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Křtinský zpravodaj
Vážení spoluobčané,

začíná jaro, pro většinu z nás nejkrásnější období roku. Je to čas zvelebování 
předzahrádek, zahrad a okolí domů. Je to čas, kdy vytahujeme zahradní nářadí, 
které celou zimu odpočívalo v kůlnách, ale také čas nových nadějí a očekávání, 
co nového nám letošní rok přinese. Proto vám všem přeji, aby vám k tomu zve-
lebování svítilo sluníčko a aby se vaše letošní očekávání naplnila. 

My, zastupitelé, se chystáme dále zvelebovat veřejný prostor obce. K tomu 
nám nestačí jen zahradní nářadí, ale spíše dotace a kvalitní hospodaření obecní 
kasou. Přejeme tedy sobě i vám, abychom v tomto snažení byli i letos úspěšni.

Velmi rád bych i za vás přivítal nové křtinské obyvatele, kteří se nastěhovali 
do čerstvě otevřeného penzionu pro seniory v bývalém hotelu Santini. Věřím, 
že se stanou plnohodnotnou součástí našeho společenství, že přicházejí do přá-
telského prostředí a že se jim u nás bude líbit. Zúčastnili se již i naší oslavy 
MDŽ a podle ohlasů, které jsem dostal, se jim oslava velmi líbila.  Chci za to 
organizátorům oslavy poděkovat.

Čeká nás období poutí, což - jako každoročně - pro nás znamená zvýšení po-
čtu poutníků a turistů, kteří náš městys navštěvují a pomáhají šířit jeho dobré 
jméno.

Málem jsem zapomněl na nově otevřenou cukrárnu, která rozšířila nabídku 
služeb jak pro nás, tak pro všechny, kteří nás navštíví. Navíc jsme využili nabíd-
ky, že cukrárna bude zajišťovat provoz informačního centra, včetně prodeje 
upomínkových předmětů. Máme tak i vlastní "turistické Íčko". Paní majitelce 
přeji spoustu spokojených nakupujících.

Mohu slíbit, že budeme i v letošním roce pokračovat v úpravách veřejných 
prostranství, které jsme v loňském roce započali.

Váš starosta

www.krtiny.cz1 / 2012 Duben 



1/ 2012 Duben - 2 -

OBEC
Žádosti o dotace

Přesto, že ekonomická situace státu nedává obcím příliš velký prostor pro 
budovatelský rozvoj, snažíme se s tímto faktem nesmířit a stále hledáme finanč-
ní zdroje, které by nám umožnily naši obec udržovat a alespoň pomalu rozvíjet. 
Hledáme především úspory v provozu obce, avšak hlavním zdrojem potenciál-
ních příjmů jsou pro nás dotace. V loňském roce se nám podařilo realizovat 
několik větších investičních akcí, některé dokončujeme ještě počátkem letošní-
ho roku. Letos jsme se pokusili získat cestou dotací peníze na realizaci několika 
užitečných investic drobnějšího charakteru.

Udílení dotací je vždy vázáno na určitou oblast nebo téma, které stanovuje 
poskytovatel dotace. Nemůžeme proto žádat o dotace na cokoli. Zároveň máme 
šanci takovou dotaci získat jen tehdy, pokud předložíme kvalitní, dobře připra-
vené podklady, na jejichž základě chceme dotaci čerpat. Proto si zaslouží naše 
uznání všichni, kteří se na přípravě podkladů pro žádosti o dotace podílejí. 
V následujícím přehledu uvádíme seznam žádostí, které jsme letos již podali, ve 
spolupráci s místními spolky:

- nové dětské hřiště v prostoru parku mezi kostelem a společenským domem    
      (Nadace ČEZ, oranžové hřiště)

- oprava centrálního kříže na hřbitově ( MMR )
- rekonstrukce dětského hřiště u ZŠ a MŠ ( MMR )
- vybavení tělocvičny ve společenském centru ( JMK )
- oprava kůlny na dvoře společenského centra ( JMK )
- výstroj pro hasičskou jednotku ( JMK )
- výsadba komunitního sadu pod ZŠ a MŠ (Nadace Era )

Celková částka požadovaných dotací činí 1.626.500,- Kč. To samozřejmě vů-
bec neznamená, že se nám podaří všechny tyto dotace získat. Nyní probíhá 
proces schvalování a musíme doufat, že nám v oslovených organizacích co nej-
více žádostí schválí. Budeme průběžně podávat informace o úspěšnosti jednot-
livých žádostí. 

Již v loňském roce byla podána také žádost o dotaci na víceúčelové hřiště                
u nové školy. Poskytovatelem dotace je Ministersvo školství a mládeže. Jde           
o kompletní rekonstrukci prašného a nevyhovujícího hřiště nad budovou ZŠ          
a MŠ. Výše požadované dotace je 3.000.000,- Kč. O úspěšnosti naší žádosti se 
má rozhodovat v nejbližších dnech. Držme si proto palce.
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 Pytlový sběr 
Sběr tříděného odpadu v plastikových pytlích provedou pracovní Úřadu                     

v jarním období 2012 v těchto předpokládaných termínech:
5. dubna,  3. května, 31. května,  28. června.
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Popelnice 
Úřad městyse nabízí občanům zajištění nových popelnic těchto typů: 

120l – kovové i plastové za cenu 1020 Kč/kus 
240l – plastové za cenu 1320 Kč/kus 

Objednávky včetně úhrady přijímá kancelář Úřadu městyse. 
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Územní plán Křtiny - výzva k podávání podnětů, připomínek a požadav-
ků pro zpracování územního plánu:

Územní plán obce Křtiny, který byl schválený Zastupitelstvem městyse Křti-
ny dne 30.10.2002 a doplněný čtyřmi změnami K1 - K4 je, dle stavebního zá-
kona  č. 183/2006 Sb. v platném znění, platný pouze do roku 2015. Obcím je 
uložena povinnost vyhotovit nový, respektive aktualizovat platný územní plán 
obce tak, aby byl v souladu se současnými platnými normami.  

Zastupitelstvo městyse Křtiny obce schválilo na svém zasedání dne 19. 12. 
2011 záměr zahájit práce na pořízení územně plánovací dokumentace ,,Územ-
ního plánu Křtiny“. 

Městys Křtiny vyzývá proto své občany a vlastníky pozemků na katastrálním 
území Křtiny, aby přispěli k tvorbě nového územního plánu svými podněty, 
vyjádřili se k záměrům, které byly navrženy ve stávajícím Územním plánu obce 
Křtiny a aby vznášeli požadavky ke zpracování nového územního plánu a to 
v termínu do  30. 6. 2012. 
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Internet
Jedním z významných poskytovatelů internetového připojení ve Křtinách je 

firma GiTy Nettrade, která v minulosti u nás vybudovala bezdrátovou síť inter-
netového připojení v rámci projektu  „Vysokorychlostní Internet pro obce Jiho-
moravského kraje“. Pokud jste jejími zákazníky i vy, patrně jste byli v poslední 
době překvapeni výpovědí smlouvy o poskytování internetového připojení. 

Zatím nevíme, co firmu vede k útlumu projektu ve Křtinách a zda opravdu 
hodlá Křtiny opustit. Jako obec se do poskytování internetového připojení ne-
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budeme přímo zapojovat, ale přesto bychom rádi podpořili nějaké řešení vznik-
lé situace tak, aby ji naši občané nemuseli řešit individuálně. S firmou Gity 
Nettrade, ale i s jinými poskytovateli internetového připojení budeme vyjedná-
vat. 

Proto bychom vás rádi požádali, pokud patříte k těm, kteří dosud využívají 
tohoto způsobu připojení nebo pokud poskytovatele hledáte, abyste se nám 
ozvali. Pomohlo by nám při vyjednávání, kdybychom věděli, kolika domácnos-
tí se tento problém týká.

Petr Švenda, komise informatiky

Poplatky
Děkujeme občanům, kteří včas v řádném termínu splnili svou povinnost             

a zaplatili obecní poplatky. S potěšením konstatujeme, že jsou to téměř všichni 
naši občané. Tímto vyzýváme všechny, kteří  poplatky opomenuli uhradit, aby 
tak učinili co nejdříve. Řádný termín na zaplacení skončil 29.02.2012.  

     

Jubilanti

V druhém čtvrtletí letošního roku oslaví životní jubilea tito naši spoluobčané:

Duben
Vladimír Olejníček, Božena Pořízková, Antonín Šipka, Alois Švenda

Květen
Karolína Dofková, Julie Drápalová, Zdeněk Opletal, Vlastislav Pospíšil, 
Libuše Sehnalová,  Anna Straková, Marta Ševčíková 

Červen
Viola Bednářová

Červenec 
Vítězslav Hošek, Jan Opletal, Ludmila Pražáková 

Přejeme jim pevné zdraví a osobní spokojenost.
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Energeticky úsporná obec
V uplynulých dnech jsme se zapojili do celonárodního 

programu Energeticky úsporná obec. V rámci tohoto 
programu úspor jsme zakoupili i pro své občany možnost 
BEZPLATNÉHO energetického posouzení Vašeho 
domu. V případě realizace doporučených úsporných 
opatření získáte pro sebe řadu výhod tohoto programu. 
Využijte této jedinečné příležitosti dovědět se z úst od-
borníků, zda je váš dům kvalitně zajištěn proti úniku tep-
la, jaká opatření by vám pomohla a jakých úspor tím do-
sáhnete.

V následujícím období je možno si domluvit na Obecním úřadě návštěvu po-
věřených pracovníků z programu Energeticky úsporná obec, kteří vám ochotně 
poskytnou potřebné informace o možnostech zateplení vaší domácnosti. Obec 
vás bude rovněž průběžně informovat ve Zpravodaji nebo odkazem na strán-
kách Obce.

ŠKOLA
Co ve škole děláme Srovnávací testy 

Školní rok se pomalu přehoupl do druhé poloviny. Nebýt vysvědčení, ani by 
to někteří nezjistili. Rok jim plyne pomalu a klidně. Přestávky jsou bezva. Jen 
kdyby ti učitelé pořád něco nevymýšleli, ministerstvo si také nedá pokoj. 

Pro žáčky si vymysleli srovnávací testy v pátém a devátém ročníku. Z mate-
matiky, češtiny a angličtiny. Testy jsou pro naši školu povinné, z důvodu ověře-
ní fungování celého systému. To proběhne v měsíci květnu. Vše pojede naostro 
od příštího školního roku. 

Testy lze bez odesílání na ministerstvo odzkoušet hned. Učitelé vše realizují, 
jako by neviděli, že je jaro a děti mají jiné starosti než školu. Ale co je pro naše 
ratolesti na testování nepříjemné? Dochází k odhalení, co je třeba doplnit a chu-
dáčci děti, aby se začaly učit.A tak nastává neklid v jejich řadách. 
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Má základka talent? 
Jistěže má. O tom jsme se mohli přesvědčit těsně před rozdáním pololetního 

vysvědčení. Tělocvična školy se proměnila v profesionální podium díky firmě 
KOČENA, s.r.o. V jejich  osvětlení a světelných efektech si David a Zbyněk 
vyzkoušeli práci zvukařů, Filip s Nikolou moderování a nechyběla ani kamera 
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v rukou Michaly a Karolíny, která snímala detaily pohybu, aby i diváci v zad-
ních řadách dobře viděli. Mohli bychom vyjmenovat i další jména, ale za tako-
vouto akcí zůstává řada těch bezejmenných, bez nichž by se neobešla. Díky 
deváté třídě za krásný, téměř profesionální výkon. 

Proč neuvádíme jména talentů? Všichni, kdo vystoupili, měli talent. Porota ve 
složení starosta ÚM Křtiny František Novotný, místostarostka Habrůvky Zdena 
Opletalová, Mgr. Jiřina Hloušková a Jana Coufalová, neměla vůbec jednodu-
chou práci. Také děkujeme za vzornou přípravu všem vystupujícím. 

A koho z porotou nominovaných talentů zvolili diváci jako největší talent 
školy? Nebyl jím nikdo jiný, než „třeťáček“ Zbyněk Šídlo. Blahopřejeme! 

Poděkování patří i rodičům, že umožňují rozvoj talentu svých dětí. 
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Praha 
Toto město se stalo cílem výletu třetího až pátého ročníku dětí naší školy. 

Batůžky se svačinou a vykulené oči dětí, tak to vypadalo při nástupu do vlaku 
směr Praha. Však někteří jeli vlakem vůbec poprvé. Komentovaná prohlídka 
Hradu a stále další a další dojmy z návštěvy hlavního města děti okouzlila. To 
se pak doma usínalo. Ale stálo to za to! 
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Výročí Jana Amose Komenského a kino 
Den ve škole jako každý jiný? Úplně ne. Z rozhlasu se ozval hlas ředitele 

školy, který toto výročí připomenul. Po rozhlasové relaci první stupeň jako ka-
ždý týden odjel do plavání. 

Ale druhý stupeň navštívil kino v Jedovnicích. Ti se měli! Co viděli za film? 
Jméno sira Nicholase Wintona je dobře známé a právě o něm film byl. O člově-
ku, který se nebál a zachránil děti před nástupem do koncentračního tábora. 
Ztichlý sál prozradil zájem a zaujetí. 
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Jaro ve škole  
Astronomicky začalo 20. března. Ve škole však 

odstartovalo již výstavou dětských prací na Jose-
fovských dnech. Na fotografii vidíte děti MŠ, kteří 
si za své obrázky „vysloužily dort“. A pak už ná-
sleduje jedna aktivita za druhou: Světový den 
vody, výstava ukázek prací na Velikonočním jar-
marku, Den Země. 
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Za málo slovy je velký kus práce. Kdo byl na jarmarku a navštíví naši školu, 
může se přesvědčit.

ing. Dagmar Bibrová

Školská rada
Dne 21.03.2012 proběhlo zasedání školské rady ZŠ Křtiny. Uvádíme stručný 

výtah témat, která byla řešena. Celý zápis je k dispozici na webových stránkách 
školy (www.zskrtiny.cz).
- do školské rady místo odstupující pí. Evy Nevimové, byla kooptována za 

obec Habrůvku pí. Gabriela Fišerová.
- zřizovatel na základě petice budoucích prvňáčků ve spolupráci s vedením 

školy dohodl, že žáci první třídy budou vyučováni samostatně a nebudou se 
slučovat s jinou třídou

- zřizovatel na základě žádosti rodičů požaduje provoz MŠ  i v době letních 
prázdnin, s tím, že by mohl být provoz MŠ zkrácený. Informaci o omezení 
nebo přerušení provozu sdělí ředitel MŠ na základě průzkumu u rodičů nej-
méně 2 měsíce předem zřizovateli

- na stížnosti rodičů na stravování ukládá školská rada vedoucí ŠJ,  aby v měsí-
ci červenci vždy provedla vyúčtování příspěvků na stravování  za celý školní 
rok. V případě nejasností vedoucí ŠJ podá vysvětlení během celého roku

- školská rada ukládá vedení školy větší efektivitu a hospodárnost finančního 
hospodaření školy, které bude zřizovatel  kvartálně kontrolovat.

SPOLKY 

Pletení adventních věnců
Překvapuje vás, že píšeme o adventu v době velikonoční? Váhal jsem, zda 

článek ještě do Zpravodaje zařadit, ale za všechno mohou Ostatky. Pletení se ve 
skutečnosti odehrálo v sobotu 26. listopadu 2011 a příspěvek do zpravodaje 
přišel vzápětí. Sice na poslední chvíli, ale ještě bych jej stihl dát do minulého 
čísla. Jenomže jsem zapomněl. A holky mi to neodpustily. Nekompromisně a po 
právu byl jsem o jedné únorové půlnoci uvržen na ostatkový pranýř spolu s 
ostatními loňskými hříšníky. Tož, počtěte si alespoň nyní.

Petr Švenda, šéfredaktor
Již popáté proběhlo ve Křtinách příjemné předvánoční setkání  "Pletení ad-

ventních věnců".  Jde o akci určenou pro širokou nejen křtinskou veřejnost, ro-
diče i děti.  V prostorách skautské klubovny se letos sešlo 27 lidí z 10 rodin, 
maminky i jejich ratolesti. 
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Čas předvánoční není jen obdobím příprav, shonů, úklidů a nákupů, ale měl 
by být také příležitostí pro setkání a vzájemné povídání, rozjímání, těšení se. 
Společně jsme si za zvuku Vánočních koled pletli a zdobili vánoční věnce. Pro 
děti byla připravena rukodělná vyrábění: Andělíčků, stromečků, zdobili jsme 
svícny z jablíček sušeným ovocem. Z pomerančové kůry jsme vyráběli hvězdič-
ky a krucánky. Hvězdičky jsme tvořili i z korálků a drátků.  Na závěr jsme si 
pouštěli lodičky ze skořápek a svíček.

Velmi děkuji Míše Brzobohaté za organizaci a přípravu této akce a také všem 
účastníkům, že si udělali čas na toto setkání. Jsem ráda, že i v dnešní uspěchané 
době se sejde taková spousta spřízněných duší. Také všem děkuji za přátelskou 
a poklidnou atmosféru, kterou jsme si společně vychutnali.

Tak snad příští rok zase?
Hana Drápelová

✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Druhý běh kurzu „Počítače nejenom pro seniory“
V lednu obdrželo 15 účastníků kurzu Osvědčení o dosažení rozšířených uži-

vatelských ICT znalostí a dovedností. Této události byl přítomen ředitel školy, 
starosta městyse, vedoucí kulturního výboru městyse a v neposlední řadě  ing. 
Bibrová – lektorka kurzu. 

Posluchači kurzu v 11 dvouhodinových  lekcích se naučili zejména nebát se        
k počítači usednout a zkusit s ním komunikovat.  Na konci  se svým  obavám, 
že počítač je něco „hrozného“ již jen usmívali. Zjištění, že počítač je úžasný 
zejména proto, že nám přibližuje svět a oni to již trochu umějí, je naplňoval 
nadšením. 

Proto za ně všechny si dovoluji vyslovit díky našemu ÚMK, místní škole            
a lektorce kurzu. Velkou  pochvalu si zaslouží rovněž žáci místní školy, kteří 
nám byli nápomocni s našimi pokusy „ovládnout tu čarodějnou skříňku“. 

Aby absolventi své počítačové umění nezapomněli a mohli své objevy prů-
běžně konzultovat, zve lektorka kurzu každou první středu v měsíci (mimo 
prázdniny) na „Posezení u počítače“. Tato setkání jsou zdarma, jsou otevřena 
všem občanům a konají se od 17.00 do 19.00 hod. 

Svatava Urbánková
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Kantila ve Slovinsku
V obecní poště se před Vánocemi objevila tato zpráva TIC Velvyslanectví ČR 

v Lublani. Rádi vám ji předáváme a Kantile blahopřejeme k úspěšnému zahra-
ničnímu turné:
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ZÚ Lublaň i v letošním roce připravil v předvánočním čase koncerty české 
duchovní hudby, tentokrát v podání smíšeného komorního sboru Kantila Křtiny. 
Sbor Kantila založilo v roce 1970 několik amatérských nadšenců, dnes sdružuje 
komorní smíšený sbor více než čtyři desítky zpěváků a zpěvaček, v repertoáru 
duchovních, světských a lidových skladeb českých i světových mistrů sbor pod 
uměleckým vedením Lukáše Sokoláře z brněnské JAMU doprovází na varhany 
Drahoslav Gric a Santiniho smyčcové kvarteto. 

Vánoční koncerty pořádané českým velvyslanectvím jsou ve Slovinsku již 
přijímána jako něco tradičního. V pátek 9.12. v katedrále sv. Mikuláše v Lubla-
ni (na 350 návštěvníků), v sobotu 10.12. v katedrále sv. Mikuláše Novo mesto 
(stovka posluchačů) a v neděli 11.12. v kostele sv. Jiří v Stari Loki (občina Ško-
fja Loka) zaplněném do posledního místečka (kapacita 300 osob) zazněly To-
ccata, Adagio a Fuga C dur, BWV 564 J. S. Bacha, duchovní písně S. Rachma-
ninova, L. Janáčka, M. Duruflé, Zdeňka Lukáše, Franze Biebla, F. Fialy, Ondře-
je Múčky; vyvrcholením sborového zpěvu v doprovodu varhan a smyčcového 
kvarteta byla Česká mše vánoční Vojtěcha Javory. Koncerty zakončila Toccata 
L. Boëlmanna (varhanní suita, op. 25). 

Všechny koncerty osobně zahájil velvyslanec ČR Petr Voznica. V lublaňské 
katedrále se český sbor představil mj. početnému diplomatickému sboru - po-
zvání přijali Apoštolský nuncius, velvyslanci Polska, Maďarska, Slovenska, 
Indie, Švýcarska, Ukrajiny, Belgie, Egypta, Lotyšska, honorární konzulové Již-
ní Afriky, Nepálu a další. Záštitu nad koncertem, který současně zahájil oslavy 
550. výročí založení lublaňského biskupství, převzal arcibiskup a slovinský me-
tropolita Mons. Anton Stres. V Novem mestu přivítal hosty ze Křtin biskup 
Mons. Andrej Glavan, ve Škofje Loce župan Miha Ješe. Kantila sklízela bouřli-
vý potlesk, při posledním koncertě si publikum vestoje vyžádalo přídavek.

Vánoční koncerty byly velvyslanectvím pořádány za podpory arcibiskupství 
Lublaň, biskupství Novo mesto a občiny Škofja Loka. Generálním sponzorem 
byla společnost Porsche Slovenija, autorizovaný dovozce vozidel Škoda. Osob-
ní vozy byly vystaveny před katedrálou Novo mesto a ve Škofje Loce. 

ZÚ Lublaň vlastními silami připravil pozvánky, pro koncerty v Lublani                 
a Novo mesto rovněž tisk programu; podle podkladů ZÚ si program vytiskla 
občina Škofja Loka vlastními silami. Arcibiskupství, biskupství a občina po 
koncertech připravily drobné pohoštění. O koncertu informovaly v předstihu 
Radio Slovenija a týdeník NeDelo. 

ZÚ Lublaň děkuje všem členům smíšeného komorního sboru Kantila, jmeno-
vitě pak vedoucímu sboru a starostovi městyse Sloup v Moravském Krasu Jose-
fu Mikuláškovi, uměleckému vedoucímu a dirigentovi Lukáši Sokolářovi, var-
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haníku Drahoslavu Gricovi, členkám Santiniho smyčcového kvartetu, všem za 
jejich čas (pro cestu do Slovinska čerpali dovolenou) a především za vynikající 
umělecký výkon. ZÚ Lublaň může vystoupení smíšeného komorního sboru 
Kantila doporučit ostatním ZÚ v regionu. 

Vypracoval a schválil: Doc. Ing. Petr Voznica, CSc.
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Aréna národů 
Pro ty, kteří nevědí, co to je, krátké vysvětlení: jde o zábavnou a fyzicky ná-

ročnou mezinárodní televizní soutěž, kterou vysílá na pokračování televize Pri-
ma Family. Většina z nás to ví. Ale ne každý ví, že v týmu soutěžících se obje-
vuje také Mgr. Ivana Klimešová, učitelka 1. stupně naší základní školy. Jsem 
rád, že v ní naše děti mají vzor soutěživosti, odvahy a smyslu pro humor. Jsem 
rád, že reprezentuje spolu s Českou republikou také barvy Křtin. Milá Ivano, jen 
tak dál. 

Starosta
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Deset let KŘOVÝ (Křtinského ochotnického výkvětu) 
Před více než deseti lety se několik nadšenců sešlo, aby obnovilo divadelní 

tradici ve Křtinách. A tak v říjnu 2001 vznikl spolek a v dubnu 2002 už uvedl 
své první divadelní představení Pekelné plány. Od roku 2004 používá spolek 
název KŘOVÝ. 

Již od svého vzniku vsadili ochotníci na svou tvorbu, zpočátku inspirovanou 
televizními pohádkami. V současnosti se jedná o zcela autorská díla, ať se to 
týká námětů, scénáře i hudby. Většina her je určena jak dospělým, tak dětem. 
Představení se zpočátku hrála v pohostinství U Farlíků, v současnosti se hraje 
ve Společenském sále.

Členové spolku se aktivně zapojují do společenských akcí – organizují hody, 
ostatky, putování oživlou minulostí, spolupořádají Silvestrovskou havaj párty       
a samozřejmě i Den Křtin. V poslední době se velmi úspěšně rozvíjí spolupráce 
se Správou jeskyní Moravského krasu. Někteří členové totiž pracují jako prů-
vodci v nedaleké jeskyni Výpustek. Z tohoto spojení vznikly scénky pro Oživlou 
minulost, Pohádkovou a Ďábelskou jeskyni.

Spolkem během deseti let prošlo neuvěřitelných šedesát členů, vzniklo deset 
divadelních her, množství scének pro oživlé minulosti a díky přidružené skupi-
ně Saltarín i několik povedených tanečních vystoupení. V současné době finišu-
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jí přípravy na premiéru další divadelní hry Záhada zámku Canterville v autor-
ském provedení Martina Vojáčka. Na premiéru, která se uskuteční 13. dubna 
jste všichni srdečně zváni.

Nakonec nezbývá než členům spolku popřát do dalšího desetiletí neutuchající 
elán a chuť hrát divadlo a rozdávat radost lidem z naší vesnice a blízkého okolí.

Marcela Kuchyňková
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Z činnosti  KLUBU SENIORŮ 
Naši senioři  uspořádali pro křtinské ženy oslavu Me-

zinárodního dne žen. Velmi zdařilé odpoledne zahájili 
naši nejmenší – děti z Mateřské školy, které svou rozto-
milostí navodily veselou náladu. Děvčata  poté zarecito-
vala a zazpívala. Naši tanečníci předvedli to, co se nau-
čili v kurzech tance.  K dobré náladě přispěla hudba i malé občerstvení. Milým 
překvapením byla přítomnost klientů místního Domova pro seniory, které ještě 
jednou vítáme ve Křtinách. 

Poslední akcí seniorů byla vycházka do rakoveckého 
údolí za rozkvetlými bledulemi. Všichni jsme byli pře-
kvapeni nádherou, kterou příroda vytvořila.  Je úžasné, 
že v naší blízkosti je něco tak nádherného – velké plochy 
rozkvetlé krásy. Bylo to tak nádherné, že jsme zapomně-
li fotografovat, takže Vám nabízíme pouze úvodní fotografii vydařené vycház-
ky.  K dobré náladě přispělo i  nádherné počasí. Těšíme se na další výpravy za 
poznáním našeho okolí. Zveme všechny naše příznivce. O dalších akcích Vás 
budeme včas informovat.  

Svatava Urbánková

Poznámka redakce: Aby naši dů-
chodci věděli, že na ně redakce Zpra-
vodaje myslí, vyslali jsme do oblasti 
Rakoveckého údolí v téže době svou 
zvláštní dopisovatelku Hanku Čam-
balovou z Brna a nechali pro ně poří-
dit fotografii
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Vodovod a kanalizace Bukovský kopec
Městys Křtiny společně se Svazkem vodovodů a 

kanalizací měst a obcí realizují stavbu „KŘTINY, 
BUKOVSKÝ KOPEC – NAPOJENÍ NA VODO-
VOD A KANALIZACI PRO VEŘEJNOU PO-
TŘEBU“. Stavba řeší napojení části lokality Bu-
kovský kopec na  křtinský vodovod a současně 
odkanalizování na centrální čistírnu odpadních 
vod. 

Realizací stavby bude vodovod Křtiny rozšířen o II. tlakové pásmo s vodoje-
mem Bukovský kopec. Jedná se o stávající vodojem ŠLP , který bude po staveb-
ních a technologických úpravách zásobovacím vodojemem nového tlakového 
pásma. Z vodovodu Křtiny bude voda čerpána do VDJ  novou čerpací stanicí, 
která  se realizuje jako podzemní  objekt  u odbočky k základní škole.  Stávající 
vodovodní  systém   ŠLP  Křtiny bude nejpozději k 30.6.2012 vyřazen z provo-
zu.  

VAS, a.s. jako budoucí provozovatel stavby řeší společně s vedením Městyse 
přepojení jednotlivých nemovitostí, kterých se zrušení vodovodního systému 
ŠLP týká, na nový vodovod.  V případě dotazů k přepojení nemovitostí se mo-
hou občané obracet na ing. J. Vágnera, tel. 516 427 260, vagner@vasbo.cz.  

Část kanalizace na Bukovském kopci nebyla napojena na čistírnu odpadních 
vod. Stavba řeší také napojení této kanalizace na ČOV  a její rozšíření s vazbou 
na rozšíření vodovodu.  Stávající kanalizace z betonového potrubí je sanována 
bezvýkopovou technologií.  Do  vyčištěného potrubí je zatažena vložka z netka-
né textilie ze syntetických vláken napuštěná pryskyřicí a následně vytvrzena. 

Z důvodu napojení nového systému na stávající křtinský vodovod bude nutné 
v lokalitě několikrát omezit zásobování vodou. Plánované odstávky vodovodu 
budou včas oznámeny.                

Děkujeme občanům za pochopení. 
Josef Vágner

ZAPIŠTE SI
Společenské odpoledne 
Úřad městyse společně s Klubem seniorů Vás srdečně všechny zve na sobotní 

odpoledne dne 21.04.2012 v 17.00 hod. Sejdeme se ve společenském sále, svou 
hudbou a zpěvem budou celou akci doprovázet manželé Ševčíkovi. Přijďte se 
pobavit a zatančit si, drobné pohoštění za přijatelné ceny bude zajištěno. Dob-
rovolníci při přípravě akce jsou vítáni. 
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Posezení u kávy
zastupitelé si Vás dovolují pozvat již na třetí posezení u kávy, které se bude 
konat  dne 18.04.2012  -  18.30 hod. v pohostinství u Farlíků. Rádi se s Vámi 
setkáme a zodpovíme Vaše dotazy a připomínky.

Kalendář spolkových akcí
Duben 
3.  Fotografování dětí z MŠ (Dárek ke dni matek) 
5.– 6. Velikonoční prázdniny 
5.  Cestovatelský večer (Skauti a křtinské spolky) 
5.-7.  Hrkání před Velikonocemi (Fara a skauti) 
7.9.  ŠACHOVÝ TURNAJ Křtiny pořádaný pod záštitou starosty 
20. Den Země, sběr odpadků (Pionýr) 
21. Čištění údolí křtinského potoka 
 (jeskyňáři, CHKO a skauti, pravděpodobný termín)
23. Konzultace s rodiči (ZŠ a MŠ) 
24. Svátek skautů a jejich patrona sv. Jiří: Den v krojích 
25. Den Země (ZŠ a MŠ – celodenní zaměstnání dětí) 
29. Skautské pálení čarodějnic 
29. Hasičská pouť 
Květen 
5. Květnové události – výlet „Co se stalo u palouku U Luže (Pionýr) 
2.–11. Městys Křtiny a jeho udržitelný rozvoj 
 (ZŠ a MŠ týdenní projekt pro 8. ročník) 
16.–18. Cyrsiáda (ZŠ a MŠ vědomostní soutěž v rámci regionu) 
19.- 20.     1 . Jarní pouť  (Malá pouť) 
26.-27. Hlavní pouť / Třetí křtinské vytrubování
Červen 
1. MDD (ZŠ a MŠ – celodenní aktivity pro děti) / Noc kostelů
2. Výpustek - Pohádková jeskyně (Křový) 
3. První svaté přijímání a pouť sloupských do Křtin – předání praporu 
4.–8. Křtinský potok (ZŠ a MŠ  týdenní projekt pro 9. ročník) 
5. Koncert ZUŠ pro předškoláky 
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10. Boží Tělo v obojích ambitech 
12. Znáte Křtinský potok, Křtiny jako místo UR 
 (ZŠ a MŠ - prezentace pro občany Křtin) 
17. Vyškovská pouť 
18.-22. Škola v přírodě (I. stupeň ZŠ a MŠ Křtiny) 
22. Co všechno už umíme (Besídka pro rodiče Kuřátek z MŠ) 
26. Den zdraví (ZŠ a MŠ veřejná ukázka předlékařské první pomoci) 
29. Rozloučení s předškoláky (Besídka pro rodič Berušek z MŠ) 
30.6.-1.7. Hanácká pouť 
30.6.–2.9. Hlavní prázdniny 
Červenec 
30.6-15.7.22.   skautský tábor 
2.-13. Letní tábor (Pionýr) 
20. Výpustek - Oživené prohlídky (Křový) 
23. Havaj párty 
27. Ze Křtin do Křtin pěšky Moravským krasem (Fara) 

✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Den Křtin
V rámci letošního dne Křtin proběhne soutěž: „Křtiny mají talent“. Proto hle-

dáme spoluobčany, kteří oplývají nadáním tvořit zajímavé věci. Můžete to být 
vy, případně vaši příbuzní, či známí. Jestliže tedy víte o někom, kdo umí háčko-
vat, vyšívat, malovat, dokáže vyřezávat ze dřeva a podobně, pak prosím o těch-
to talentech informujte přípravný výbor. Stačí, pokud zanecháte kontakt na úřa-
du městysu. Děkujeme.
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Zubní pohotovost v druhém čtvrtletí 
Duben      
1.4.  MUDr. Semrádová Sloup, Zemspol, 221 516 435 203 
7.4.  MUDr. Staňková Jedovnice, Zdrav. středisko 516 442 726 
8.4.  MUDr. Stojanov Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 451 
9.4.  MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454 
14.4.  MUDr. Ševčíková B. Blansko, Svitavská 1A 516 416 386 
15.4.  MUDr. Vrtělová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455 
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21.4.  MUDr. Štrajtová Černá Hora, Zdrav. středisko 608 220 806 
22.4.  MUDr. Švendová Křtiny, Zdrav. středisko 516 439 404 
28.4.  MUDr. Tomaštíková Adamov, Smetanovo nám. 327 516 446 398 
29.4.  MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454 
 Květen      
1.5.  MUDr. Well Adamov, Smetanovo nám. 327 516 447 605 
5.5.  MUDr. Hanáková Blansko, Pražská 1b 516 418 788 
6.5.  MUDr. Havlová Blansko, Pražská 1b 516 418 786 
8.5.  MUDr. Hepp Rájec, Šafranice 101 516 434 055 
12.5.  MUDr. Hosová Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138 
13.5.  MUDr. Hošák Adamov, U Kostela 4 516 446 428 
19.5.  MUDr. Houdková Blansko, Pražská 1b 731 144 155 
20.5.  MUDr. Jílková Rájec, Ol. Blažka 145 516 410 786 
26.5.  MUDr. Tomášková Blansko, Pražská 1b 731 144 155 
27.5.  MUDr. Klapušová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 452 
Červen      
2.6.  MUDr. Kovandová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 450 
3.6.  MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko 516 439 190 
9.6.  MUDr. Kupková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 457 
10.6.  MUDr. Láníková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 456 
16.6.  MUDr. Levová Adamov, Smetanovo nám. 327 516 447 606 
17.6.  MUDr. Nečasová Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2 515 157 112 
23.6.  MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. středisko 725 415 615 
24.6.  MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9 516 412 422 
30.6.  MUDr. Pokorný M. Blansko, A. Dvořáka 4 516 417 621 

RŮZNÉ
Estetika lesa na polesí Habrůvka

Lesní porosty Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy 
univerzity v Brně se rozprostírají severně od Brna po Blansko. Jejich návštěv-
níci si jistě všimli, že je zde značná pozornost věnována rekreační a estetické 
funkci lesa, což dokládá síť lesních palouků, studánek a památníků. S budová-
ním těchto objektů se začalo již v roce 1929 a největší zásluhu na vzniku a rea-
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lizaci této myšlenky měli profesoři tehdejší Vysoké 
školy zemědělské v Brně Rudolf Haša, Josef Konšel a 
Josef Opletal. Soubor pomníků a studánek volně roz-
místěných po celém území podniku má i svůj název – 
Lesnický Slavín a v současné době čítá na osmdesát 
staveb. Asi jedna třetina z nich se nachází na polesí 
Habrůvka.

Objekty Lesnického Slavína vyžadují pravidelnou 
údržbu i opravy, což pro rozpočet ŠLP představuje vy-
soké náklady. Velmi pozitivní je, že v posledních třech 
letech se daří získávat i evropské dotace přes Místní 
akční skupinu Moravský kras. Na polesí Habrůvka bylo tak opraveno šest stu-
dánek a sedm památníků,         a to za téměř půl milionu korun. V průběhu po-
sledních čtyř let se zde staví také objekty nové. Lze uvést například Boží muka 
nad Křtinami, Žabí studánku oproti Arboretu Křtiny či v loňském roce u lesní 
cesty Šíbrnka na Jedovnicku odhalený památník lesníka a vědce profesora Bo-
humila Doležala u příležitosti 100. výročí jeho narození. Pro návštěvníky lesa 
byl také při lesní cestě Schindlerova postaven netypický přístřešek, který jistě 
vítají pěší turisté a cyklisté při náhlé nepřízni počasí. Náklady na zbudování 
těchto staveb činily bezmála jeden milion korun. Také v letošním roce se plánu-
jí opravy dalších objektů, budou to tři studánky a dva památníky. V jarním ob-
dobí bude slavnostně otevřena nová netradiční dřevěná studánka U Sasanky, 
zbudovaná na prameni pod Dlouhým vrchem u Olomučan.

Snad návštěvníci lesů Školního lesního podniku Masarykův Křtiny MENDE-
LU ocení snahu jeho zaměstnanců o zvelebování přírodního prostředí a při 
svých návštěvách budou vybudované objekty nejen užívat a obdivovat, ale 
také nepoškozovat a chránit.

Ing. Jaromír Halámka
vedoucí polesí Habrůvka 

ŠLP ML Křtiny MENDELU
www.slpkrtiny.cz

✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Resoluce
Všechno zlé je k něčemu dobré. V druhém čísle loňského Zpravodaje jsem si 

postěžoval na blanenské radní v souvislosti s označením Brána do Moravského 
krasu. Byl to jen takový povzdech. Neočekával jsem žádnou reakci. O to více 
mne překvapilo, že reakce přišly. Především se ozvala redakce Blanenského 
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Deníku, která pak poctivě můj názor na věc zveřejnila. Náš Zpravodaj zřejmě 
čtou i za humny. Ozvali se i mnozí Křtinští, kteří se přidávali ústně. Za jejich 
vyjádření děkuji. Blanenští ale neporušili žádný zákon, takže bychom plýtvali 
energií, kdybychom tomuto problému věnovali další pozornost. Oni byli jen 
trochu - jak to říci slušně - vychytralí. A abychom někomu nekřivdili, někteří        
z nich možná ani netušili, co se za Bránou skrývá.

Jedna reakce mne však zaujala natolik, že se o ni s vámi musím podělit. Pan 
Milan Debéf nelenil, zapátral v písemnostech po svém dědečkovi a poslal mi 
nádherný dokument, který originálním způsobem dokladuje, kudy že vede              
a vždycky vedla ta správná cesta do Moravského Krasu. Dokument se jmenuje:

R e s o l u c e, schválená ve schůzi zástupců obcí

z obvodu Moravského Krasu dne 27.září 1936.

Toho dne se v Kanicích sešli rozhořčení zástupci třinácti obcí (Bílovice, Říc-
manice, Kanice, Obce, Ochoz, Březina, Proseč, Bukovina, Malá Bukovina, 
Křtiny, Habrůvka, Jedovnice a Babice), aby se společně obrátili na všechny 
možné a dnes i nemožné nadřízené orgány, počínaje okresním úřadem Brno-
-venkov, přes zemský výbor země moravskoslezské, až po pány poslance a se-
nátory ze župy brněnské:
Moravský Kras patří ku nejzajímavějším a jistě nejkrás-

nějším zvláštnostem našeho okresu, země moravskoslezské       
a našeho státu a je proto vyhledávaným výletním střediskem 
blízkých i vzdálených obyvatel naší republiky a hostů            
a turistů zahraničních. Lze očekávati, že v Moravském Kra-
su vědecká a technická práce badatelů dospěje ještě k dal-
ším dalekosáhlým a nádherným objevům.

Svatá pravda. Jejich očekávání naplnilo se vrchovatě. Dodnes jsou odhalová-
na nová a nová tajemství krasového podzemí a na vstup do Punkevní jeskyně se 
tvoří pořadníky zájezdů z celého světa. Po tomto optimistickém úvodu přeladili 
ovšem stěžovatelé na jinou notu:
Bohužel, lidský duch, lidský důmysl, lidská vynalézavost 

a lidská práce stojí právě v tomto nejkrásnějším místě naší 
vlasti velmi hluboko pod velikostí přírody, neboť z Brna do 
Moravského Krasu vede přes Bílovice, Řícmanice, Kanice, 
Obce, Březinu, Křtiny a Jedovnice tak zubožená silnice, že 
dvě věci v Moravském Krasu se staly příslovečně světovými: 
Krásy a divy přírodní a tato hanebná silnice.

Oprávněné rozhořčení dále obsáhle zdůvodňují trýzní pro výletníky, zdravot-
ním nebezpečím pro domácí, potřebami obrany státu a tak dále. Svou představu 
řešení shrnují v závěrečném odstavci takto:
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Usnášíme se jednomyslně a žádáme, aby tato silnice byla 
řádně vybudována, vydlážděna nebo asfaltována a v dohledné 
době sestátněna.

Průvodní dopis, adresovaný hejtmanovi okresního úřadu Brno-venkov, pode-
psali funkcionáři užšího regionálního výboru Bohuslav Doležal a Jan Hloušek. 
Mezi pěti členy výboru je za Křtiny uveden František Pokorný. 

Resoluce byla přijata podatelnou okresního úřadu Brno-venkov pod číslem 
1348 dne 3. listopadu 1936. Kdo nevěří, ať tam běží.

Petr Švenda
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Pomník a kronika - stále otevřené záležitosti
Vzdor dosavadnímu úsilí, nepodařilo se dosud vyřešit nejasnosti, kterými 

jsou tyto problémy provázeny. Na základě výzvy v Křtinském Zpravodaji, po-
skytla nám určitou informaci paní Marie Kovářová, jež potvrdila, že ve stavení 
číslo 71 skutečně žila před rodinou Jirkůfovou rodina Špičkova, z níž pocházel 
Antonín Špička, tovární dělník. O něm je v kronice číslo I záznam, že byl zpo-
čátku veden jako nezvěstný. Druhý spoluobčan, Bruno Chlebíček, knížecí nad-
lesní, žil v čísle 39. Oba v první světové válce padli. Paní Marie Švédová sděli-
la, že  z jejich rodiny padl dědeček Krapl Antonín, bydlící ve stavení čís. 97. Ale 
chybí nám stále ještě 6 padlých občanů, jejichž jména zatím neznáme.

Autoři knihy Křtiny a okolí (1987) uvádějí, že z I. světové války se nevrátilo         
17 křtinských občanů, 11 z Bukoviny, 8 z Bukovinky, 19 z Habrůvky, 18 z Bře-
ziny a 9 z Proseče. Neuvádějí však jejich jména, ani další údaje (viz stranu 89).

Zjišťování jmen je ztíženo také tím, že tehdejší členové rodin již nežijí nebo 
se odstěhovali. Ale přece jen ještě mohou mezi námi žít jejich potomci, kteří na 
naši výzvu nereagovali. Údaje chybějí i proto, že vojáci zůstali kdesi na váleč-
ném poli a nebyli zapsáni do farní kroniky, ani do matrik, dnes navíc, bohužel, 
nedostupných.

Druhá přetrvávající záhada se týká obecní kroniky z doby první Českosloven-
ské republiky (1918-1938). Zákonem č. 80/1920 Sb., o pamětních knihách 
obecních, ze dne 30.1.1920, a následným vládním nařízením č.169/1932 Sb. 
bylo doporučeno městům a obcím, aby zřídily a vedly obecní kroniky. Přesto se 
mně nepodařilo zjistit, jaký osud křtinskou kroniku stihl a kdo byli její kroniká-
ři. Domnívám se, že z nařízení protektorátních úřadů v roce 1940 byla odevzdá-
na okresnímu úřadu a dále státnímu archivu a později asi zničena. Existují i jiné, 
avšak nepodložené domněnky.
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Autorský kolektiv knihy Křtiny a okolí sice uvádí odkazy na kroniky I., II. a 
III., ale to jsou kroniky, jež byly psány až po II. světové válce kronikáři Zdeň-
kem Bilíčkem (1963-1968), Jindřichem Farlíkem (1969-1981) a ing. Jiřím 
Drápelou (1982-1991). Ani oni však nevnášejí do této záležitosti jasno.

Jedinými soubornými dokumenty z té doby, které chybějící kroniku nahrazu-
jí, jsou soukromé kronikářské záznamy Rudolfa Koudara staršího a záznamy 
JUDr. Ferdinanda Páska. Koudarovy zápisky byly, díky spolupráci s Bc. Ha-
nou Drápelovou, přepsány a jsou k disposici v naší veřejné knihovně, jako tzv. 
Koudarova kronika. Z obou materiálů jsem čerpal v Kronikářských zajímavos-
tech v místní kabelové televizi. Ještě je známo, že učitelka Bohumila Chloupko-
vá psala v té době dílčí záznamy ze života sokolského, které pak za války ukrý-
vala v rázku štípaného dříví, z obavy před německou persekucí. Jejich další 
osud bohužel není znám.

Z citací autorského kolektivu knihy Křtiny a okolí vyplývá, že okolní obce 
prvorepublikové obecní kroniky nebo pamětní knihy mají, avšak křtinské kro-
niky autoři nezmiňují, ačkoli měli k potřebným materiálům neomezený přístup.

I v této záležitosti bych přivítal, jako současný kronikář, jakoukoli informaci.

Dr. Zdeněk Opletal, kronikář.
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Křtinské vytrubování
   Letošní hlavní pouť proběhne ve dnes 26.-27. května 2012. Její konání oz-

vláštní mimořádná kulturní akce, pořádaná Mendelovou zemědělskou a lesnic-
kou univerzitou a jejím Školním lesním podnikem Masarykův les ve Křtinách.

   Akce, skrývající se pod nenápadným názvem „3. Křtinské vytrubování“, 
představuje mezinárodní setkání lesnických trubačů z celé střední Evropy. Svou 
účast přislíbilo sedmdesát dva trubačů, organizovaných v jedenácti souborech z 
České republiky, Polska, Rakouska a Slovenska. Soubory, většinou z lesnic-
kých škol, se zapojí do poutního programu a budou v průběhu celé pouti vystu-
povat.

   Připravováno je i „výjezdní“ vystoupení u nových božích muk na Bukov-
ském kopci a bohatý doprovodný program v budově křtinského zámku. Třetí 
křtinské vytrubování tak slibuje nevšední zážitek, který jistě zaujme nejen míst-
ní, ale i poutníky přišedší z ostatních koutů naší republiky.
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FEJETON 
Podtrženo, nesečteno 
Asi před rokem jsem si ve Zpravodaji položil otázku, zda bude Český statis-

tický úřad se svým nejnovějším sčítáním lidu rychlejší, než biblický sčítací ko-
misař Joáb, který, na přání krále Davida, sčítal Izraelity o 3000 let dříve. Joáb je 
stihl sečíst za 9 měsíců a 20 dní. 

Dnes už je o vítězi jasno. Loňské sčítání vypuklo o půlnoci na 26. března            
a první předběžné výsledky byly zveřejněny 15. prosince, tedy za 8 měsíců a 20 
dní. 

Radujte se, zvítězili jsme. K chlubení však tohle vítězství není. Joáb měřil čas 
kratšími měsíci lunárního kalendáře, takže jsme ve skutečnosti byli rychlejší         
o pouhých 12 dní. A to jsme měli k disposici celou výpočetní artilerii jedena-
dvacátého století a jakýsi tajný bunkr někde na Šumavě, kdežto Joáb jen pár 
hliněných tabulek, do kterých si dělal čárky. Joábovy výsledky byly navíc defi-
nitivní, kdežto ty naše jsou stále jen tak prozatím. 

Na druhé straně výsledkem Joábova snažení byla jen dvě čísla: 800 tisíc izra-
elských a 500 tisíc judských, schopných tasiti meč. Zajímali ho jen bojovníci. 
Sčítáním žen, neřku-li ledniček a televizorů, se nezdržoval. 

Co přineslo poslední sčítání nám, Křtinským? Zatím nic moc. Předběžné vý-
sledky, které by říkaly, kolik je na světě Křtiňáků, ani po roce nejsou k dispozi-
ci. Patrně je Křtiňáků víc, než obyvatel České republiky, takže sčítání trvá déle. 
A tak nám nezbývá, než se zatím spokojit s daty staršími: 

V roce 2010 (tedy rok před sčítáním lidu) žilo podle ČSÚ ve Křtinách 787 
obyvatel, včetně žen, dětí a nositelů modrých knížek, neschopných cokoli tasit, 
natož meč. Kolik zde stálo domů, statistický úřad tají. K roku 2010 nabízí jen 
počty zoologických zahrad, krematorií a jiných užitečných nemovitostí. 

Ve skutečnosti nás bylo asi více, protože mnohým z nově přistěhovalých dělá 
překvapivé potíže splnit samozřejmou občanskou povinnost a přihlásit se ve 
Křtinách k trvalému pobytu, když už zde trvale bydlí. Neuvědomují si, že tím 
ochuzují obec o přítok peněz od státu. Peněz, které by mohly být použity třeba 
na opravu chodníku, po němž denně chodí nebo na provoz školy, do níž chodí 
jejich děti. Peníze jsou totiž obcím přidělovány podle počtu přihlášených oby-
vatel.                     Petr Švenda
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Zpravodaj vyšel nákladem 330 ks. 
Občanům Křtin je zdarma distribuován do poštovních schránek. Svoje příspěvky a náměty zasílejte na e-mai-
lovou adresu zpravodaj@krtiny.cz, případně donestena ÚM Křtiny ve fyzické podobě. Uzávěrka příštího čísla 
je 15.6.2012. Za věcnou správnost příspěvkuodpovídá autor. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky dle 
potřeby krátit, případně stylisticky upravit nebo nezveřejnit. Vydává Komise pro informatiku Zastupitelstva 
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