž bukovského kravína. Tato skupinka vzala za své v devadesátých letech, v rámci dvojího důkladného čištění areálu školky od náletových
dřevin.
Ona ta naše Dřínová zase tak moc Dřínová není. Ještě na počátku dvacátého století
se vrchol jmenoval Bukovinec. Název Dřínová se ujal teprve později.
Bukovinec nebyl vždy tak zalesněn, jako je dnes. Celá stráň nad Chaloupkami byla
kdysi až k vrcholu Dřínové pastviskem, proloženým remízky a drobnými políčky
křtinských obyvatel. Na okraji pastvin a v remízcích, které už dávno zanikly, patrně dříny rostly. Po zalesnění a postupné likvidaci remízků dříny ustoupily a zůstal
jen ten název.
Napadlo mne, že pokud by snad nějaký dřín z té doby přece jen přežil, pak nejspíš
na okrajích bývalých pastvin. Dlouho jsem hledal marně, ale nakonec jsem přece
jen nalezl na okraji lesa, kousíček nad chalupou, jeden starý exemplář, který možná pamatuje dobu, kdy název Dřínová vznikl. Jenže, co čert nechtěl, před pár dny
byl okolní les označen k těžbě. Nezbývá tedy, než doufat, že poslední dřín těžbu
přežije. Jinak asi navrhnu přejmenovat kótu 524 na Bezdřínovou.
Přiznám se bez mučení: sesbíral jsem z toho posledního mohykána asi tři stovky
semen a obešel s nimi celý okraj luk kolem Dřínové. Co pět metrů jsem jedno
semeno ztratil, v naději, že se tak dříny na Dřínovou vrátí. Podobnost s krásnou
povídkou Jeana Giona, „O muži, který sázel stromy“, je ovšem čistě náhodná.
Já jsem byl veden daleko přízemnější vizí: že si jednou z nasbíraných dřínek vypálím vlastní dřínovici. Na zdraví.
Petr Švenda
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Zpravodaj vyšel nákladem 300 ks.
Občanům Křtin je zdarma distribuován do poštovních schránek. Svoje příspěvky a náměty zasílejte na
e-mailovou adresu zpravodaj@krtiny.cz, případně donestena ÚM Křtiny ve fyzické podobě. Uzávěrka příštího čísla je 20.března 2012. Za věcnou správnost příspěvkuodpovídá autor. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky dle potřeby krátit, případně stylisticky upravit nebo nezveřejnit. Vydává Komise pro informatiku
Zastupitelstva městysu Křtiny. Šéfredaktor: Petr Švenda. Tisk - grafika Lpress Křtiny.
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