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V

ážení sousedé,
dostává se Vám do rukou druhé číslo obnoveného Křtinského zpravodaje.
První číslo mělo za úkol vyzkoušet, zda bude o takový druh informací zájem.
Vaše pozitivní ohlasy ukázaly, že vám takový zdroj informací dosud chyběl. To
nás zavazuje ve vydávání zpravodaje pokračovat.
S druhým číslem jsme posílili grafickou stránku zpravodaje a přidali pár fotografií. Sazby a tisku se ujal pan Jiří Láznička. Věříme, že tyto změny přivítáte
a že našemu Zpravodaji zachováte přízeň i nadále.
Podobně kladnou odezvu získalo i tzv. „Posezení u kávy“, které se setkalo s velkým zájmem. Rozhodně v těchto setkáních budeme pokračovat, protože tak se
nejlépe dozvíme Vaše náměty a připomínky. Další setkání plánujeme na přelom
září a října tohoto roku.
Na závěr svého úvodního slova Vám přeji hezké prožití jarního a letního období
a hezkého počasí na Vaší případné dovolené.
						
František Novotný, starosta

Zprávy z radnice
Veřejné osvětlení
Smlouvy na hrobová místa
V měsíci květnu 2011 proběhne kontrola a oprava veřejného osvětlení
v obci a realizace osvětlení přední strany kostela (od hotelu Santini).
Prosíme proto občany, aby neprodleně
nahlásili ÚM veškeré poruchy veřejného osvětlení, které ve svém okolí
zjistí.

V současné době má již 65% občanů Křtin a okolí uzavřenu smlouvu na hrobové místo. Vybráno bylo
dosud 120 tisíc Kč, které bychom chtěli
investovat do obnovy a rozvoje
hřbitova (zřízení vody v horní části
hřbitova, zřízení urnového háje, případně kolumbaria). Další náměty od
občanů přivítáme.
-1-
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Chodník brněnská

V měsíci květnu proběhne realizace
projektu chodník brněnská. Díky výběrovému řízení na dodavatele se podařilo ušetřit i na opravu stávajícího
chodníku od Horků po novinový stánek. Dodavatelem bude firma Moyses
s.r.o., Blansko.
Práce budou dokončeny před zahájením hlavní pouti. Omlouváme se za
případné nepříjemnosti, které budou
spojeny se stavebními pracemi. Ale
bude to stát zato!
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Dětské hřiště

Dotaci na vybudování dětského hřiště
u Dolní školy se nám získat nepodařilo. Z devíti set projektů bylo vybráno
třista padesát. My jsme mezi nimi, bohužel, nebyli. Hřiště pro nás dál zůstává prioritou. Znamená to, že budeme
muset hledat prostředky na jeho realizaci jinde.
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Oprava zaklenutí potoka

Nové skutečnosti, které vyplynuly
z jednání zástupců obce s Lesy ČR
s.p., které jsou vlastníkem toku Křtinského potoka, vedly k vzniku nové
dohody o opravě zaklenutí. Dohoda
předpokládá společnou investici vlastníka a obce na této opravě. Vlastník
toku provede opravu dna a bočních
stěn potoka.
Městys Křtiny pak ze svých prostředků zaplatí zaklenutí stropu nosný2 / 2011 květen - srpen

mi prefabrikáty, na které bude poté
položen chodník. Tato změna ušetří z letošního rozpočtu minimálně
700.000,- Kč. Takto ušetřené peníze
se mohou použít třeba na další opravy
chodníků. Realizace zaklenutí se tak
posune na měsíce září až říjen letošního roku.

Podali jsme proto žádost o prodloužení čerpání účelové dotace, která byla
poskytnuta z prostředků JMK, tak,
abychom mohli dotaci čerpat až do
konce letošního roku.
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Nekázeň při parkování

Místní komunikace mají sloužit potřebám nás všech. Aby se záchranka,
hasiči, popeláři a další, které ke svému životu nutně potřebujeme, dostali na místo včas, musí být průjezdné.
Mnohdy v těchto situacích nerozhodují minuty, ale vteřiny. Popeláři, ani
záchranáři, kteří přijedou pomáhat
potřebným, nemohou a nesmějí tento
čas trávit sháněním lidí, kteří si pletou místní komunikace s parkovištěm. Vzhledem k tomu, že stížnosti na
bezohlednost těchto lidí se v poslední
době množí, musíme na tuto skutečnost reagovat. Největší současný problém je na Pusté straně u Staré školy.
V průběhu měsíce května přijede proto na naše pozvání dopravní inženýr
z Policie Blansko, který navrhne řešení. Podle jeho návrhu dojde k osazení komunikace dopravními značkami
a dodržování dopravních předpisů dle
zákona a místní vyhlášky bude vymáháno.
-2-

Úprava prostranství
pod farou

Již po uzávěrce tohoto čísla našeho
Zpravodaje předložil ing. arch. Nečaský skicu s návrhem řešení parkové
úpravy prostoru pod farou. Jedná se

o stejného architekta, který řeší úpravy
zámeckého parku. Přislíbil spolupráci
i na návrzích dalších úprav centra obce.
Tak, jak je zmíněno na jiném místě tohoto listu, chceme při úpravách centra
navázat na aktivitu ŠLP, aby centrum
obce dostalo jednotný charakter.
Přivítáme proto náměty a spolupráci
občanů, kteří se problematikou zeleně
dlouhodobě zabývají.
11111111111111111

Oprava dolní školy

Po nezbytných stavebních úpravách
interierů byly na přelomu března
a dubna předávány postupně jednotlivé prostory kulturního a společenské-

ho centra “Dolní školy” do standardního provozu.
V celé budově byla vyměněna nevyhovující okna. Nehospodárné akumulační vytápění nahradily menší,
úspornější a pružnější přímotopy. Sál
společenského centra je nově vymalován. Stejně je na tom klubovna skautů
a mateřské centrum Smrček, kde byla
navíc ještě položena nová podlahová
krytina a okna byla opatřena vertikálními žaluziemi.
Bývalý kabinet Dolní školy byl přeměněn v Klub důchodců, jehož prostory
budou využívat také naši šachisté.
Zatímco vnitřek budovy již ožívá společenským životem, stavební práce
pokračují opravou a zateplením vnější
fasády. Ve dvorní části je již fasáda hotová a lešení se postupně přesouvá na
přední stranu, která bude restaurována
do původní podoby. Je připravován
projekt na odvodnění vlhkých sklepů.
Statik zároveň projektuje nové zídky,
které nahradí ty původní, na mnoha
místech již pobořené. Během těchto prací budou dále také pokračovat
opravy vchodu, chodby a schodiště.
Termín dokončení fasády je dle smlouvy stanoven na 27. května 2011. Toto
datum je také podmínkou pro čerpání
dotace.
Proto připravujeme slavnostní otevření budovy s kulturním programem,
pravděpodobně v prvním červnovém
víkendu.
O přesném termínu a programu budeme včas informovat.
-3-
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Jubilanti

V měsících květnu až srpnu oslaví významná životní jubilea tito naši spoluobčané:
Květen:
Ševčíková M., Čapková M., Sehnalová L., Drápalová J.,
		
Dofková K., Opletal Z.
Červen:
Bednářová V.
Červenec:
Hošek V., Duchoňová K., Opletal J., Pražáková L.
Srpen:		
Kocman F., Bezrouk M., Hubeňáková A., Popelka J.
V minulém čísle jsme omylem neuvedli 					
březnové narozeniny pana Zdeňka Pokorného.
Omlouváme se a své dnešní blahopřání adresujeme dodatečně i jemu.
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a pohodu do dalšího života.

Anna Kalincová, komise sociální a zdravotní.

Dravci se vracejí.

Základní škola

Skupina Zaiferus se vrátila zpátky do Křtin. Akce se zúčastnily děti ze škol Křtiny, Březina a Bukovina. Pán podával
dětem otázky a děti na ně odpovídaly. Děti ze školky byly
zvlášť šikovné.
Barbora Trávníčková vyhrála zvláštní cenu, že si může zavolat supa nebo sýčka
na svoji vlastní ruku. Mohla si vybrat. Všechny děti volaly, aby si vybrala supa.
A Barbora si teda toho supa vybrala.
Potom Eliška Reichenauerová vyhrála také zvláštní cenu a mohla vypustit sokola do okolí s větou: „Leť sokole leť“ a zavolat ho zpět větou: „Vrať se prosím
tě vrať se!“. Ale větu o přivolání nevěděla, řekli jí to až když se dravec nevracel
a tak měla velký strach.
A pak byla zkouška dravců. Ukazovali dětem a učitelům, jak draví ptáci umí
lovit. Byl tam srandovní pták a jmenoval se karančo. Byla sním ohromná
legrace. Ze začátku ho vypustili kousek letěl, ale pak hned sletěl. Protože karančo nelítá, ale popolétává.
Jana Bulová a Vendula Moltašová – 5. ročník

Světový Den vody v ZŠ a MŠ Křtiny

Dne 22. března jsme ve škole slavili den vody.
Každá hodina s vodou nějak souvisela. Povídali jsme si, proč je pro nás voda důležitá,
jaký je oběh vody a podobně.
2 / 2011 květen - srpen
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V matematice jsme si oběh vody podrobně nakreslili a překreslili i na druhou půlku
papíru, vznikl nám z toho zajímavý výkres. V zeměpise jsme dál probírali hydrosféru,
tak jsme si řekli o vodě další podrobnosti. V angličtině jsme se učili nová slovíčka související s vodou.
V první hodině informatiky jsme si říkali otázky jako například „Proč je pro nás voda
důležitá? Kolik litrů vody za den spotřebujeme? Jestli je úspornější myčka, nebo mytí
nádobí ve dřezu?“ V druhé hodině informatiky jsme tyto otázky dali do ankety a otázky
dávali žákům a personálu školy, poté jsme anketu vyhodnotili.
Tento den nám pomohl k tomu, abychom si uvědomili, jak je pro nás voda důležitá
a k čemu ji potřebujeme.
Monika Ondrová a Pavlína Malíková – 6. ročník

Čistota Křtinského potoka

Žáci osmého ročníku provedli v rámci chemickobiologických praktik odběry vzorků
vody ze tří míst v povodí Křtinského potoka. Jejich chemický rozbor ukázal, že byl ve
dvou odběrných místech byl překročen limit amonných iontů.
		
Ionty 		
amonné 		
dusičné 		
fosforečné

1. odběrné místo

2. odběrné místo

3. odběrné místo

limit

0		
25		
0,25		

30		
25		
0,75		

10		
10		
0		

0,5
50
3,5

Tabulku sestavil Zbyněk Drápela - 8. ročník

Škola v nízkých číslech

Žáci křtinské školy se v uplynulých
týdnech zúčastnili několika soutěží,
pořádaných regionálním sdružením
škol Cirsium (Jedovnice, Křtiny, Lipovec, Ostrov, Sloup, Podomí), v nichž
vybojovali tato pěkná místa:
Soutěž Cirsia ve vybíjené děvčat :
2. místo
žákyně 6. a 7. ročníku: E. Holubová,
M. Košábková, T. Skládaná, 		
L. Horáčková, K. Pešková, M. Miklasová, P. Malíková, M. Ondrová.
Jeho Veličenstvo kniha :
1. místo
kolektiv žáků II. stupně –Kniha byla
sestavena z kulis ze Dne Křtin 2010.

Jedovnická kuňka (pěvecká soutěž
Cirsia) :
2. místo v kategorii sólo I. stupeň
Pavel Vandas, 2. ročník
3. místo (duo I. stupeň)
Anna Vandasová, Jana Bulová, 5. ročník
3. místo (duo II. stupeň)
Anna Boháčková, Monika Kaiserová,
doprovod kytara Karolína Brunclíková, 9. ročník.
Vítězům blahopřejeme a doufáme, že
budou stejně úspěšně reprezentovat
naši školu a obec i nadále.
Ing. Dagmar Bibrová
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Spolkové křtinští
Křtinské spolky, březen – duben 2011

Čas rychle utíká, udělejme si tedy opět malé ohlednutí za tím, co se v uplynulých dvou měsících v naší obci odehrálo.
Letos na poměrně pozdní čas, až na začátek března, připadly Ostatky. Sláva to
byla veliká, půlnoční řeč měl pan farář dlouhou, stejně tak hostinec U Farlíků
praskal ve švech, jen těch masek by se přes den mohlo sejít více. V příštím roce
tedy rádi uvítáme nové tváře, které si budou chtít zpestřit sobotní den a v nějakém převleku zavzpomínat na doby dávno minulé.
V cestovatelských večerech nás Radek Horňák zavedl do dalekého Norska
a Petr Švenda ml. do ještě větší dáli v podobě „cestování po hvězdách“, naši
skauti nás provedli loňským táborem. Všechny večery se odehrály za hojné
účasti vděčných posluchačů. Je dobře, že se tato akce stala již pevnou součástí
našeho kalendáře.
Divadelní spolek KŘOVÝ, tentokrát posílen i o děvčata z taneční skupiny Saltarín, odehrál v měsíci dubnu čtyři představení hry Doricha a Amasid, odehrávající se v dávných dobách starověkého Egypta. Děkujeme tímto všem návštěvníkům za hojnou účast, věříme, že vás představení potěšilo. Je vždy radostí hrát
před zcela zaplněným hledištěm. Na konci května budou pak divadelníci opět
hostovat ve Výpustku v rámci pohádkového odpoledne, jste všichni srdečně
zváni.
Pro hasiče bývá měsíc duben vždy ve znamení úklidu kovového šrotu, za což
jim velmi děkujeme. Květen pak startuje Hasičskou poutína kterou v letošním
roce dorazilo neuvěřitelných 44 sborů s 523 hasiči.
Velký dík za pořádání této akce si zaslouží jak chlapci z našeho křtinského sboru, tak farní úřad pod vedením pana mons. Jana Peňáze a otce Tomáše Prnky.
Svátky velikonoční proběhly ve znamení obnoveného hrkání, kterého se účastnilo velké množství našich dětí. I tato pro děti zábavná forma je jistě dobrou
příležitostí pro mladé lidi na seznámení se s tím, co tyto největší křesťanské
svátky v roce znamenají. Stejně tak patří poděkování našemu Chrámovému sboru, který pod vedením Lukáše Sotoláře obohatil sobotní obřady svým zpěvem.
V nově zrekonstruovaném Společenském sále se také odehrál šachový turnaj,
kterého se zúčastnilo neuvěřitelných 64 šachistů. Konkurence byla veliká,
účast domácích šachistů také, počínaje zkušeným matadorem Vítěm Crhonkem
a konče nejmladším účastníkem, teprve šestiletým Pepou Krátkým. Tíha organizace této akce ležela z velké části na bedrech rodiny Crhonkových, reklamní
fabriky Jirky Bruse a Zdeňkovi Matuškovi, kteří jistě uvítají nové tváře a posily
na svých pravidelných šachových setkáních.
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Ve Společenském domě již také obnovilo svoji pravidelnou aktivitu sdružení
maminek Smrček, které také jistě mezi sebou uvítají nové děti. S dotazy se můžete obracet na Kristýnu Pokornou, kterou naleznete v nově otevřené prodejně
domácích potřeb na náměstí u autobusové zastávky. Maminky vás také zvou na
procházku pohádkovým lesem, kterou připravují na neděli 29. 5. 2011
Stejně jako na Vánoce, tak i na Velikonoce se odehrál velikonoční jarmark za
bohaté účasti jak návštěvníků, tak i těch, co představují své domácí a rukodělné
výrobky. Je dobře, že v záplavě nejrůznějšího dovozového zboží, často pochybné kvality, nezanikla některá tradiční řemesla. A přejme jim, ať se dočkají opět
svého nového rozvoje.
Naši skauti a pionýři se nyní na jaře hojně věnovali úklidu lesa, čištění potoka
a sázení stromků. Za to také patří velký dík panu Oldovi Pavloňovi, který právě
spolu se skautskými družinami tuto akci organizuje. Věřme, že děti, vychovávané tímto způsobem, již budou lepší než dospělí a jarní úklid lesa od vyvezených
odpadků se stane minulostí. Zatím je to bohužel jen málo představitelná hudba
budoucnosti.
Závěrem bych také rád za křtinské spolky poděkoval panu starostovi a místostarostovi za nasazení a práci při rekonstrukci budovy Staré školy, díky které se
tam život stane, zvláště v zimních měsících, opět o něco útulnějším.
Radek Brzobohatý, Výbor pro mládež a spolky
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Ve Křtinách se lidé rádi scházejí

Tentokrát to bylo na velikonočním jarmarku, který se odehrál v sobotu 16. dubna v Dolní škole a byl spojen s výstavou výrobků místních občanů a dětí Základní a mateřské
školy.
K vidění byly například perníky s velikonočními motivy, krásné kytice se zavěšenými kraslicemi, dekorace z nazdobených vajec. Vkusně upravená expozice místní školy
ukázala nápaditost a zručnost dětí. Zejména velké kašírované kočky byly velmi pěkné
nebo koš s beruškami, které byly zhotoveny z vajec. Celý sál, kde se akce konala,
byl vyzdoben dekoracemi dětí a působil velmi vkusně. Děti vytvořily nejen tradiční výrobky, ale ukázaly, že umějí pracovat s moderní technikou. Na panelech byla
umístěna velikonoční přáníčka, zhotovená na počítači dětmi, ale i křtinskými seniory,
kteří navštěvují kurz „Základy práce na počítači“. Kurz je výsledkem spolupráce Úřadu
městyse se Základní školou.
Prodejci na jarmarku nabízeli především řemeslné výrobky, například krásné kraslice,
zdobené různými technikami, vizovické pečivo, velikonoční milosti, květinové aranže, podomácku vyrobená mýdla, výšivky, batikované hedvábné šály, bižuterii z drátků
a korálků, užitkovou a dekorativní keramiku, košíky z pediku i proutí, skleněné vitráže
a jiné. Děti si mohly zkusit nazdobit perníčky nebo uplést pomlázku. Některé prodejce
-7-
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mohli návštěvníci pozorovat přímo při
práci.
Překvapením výstavy bylo vystavení
funkčního modelu zvonů křtinského kostela, který vytvořil pan Zdeněk Farlík.
Dalším oživením, zejména pro místní občanky, byla velká mrskačka, která dominovala nad hlavami návštěv . Tato dnes
již historická mrskačka je ozdobena nesčetnými stuhami, které na ni přivázaly
místní ženy při každoročních návštěvách
velikonočních koledníků. S pořádně těžkou žílou chodíval se spolukoledníky řadu let „ mrskat“ místní občan pan Pokorný,
zvaný Kočena, který býval vůdčí postavou kulturních, sportovních i hasičských akcí ve
Křtinách. Návštěva velikonočních koledníků začínala vždy písničkou. Pro pořádek
Vám jedinečný text předkládám. Bohužel Vám nemohu zprostředkovat notu, ale přijeďte si ji o příštích velikonocích poslechnout. Pár místních seniorů ji ještě umí.
Na to vajíčko pište slovíčko,
ať se zaraduje mé srdíčko..

Vejce vajíčka, snáší slepička
Hledá je, sbírá je hospodyně.
Až nasbíráte, tak nám je dáte,
vajíčko červené malované.

Svatava Urbánková
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Kurz práce s počítačem

Kulturní výbor pod patronátem Úřadu městyse Křtiny zorganizoval spolu se Základní školou ve Křtinách Kurz práce s počítačem pro začátečníky. V 11 lekcích
získalo 10 občanů základní informace o vlastnostech počítače a možnostech
jeho ovládání. Na závěr kurzu dostali zúčastnění otázku: Co Vám kurs přinesl
nebo nepřinesl?
Zde jsou některé z jejich odpovědí:
- Kurz práce s počítačem byl pro mě velkým přínosem. Naučila jsem se především praktické věci, které mohu uplatnit v praxi. Zbavila jsem se strachu z počítačů a mohu říci, že zapínám počítač konečně bez obav. Velice se mně líbila
přátelská atmosféra v kurzech, to že jsme všichni začínali a já ztratila obavy, že
se na mě bude muset čekat, než úkol zvládnu. Vyhovovalo mi pomalejší tempo výuky a neustálé opakování. Děkuji organizátorům, lektorce i pomocníkům
a jsem velmi ráda, že jsem se kurzu zúčastnila.
2 / 2011 květen - srpen
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- Kurz mi pomohl seznámit se s lidmi,
se kterými jsem se jen zdravila. Teď
jsou moji příjemní spolužáci. To je velké pozitivum. Pro mne byl počítač velká neznámá. Neměla jsem s ním žádné
zkušenosti. Ani po třech lekcích jsem
neuměla zvládnout čtení znaků na klávesnici, používat je a ovládat myš. Teď
již umím psát si se spolužáky a se svými příbuznými. Neumím ještě vyhledávat a posílat obrázky. Kurz byl bezvadný,
ale některé informace dost těžko pochopitelné pro lidi negramotné jako jsem
byla já. Jsem však spokojená, že jsem se na to dala a dobré základy k emailování jsem získala.
Dík patří lektorce, která se snažila v těch několika lekcích nám dát vše, co by
nám pomohlo se s počítačem skamarádit a naučit se znát možnosti využívání
počítačů. Např. i při komunikaci s Úřadem městyse. A velmi jsem obdivovala
žáky místní školy, kteří nám velmi ochotně pomáhali vše pochopit. Myslím si,
že taková spolupráce mladých a starých lidí je úžasná a boří mezigenerační
problémy. Díky Adélko, Barunko, Zuzko, Zbyňku i Davide. Díky všem, kteří
nám umožnili kurz navštěvovat a uvědomit si, že možnosti počítače jsou nekonečné.

Svatava Urbánková, účastnice
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8. křtinský šachový turnaj

V sobotu 23. dubna 2011 se ve společenském sále městyse Křtiny uskutečnil již
osmý ročník Křtinského šachového turnaje. Tato akce si za dobu své existence
získala značnou oblibu u jihomoravských šachistů, a proto jsme mohli letos přivítat rekordní návštěvu 64 příznivců královské hry. Podobně jako loni byl turnaj
poměrně silně obsazen: 13 hráčů mělo rating vyšší než 2000 ELO bodů, přijela
rovněž i ženská mezinárodní šachová mistryně Věra Medunová.
Turnaj se hrál na 9 kol, 2x15 minut (tj. každý z hráčů měl na partii 15 minut).
Hrálo se tzv. švýcarským systémem. Jde o systém rozlosování, díky němuž hrají proti sobě hráči podobné šachové síly. Silní hrají se silnými a méně zdatní
a začátečníci proti hráčům stejné úrovně. Turnaj je tak otevřen i pro úplné začátečníky.
Letošní turnaj ovládla velmi silná výprava šachového klubu Lokomotiva
Brno. Zvítězil Miroslav Pakosta, který tak obhájil loňské prvenství. Druhý
byl Michal Šípek, rovněž člen Lokomotivy. Třetí místo získal Karel Kredl
-9-
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ze Spartaku Adamov. Nelepším křtinským zástupcem se stal Vítězslav Crhonek
na 35. místě, což je jen o pár míst horší umístění oproti jeho nasazení podle
ELO. Vzhledem k jeho spolupořadatelským povinnostem a starostem však jde
o slušný výsledek.
Neztratili se ani členové našeho dětského šachového kroužku: Josef Krátký získal jeden bod, Adam Šídlo pak body dva. Velmi pěkné tři body získal Zbyněk
Drápela ml.
Pro všechny naše mládežníky to byl jejich první skutečný turnaj, a tak cennější
než získané body jsou získané zkušenosti do jejich dalších šachových klání.
Turnaj byl i letos pořádán pod záštitou
Sokola Křtiny. Ředitelem turnaje byl
Zdeněk Matuška a s realizací mu již tradičně pomáhali Vítězslav a Vlasta Crhonkovi, Jiří Brus a Marek Rada. Akci
podpořil městys Křtiny bezplatným pronájmem společenského sálu i finančním
přispěním na realizaci turnaje. Sponzorsky turnaj podpořily i firmy Reklamní
fabrika a výrobce obráběcích nástrojů Walter.
Kompletní výsledky turnaje, včetně rozlosování a výsledků jednotlivých kol,
můžete najít na internetových stránkách Chess Results, na adrese http://chessresults.com/tnr48559.aspx.
Marek Rada
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Doricha a Amasid

Divadelní soubor KŘOVÝ připravil pro letošní rok autorské představení Doricha a Amasid. Scénáristkami byly Marcela Kuchyňková a Svatava Drápelová,
některé texty písní složil Petr Komárek, hudbu pak jako obvykle Lukáš Sotolář.
Hra byla doplněna i tancem v choreografii Petry Říhové a provedení dívek ze
skupiny Saltarin. Celkem se na ní podílelo kolem třiceti lidí.
Nácvik trval pět měsíců a v letošním roce byl poněkud ztížen rekonstrukcí
Společenského sálu. Nakonec se vše stihlo. Premiéra byla odehrána v neděli
10. dubna ve Křtinách. Ochotníci pak vyjeli sehrát představení v brněnské Vaňkovce v rámci charitativní akce Měsíc bláznovství, tradičně zamířili i do Rudice
a v pátek 29. 4. se vrátili s představením na domovskou scénu. Všude mělo
představení velký úspěch a od publika sklidilo bouřlivý potlesk.
2 / 2011 květen - srpen
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A o čem hra vlastně je? Vypráví příběh, jak vznikla pohádka o Popelce. V ději
se tedy vydáme do starověkého Egypta, kde navštívíme Dům piva, ale i palác
samotného faraona Amasida.
Ostatní však již neprozradíme. Představení se bude hrát ještě v září v rámci Dne
Křtin, pokud jste je ještě neviděli, tak si tuto událost nenechte ujít.
Marcela Kuchyňková

Internet ve Křtinách

Různé

Obracíte se na nás často s dotazem, jaké jsou možnosti připojení k internetu ve
Křtinách. Proto jsme se rozhodli poskytnout vám základní informaci. Ti, kteří
se v problematice internetu orientují, zde žádné převratné novinky nenajdou. Je
to informace pro občany, kteří nemají s internetovým připojením žádné nebo
skoro žádné zkušenosti.
Nebudeme hovořit o tzv. „veřejném internetu“, který je v obecní knihovně každému k
disposici. To je jen služba, která vám umožní, abyste si na chvilku sedli k obecnímu
počítači a přes něj si na internetu vyhledali nějaké informace. My budeme hovořit
o internetovém připojení domů.
Především je třeba říci, že internetové připojení neorganizuje ani nezařizuje
obecní úřad. Jedná se vždy o dohodu mezi komerčním poskytovatelem připojení a koncovým uživatelem, tedy vámi.
Pokud tedy chcete připojení získat, máte dvě možnosti:
- buď se stanete koncovým uživatelem, tj. uzavřete smlouvu s některým poskytovatelem internetu a budete užívat připojení v rozsahu, který si zaplatíte
- nebo se dohodnete s někým, kdo tuto smlouvu má a podělíte se s ním o připojení i o náklady. Obě možnosti jsou ve Křtinách využity.
Než se budeme věnovat jednotlivým možnostem, je třeba si říci, že není připojení jako připojení:
Nejdůležitějším parametrem připojení je jeho „rychlost“. Tedy množství dat,
která dokáže přenést za vteřinu. Máte-li rychlé připojení, může se vám při procházení internetu zdát, jako byste listovali knihou, máte-li pomalé, stihnete si
mezi každou stránkou uvařit kafe.
Druhým parametrem je „stabilita“. Každé připojení občas z nejrůznějších důvodů na nějakou dobu selže. Čím je připojení stabilnější, tím méně často k tomu
dochází. Pochopitelně žádné připojení není imunní proti takovým událostem,
jaká se onehdy odehrála v Gruzii, kde jakási pohádková babička přeřízla v lese
klíčový kabel a zrušila tak internetové připojení tří států. Ale to se přece jen
u nás stát nemůže. U nás kabely nekradou ani pohádkové babičky.
- 11 -
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S těmito parametry pochopitelně souvisí cena připojení.
Komerční poskytovatele internetu, kteří ve Křtinách nabízejí připojení, lze rozdělit do tří skupin podle použité technologie:
ADSL - připojení pevnou linkou. Její výhodou je spolehlivost, nezávislost na počasí
a prakticky neomezená rychlost připojení. Ovšem, jak jsem říkal: za peníze
v Praze dům. Cena připojení začíná na 500 Kč měsíčně a spolu s rychlostí stoupá ke hvězdám. Pokud tedy máte pevný telefon a cena vás neuráží, je možno
o připojení požádat poskytovatele O2, GTS Novera nebo T-Mobile.
Wifi - připojení prostřednictvím speciální sítě radiového signálu. To je naopak
připojení nejlevnější (od 266 Kč) a nevyžaduje pevnou linku. Její nevýhodou
je omezená rychlost a mírně zvýšená citlivost na počasí. Pokud tedy netrváte
na rychlém připojení a nechce se vám sahat příliš hluboko do peněženky, je to
vaše volba.
Nejrozšířenější poskytovatel ve Křtinách je GiTy-Nettrade. Její signál je zajišťován dvěma anténami (na střeše Úřadu Městysu a na střeše „koldomu“ na Bukovském kopci). Pokud některou z těchto antén ze svého domu vidíte, nic vám
v tom nebrání. Možná právě jejich anténa na obecní střeše může vést k dojmu,
že je obec do poskytování internetu nějak zapojena. To je však omyl.
GPRS/UMTS - podobnou službu, jako předchozí Wifi připojení, poskytují i operátoři mobilních telefonů (Vodafone, T-Mobile, O2) v rámci datových tarifů. Výhodou tohoto připojení je, že se můžete připojit kdekoli v dosahu mobilní telefonní sítě. Což je dnes již skoro všude, snad
s výjimkou rozcestí U Mrtvého ševce v Rakovci. Připojení je dražší (od
500 Kč), ale zato pomalejší a také méně stabilní. Existují i omezené tarify
(od 150 Kč), ale ty se hodí nejvýše k stahování mailové pošty.
Vedle velkých poskytovatelů existují i poskytovatelé lokální, kteří nakupují připojení od těch velkých a pak je poskytují dalším uživatelům, nejčastěji formou
Wifi připojení. To znamená, že se s nimi dělí o připojení, o náklady i o rychlost.
Čím více koncových uživatelů, tím nižší průměrná rychlost na každého podílníka. Což se pozná zvláště tehdy, když si v sobotu večer sednou k počítači všichni
současně. A to je v podstatě největší nevýhoda tohoto připojení. Naopak výhodou může být výrazně nižší cena připojení.
No, tak to by bylo. Vypadá to jednoduše, ale smutná zpráva na konec. Aby vám
připojení fungovalo, budete si ještě nejspíš muset dokoupit k počítači zařízení,
schopné připojení zpracovat a nastavit počítač tak, aby je dokázal využít. To
záleží na vybavení vašeho počítače. A s tím se budete muset obrátit o pomoc na
někoho, kdo tomu rozumí. Ale nezoufejte.
Tomu dnes už rozumí skoro každý puberťák.
Petr Švenda, komise informatiky

2 / 2011 květen - srpen

- 12 -

Revitalizace zámeckého parku Křtiny

V březnu 2011 byla zahájena obnova zámeckého parku ve Křtinách. Tento
projekt autorů prof. Ing. Ivara Otruby, CSc., Ing. arch. Ondřeje Nečaského
a Ing. arch. Zdeňka Eichlera, který je realizován s finanční podporou Operačního programu životního prostředí, a to v souladu s územním plánem městyse
Křtiny, si vyžádá celkové náklady ve výši 9 milionů Kč bez DPH.
V první fázi revitalizace již byly odkáceny nevhodné, nemocné a přestárlé dřeviny, které pádem větví či vylomením částí korun ohrožovaly zdraví osob i majetek. V současnosti probíhá úprava terénu, včetně dokončení parkovací plochy
po zbourané studentské ubytovně. Cílem je zbudování funkčně do sebe zapadajících různých částí parku (parkoviště, sportoviště, parkové výsadby) i vytvoření podmínek pro efektivní budoucí údržbu. Následně budou založeny trávníky
a provedena výsadba nových stromů a keřů, obnoveny budou také zpevňovací
zídky. Rozhodující část revitalizace parku bude dokončena do konce listopadu
2011.
Po dokončení prací bude park zpřístupněn veřejnosti. Spolu s opraveným zámkem
a kostelem vytvoří harmonický, turisticky atraktivní celek vysoké estetické
a kulturní hodnoty. Křtiny se tak přiblíží k představě, s níž Jan Blažej Santini
projektoval jednu ze svých nejvýznamnějších staveb, křtinský chrám.
Ing. Jan Waidhofer
ŠLP ML Křtiny MENDELU

Poznámka redakce:
Představa Jana Blažeje Santiniho Aichla byla velmi ambiciozní a zahrnovala
kromě mohutného chrámu se dvěma věžemi a dvěma postranními kaplemi i rozsáhlou rezidenci s rozlehlým francouzským parkem, který měl patrně zasahovat
až na habrovskou cestu.
Realizace se nedočkal ani Santini, který zemřel záhy po započetí stavby v roce
1723, ani jeho následovníci. Stavitelé byli nuceni z ekonomických důvodů Santiniho projekt výrazně zestručnit. Kostel má jen jednu věž, rezidence sice vznikla, ale menší a na druhou kapli už peníze nezbyly. O parku si naši předkové
mohli nechat jen zdát.
A patrně to tak mělo být. Z kostela vznikla unikátní asymetrická kompozice,
která dává Křtinám originální půvab, jaký by ani Santini nevymyslil.
Teprve v druhé půli devatenáctého století (1864) byla část residence zvýšena
a přeměněna v zámek. A zanedbaná stráň za ním částečně parkově upravena.
Nyní, o 150 let později, již jen pár posledních přestárlých stromů dokládá, že
zde kdysi nějaký park byl.
Je proto velmi chvályhodné, že se současný vlastník zámku, Školní lesní podnik,
rozhodl investovat do revitalizace parku nemalé prostředky. Pro Křtiny je to
nesporný přínos, protože získají prostor, který bude lákat k oddechu jak domácí,
tak přespolní návštěvníky.
- 13 -
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Zároveň je to pro nás hozená rukavice. Lze si jen přát, aby obec dokázala navázat na aktivitu Školního podniku postupnou úpravou veřejných prostranství
tak, aby vznikla jednotná kompozice, která bude zahrnovat nejen kostel, zámek
a jeho zahradu, ale celé centrum obce. To však vyžaduje důkladnou seriózní
přípravu a veřejnou diskusi o tom, jaké chceme Křtiny mít. Asi všichni se shodneme na tom, že je chceme mít krásné. Pro každého z nás to však může znamenat
něco jiného.
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Zapomenutá zvláštnost

Drobné sakrální stavby jsou samozřejmou součástí našeho okolí. Různé kapličky, křížky, boží muka, obrázky, ale i pomníčky a smírčí kameny, jsou rozsety
všude kolem nás, podél cest, na polích i v hlubokých lesích. Jen zřídkakdy se
však mezi těmito stavbami objevuje klekátko.
Většina z nás možná ani nevěděla, že tuto zvláštnost máme ve svém okolí i my.
Celá desetiletí trouchnivělo, zapomenuto v lese u potoka v horní části Viligruntu, tak zvané “Barončino klekátko”. Pár rozpadlých prken, natřených kdysi na
zeleno, porostlých mechem, na něž kdosi připíchl rýsováčkem malý vybledlý obrázek v igelitovém obalu. To bylo vše, co ještě před několika týdny tuto
zvláštnost připomínalo.
A přitom i toto klekátko má svou historii. Nejen jeho název, ale celý osud je
svázán s baronkou Adelínou Offermannovou, která se k němu chodívala v první polovině minulého století modlit. Baronka Offermannová, vysoká, štíhlá
dáma, někdejší majitelka křtinského zámku, se narodila 29.11.1860. Její otec,
brněnský továrník Mořic Teuber, zakoupil v roce 1882 křtinské panství, které
po jeho smrti připadlo Adelíně a jejímu manželu Edwinu Offermannovi. Adelína zůstala Křtinám věrná až do své smrti. Poté, co v roce 1894 zakoupil křtinské panství kníže Jan II. z Lichtensteina, uchýlila se baronka na stráň naproti
kostelu do svého malého zámečku, který byl po její smrti užíván jako škola.
Škole se říkalo “měšťanka”. Vzpomene si dnes ještě někdo na rohovou vitrínu
s několika drobnostmi z barončiny výbavy, umístěnou ještě počátkem sedmdesátých let v jedné ze školních tříd?
Po manželově smrti (9. 4. 1909) zadala baronka tesařskému mistru Antonínu
Zmrzlíkovi úkol vyrobit na manželovu památku v lese nad Viligruntem klekátko. Bylo umístěno na křižovatce lesních cest, podle tradice v místě, kde baron
Offermann zemřel. Vzhledem k německé barončině národnosti neslo klekátko nápis “Maria hilft und wird weiter helfen”. Po zbytek života se k němu
chodívala modlit. Zemřela 15. 7. 1945. Německý nápis zmizel, klekátko bylo
přesunuto o několik desítek metrů výše proti proudu potoka a nadlouho upadlo
v zapomnění.
Teprve na počátku letošního roku, sto let po svém vzniku, bylo zchátralé klekátko obnoveno ve spolupráci křtinské farnosti, Školního lesního podniku a Městysu Křtiny. Nové klekátko vytvořil pan Zdeněk Šulc a přístupovou cestu k němu
upravili pracovníci ŠLP. Okolí klekátka bylo upraveno a na potoce vznikly dvě
nové tůňky, které zvou k rozjímání spolu s tichým šuměním okolního lesa.
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Slavnostní požehnání nového klekátka provedl páter Tomáš Prnka dne 16.
dubna 2011 za účasti zástupců obce,
Školního lesního podniku a křtinských
občanů. Chcete-li i vy navštívit toto romantické tiché místo, daleko od shonu
všedního života a nevíte, kde přesně
leží, vydejte se z náměstí po žluté turistické značce kolem bývalého barončina
zámečku směrem k Jedovnicím. Nemůžete je minout.

Petr Švenda
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Kolonka si připomíná 60. výročí osídlení

Když mi bylo 6 let, odstěhoval jsem se s rodiči a sestrou z Újezdu u Boskovic do
Křtin u Brna. Byl srpen a psal se rok 1951. Spolu s námi se sem přistěhovalo
30 rodin s malými i většími dětmi. Čekaly zde na nás jedno a dvojdomky,
které pro své zaměstnance postavily Adamovské strojírny. Takové malé,
jednoduché domečky, bez veškerého vybavení. Asi odpovídaly tehdejší
době minulého století. Vždyť bylo šest let po 2. světové válce. Vstupovalo
se do malé předsíňky. Odtud vedly dveře do kuchyně, obyváku, komůrky,
wc a do sklepa. Z obyváku vedly dveře na schody do podkrovní ložnice.
Místo pro tyto nové domky bylo nazváno Nová čtvrť. Nikdy se tento název
neujal. My jsme si ho pojmenovali KOLONKA.
Toto všechno jsem vnímal, až když jsem byl starší. V paměti mám jen silně
zapsán příjezd do nového prostředí a nové kamarády a kamarádky. Těch
bylo víc. Byli jsme mezi posledními přistěhovanými, a proto na nás při
našem příjezdu čekalo větší množství dětí i dospělých. A to už začalo přátelství. Dnešní generace si vůbec nedovede představit tehdejší obyčejný
život. Nebyla zde voda. Na vaření jsme pro ni chodili do lesní studánky
a na jinou potřebu do potoka. Někdy večer jsme s tatínkem vzali smaltované kbelíky a šli pro vodu do Křtin. Jednou k dobrým lidem, podruhé do
studny u Vaňhauzu. Studny zde
byly vykopány až v roce 1953,
byly tři. Až když byl ve Křtinách zřízen vodovod, připojili
jsme se první, protože voda se
brala z rybníku Novas.
Musím však připomenout, že
voda v potoce a ve studánkách byla čistá. Okolo potoka
- 15 -
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na Pechertově louce kvetlo zjara množství petrklíčů, později vznosné květy vstavačů a kulaté hlavičky žlutých upolínů. Na lesní stráni za potokem
rostly na začátku léta doslova lány žlutooranžových kuřátek. Do lesa na
druhou stranu a na Habrovsko jsme chodili s maminkou sbírat léčivé
rostliny na čaje pro zimní období. Měli jsme rádi les a hodně času jsme
si v něm hráli. U vykotlaných stromů jsme měli své chaloupky a ty jsme
zdobili drobnými předměty a lesním kvítím.
Ráno jsme chodili do školy všichni společně a zůstalo to tak, i když jsme
začali chodit do 6. třídy na „měšťanku.“ Když se na jaře rozvodnil potok
po lukách, vedla naše cesta přes náměstí a do kopce ke škole.
Jak čas utíkal, utíkalo i naše dětství. Všechno se měnilo. Změnila se i Kolonka. Z nevzhledných pozemků kolem domků, které byly plné žluté hlíny,
ta mimochodem rodila velkou zeleninovou úrodu, se staly zahrádky, na
kterých všichni pěstovali, co se dalo. K původním místnostem si lidé přistavili, co jim nejvíce chybělo.
Po měnové reformě v roce 1953 byly domky prodány do osobního vlastnictví. Jejich cena se pohybovala kolem 24.000,- Kčs a mohly se splácet
více let.
Tenkrát se odstěhovalo šest rodin, protože si je koupit nechtěly. Přišli sem
jiní lidé, a ti do našeho společenství zapadli. Zůstali jsme zde ve Křtinách
všichni celá ta další léta.
Dnes je vše úplně jinak. Je jiná doba, naši rodiče zemřeli a z původních manželských párů zůstalo devět vdov. My školáčci prvňáčci jsme
v důchodu a těšíme se z vnoučat, někteří i pravnoučat. Při našich setkáních, mnoho let poté, co jsme opustili školní lavice, nezapomínáme na své
tehdejší učitele. V našich srdcích je nezapomenutelně zapsána učitelka
1. třídy paní Anna Rumpelová.
Toto všechno i další vzpomínky si připomeneme na setkání u Křížku a při
děkovné bohoslužbě 4. 9. 2011 v našem chrámu.
Chceme poděkovat našim rodičům za to, že nás přivedli sem do Křtin, do
tohoto krásného místa v Moravském krasu, do tohoto známého poutního
místa u Panny Marie Křtinské. Jsem rád, že žiji ve Křtinách.

				

Bohumil Odehnal, Křtiny-Kolonka 193
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Patent na bránu

Také si vzpomínáte, jak nás ve škole
učili, že Křtiny jsou „brána do Moravského krasu“? Já si to pamatuji dobře,
přestože už uplynulo pár desetiletí.
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A protože ve škole nikdy nelžou, připadalo mi docela logické použít toto
označení v návrhu reklamního textu
o Křtinách.
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Jaké bylo však moje překvapení, když
jsem byl vzápětí upozorněn, že označení použít nesmíme, jelikož si je
v loňském roce nechala pro sebe
„patentovat“ blanenská radnice. Nevím, zda i blanenské žáčky učili v školách, že Blansko je bránou do Moravského krasu. Možné to je a nijak bych
jim to nezazlíval. Moravský kras je tu
pro všechny.
Jestliže si ale nyní blanenští páni sobecky uzurpují toto symbolické označení jen pro sebe, je to od nich obyčejná nemravnost. Co je k tomu vedlo? Že
by se báli, aby jim toto označení nesebrali třeba Pražáci nebo neokopírovali
Číňané? Ó, nikoli. Jediný důvod, proč
investovali peníze do registrace chráněné známky, jsme my, Křtiňáci, kte-

ří toto označení užíváme léta letoucí.
A tak nám je prostě sebrali. Pochopitelně v mezích zákona.
Můžeme být rádi, že blanenské nenapadlo patentovat si rovnou název
Křtiny. To bychom se pak museli asi
přejmenovat. Co třeba na Blansko? To
možná ještě registrováno nemají. Obírám se ostatně nápadem, že si nechám
patentovat svoje příjmení. Dovedete
si představit, jaký budou mít příbuzní
vztek, až jim je zakážu používat?
Pokud jsem vás vystrašil, nemusíte se
obávat. Vlastní jména ani jméno naší
obce si nikdo zaregistrovat nemůže. Ale jiná označení, bohužel, ano.
I když je používá někdo jiný.
Petr Švenda

Zapište si

Kalendář spolkových a společenských akcí
v období květen - červenec 2011
KVĚTEN
29. 5. 2011
		
ČERVEN
4.- 5. 6. 2011  	
11.–12. 6. 2011
		
		
 	
ČERVENEC
3.- 17. 7. 2011
4 - 15. 7. 2011
23. 7. 2011
13. a 27. 7.
		

Pohádkový les(MaRC Smrček o.s.)
Pohádkové odpoledne ve Výpustku
( CHKO Moravský kras, KŘOVÝ)
Jarní pouť (tzv. Malá pouť)
Hlavní pouť (tzv.Velká pouť)
Cyklistický výlet - ohrožené druhy orchidejí u Křtin
(o.s.Horní mlýn)
21. skautský tábor (Skauti)
Letní tábor „Po stopách J.A.Komenského“ (Pionýr)
Havaj párty a přechod lávky (Křtinské spolky)
Oživlá minulost ve Výpustku (Jeskyně Výpustek a Křový)
Týden pro les na mlýně (o.s.Horní mlýn)
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Tříděný odpad

Následující termíny pytlového sběru vytříděných směsných plastů a papíru proběhnou
v těchto termínech:
3. května,
31. května,
28. června,
26. července,
23. srpna
27. září 2011.
Za naplněné pytle budou v den svozu dodány pytle prázdné.
Další pytle je možno si vyzvednout v úředních hodinách na ÚM
Křtiny.
Děkujeme všem občanům, kteří třídění domovního odpadu provádějí, ať již formou pytlového sběru nebo ukládáním vytříděného plastu, skla a papíru do kontejnerů. Tato činnost příznivě ovlivňuje i výši poplatků
za svoz komunálního odpadu.

Ing. Přemysl Horek, komise životního prostředí

Rozpis zubních pohotovostí

		Květen
1.5.
MUDr. Levová		
Adamov, Smetanovo nám. 327
7.5.
MUDr. Miklíková
Blansko, ZŠ Rodkovského
8.5.
MUDr. Paulíčková
Černá Hora, Zdrav. středisko
14.5.
MUDr. Pokorná M.
Blansko, Gellhornova 9 		
15.5.
MUDr. Pokorný M.
Blansko, A. Dvořáka 4 		
21.5.
MUDr. Roth 		
Ostrov, Zdrav. středisko 		
22.5.
MUDr. Semrádová
Sloup, Zemspol, 221 		
28.5.
MUDr. Řehořek 		
Poliklinika Blansko, Sadová 33
29.5.
MUDr. Řehořek 		
Poliklinika Blansko, Sadová 33
			
Červen
4.6.
MUDr. Staňková 		
Jedovnice, Zdrav. středisko
5.6.
MUDr. Stojanov 		
Poliklinika Blansko, Sadová 33
11.6.
MDDr. Svitač 		
Blansko, Pražská 1b 		
12.6.
MUDr. Ševčíková B.
Blansko, Svitavská 1A 		
18.6.
MUDr. Ševčíková R.
Poliklinika Blansko, Sadová 33
19.6.
MUDr. Štrajtová 		
Černá Hora, Zdrav. středisko
25.6.
MUDr. Švendová
Křtiny, Zdrav. středisko 		
26.6.
MUDr. Tomaštíková
Adamov, Smetanovo nám. 327

516 447 606
515 157 112
725 415 615
516 412 422
516 417 621
516 444 326
516 435 203
516 488 453
516 488 453
516 442 726
516 488 451
516 418 787
516 416 386
516 488 454
608 220 806
516 439 404
516 446 398

Rozpis služeb na další měsíce bude stanoven až koncem května.
MUDr. Zdenka Švendová
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Letní den v Arboretu Křtiny – les dětem
ÚM Křtiny, Pionýr Křtiny, ŠLP Křtiny a ÚHÚL Brandýs nad Labem vás zvou
na Letní den, který se uskuteční dne 13. 8. 2011 od 10:00 do 17:00 v Arboretu
Křtiny pod heslem:
“ Změňme s dětmi pro děti náš vztah k přírodě.“
Program:
Část A: (10:00 – 12:00) – tábornictví, dendrologie, ochrana přírody,
Část B: (13:00 – 14:30) – sekce lesnictví, myslivost, včelařství, rybářství,
Část C: (15:00 – 17:00) – vyhodnocení (15:00-16:00),
kulturní část – oddíl Fagus a Petr Zámečník - akordeon (16:00 – 17:00).
Informace: 	Paní Fojtíková,
Anna.fojtikova@slpkrtiny.cz
Ing. Boháčková,
pionyr.krtiny@seznam.cz
Ing. Pavloňová,
pavlonova.gabriela@uhul.cz
Akce bude v průběhu prázdnin inzerována formou plakátu.
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SMRČEK o.s. oznamuje…
-

		

-

zahájení cvičení dětí s rodiči od 6měs.do 3let.

každé úterý od 9:30 - 10:15hod.
do budoucna se otevře i cvičení dětí od 3 – 6let.
připravujeme otevření kurzu aerobiku a břišních tanců.
dále jsou otevřené každý čtvrtek od 15:10hod. dílničky nejen
pro děti, ale i širokou veřejnost.

připravujeme POHÁDKOVÝ LES 29. 5. 2011

Bližší informace se můžete dozvědět z letáčků umístěných na Křtinách a na
internetových stránkách www.smrcek.info . Zájemce o tyto a jiné aktivity, prosíme o vyplnění anketního dotazníku umístěného u trafiky ve Křtinách.
Děkujeme všem a těšíme se na spolupráci.
Kamila Hlavatá
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Jednotná domovní čísla

Městys Křtiny v souladu se Zákonem 128/2000 Sb. O obcích a
Vyhláškou MV 326/2000 Sb.
O způsobu označování budov, objednal pro občany Křtin jednotná čísla k označení domů. Čísla jsou k dispozici na ÚM k odebrání za cenu 240 Kč/kus.
Jednotné značení je povinností vlastníka nemovitosti.
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Podtrženo, sečteno

Fejeton

Poslední dobou cítím se poněkud sečten. Mám totiž za sebou sčítání lidu.
Jako každých deset let se většina z nás
přiznala, že ještě žije, že bydlí doma
a že má splachovací záchod. Nějakou
dobu nás teď budou v jakémsi tajném
bunkru zpracovávat a pak se konečně
dovíme, zda nám od minule přibylo,
ubylo nebo zůstalo stejně splachovacích záchodů.
Sčítání probíhá každých deset let a donedávna nikomu z nás nevadilo. Mně
nevadí dodnes. Sčítám se rád. Jako
matematik nenahraditelnost sčítání
chápu. Ale jsou mezi námi i tací, kteří
propadli pocitu, že jsou sečtením veřejně svlékáni donaha. Ti nejstydlivější se kvůli tomu dokonce obrátili na
soud. Svou averzi ke sčítání většinou
opírají o lidská práva. Patrně znají nějaké lidské právo nebýti sečten. Mám
pro ně lepší argument:
Biblický král David patřil ke klíčovým
postavám Starého zákona. Vykonal
spoustu úctyhodných činů, počínaje
zabitím Goliáše a konče vládou nad
celým Izraelem. Jeho život byl příkladný, hříchů se nedopouštěl. Až na dvě
výjimky. Poprvé rozhněval Hospodina
v souvislosti se smrtí Uriáše Hetejského. Tento hřích pro nás tak zajímavý
není. Ostatně, druhý Davidův hřích
byl horší: nařídil sčítání lidu.
Sčítáním byl pověřen hejtman Joáb
a jeho regiment. Celá akce trvala

devět měsíců a dvacet dní. Jsem zvědav, zda náš Český statistický Joáb
bude se zpracováním rychlejší.
Na rozdíl od prvního prohřešku sčítání lidu Hospodin Davidovi neodpustil. Dnes by se jistě obrátil na Ústavní
soud. Tehdy byl přímočařejší a jednoduše seslal na Izrael morovou ránu,
která výsledky sčítání rázem znehodnotila.
S dnešním sčítáním mělo to biblické
hned dva společné rysy:
Smysl sčítání se nepodařilo dostatečně
vysvětlit ani Davidovi, ani Statistickému úřadu. A obojí sčítání mělo své
odmítače, kteří pro změnu nedokázali
vysvětlit, co jim na sčítání vadí. Biblické sčítání se nelíbilo vedle Hospodina ani vrchnímu sčítacímu komisaři
Joábovi, který je nakonec provedl jen
s krajní nechutí. Joába ovšem podezřívám, že se mu prostě nechtělo třičtvrtě
roku kvůli tomu trmácet po Izraeli.
Je zajímavé, že tento biblický argument dnešní odmítači jaksi zapomněli
použít. Asi málo čtou.
Tak či onak, dnes jsme již sečteni a odmítači si hledají nová témata
k odmítání. My ostatní počkejme, jak
sčítání dopadlo. A doufejme, že nám
Hospodin výsledky nepokazí nějakou
prasečí, ptačí nebo šíleně kravskou
ránou.
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 10. září 2011. 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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