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Křtinský zpravodaj

 ážení spoluobčané, 
léto, prázdniny, dovolená, o tom všem už mluvíme s nostalgií v minulém čase. 
Nezbývá, než připravit své šatníky a domovy na jiný druh počasí. Podzim má 
ale také své osobité kouzlo. 
 Nedá mně, abych se nevrátil k některým věcem, které se udály během 
období od vydání posledního Zpravodaje. Pro mě osobně největší událostí 
byla účast na slavnostním vyhlášení Vesnice roku JMK 2012. Na tuto událost 
jsem měl doprovod, a jak se sluší, byla to příslušnice něžného pohlaví, Svatka 
Drápelová. Mohu Vám důvěrně sdělit, že mužská část účastníků této slavnosti 
mě sledovala s jistou závistí. Naplnilo mě velkou hrdostí, když moderátor 
řekl, že Cenu naděje pro živý venkov vyhrál městys Křtiny a šel jsem ocenění 
přebrat od předsedkyně komise. Za to Vám všem, kteří se podíleli na přípravě 
prezentace naší obce, patří velký dík, protože když se lidé nedají dohromady, 
mohou si zastupitelé vymyslet cokoli, ale bez Vás, bez Vaší pomoci, by to 
nešlo. Jak hezky se poslouchalo, že jsme komisi připravili těžkou úlohu, když 
se rozhodovali co s námi, protože jste byli skvělí a naší jedinou nevýhodou bylo 
to, že jsme se do soutěže přihlásili poprvé. 
 Letošní Den Křtin znovu ukázal, jak se dovedeme domluvit a uspořádat 
akci tak velkého rozsahu. Předcházel tomu nespočet schůzek, kde jsme 
vymýšleli program tak, aby se lidé dobře bavili. Nejde poděkovat všem, kteří 
se zapojili do těchto příprav, ale já osobně bych chtěl velmi poděkovat Marcele 
Kuchyňkové, protože ona je tou,  bez které to nejde a která je duší celé akce.
 Dalším důležitým okamžikem bylo slavnostní otevření zámeckého 
parku, který se stal novou dominantou Křtin. Nejpozitivnější na tomto projektu 
je fakt, že park je otevřený jak pro nás křtinské obyvatele, tak hlavně pro lidi, 
kteří nás každoročně navštíví, a věřte, že těch lidí vůbec není málo. Když jsem 
dělal statistiku pro jeden dotační program, který se chystal, došel jsem k počtu 
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cca 70 000 návštěvníků. Kdo by to byl řekl? Velký dík Mendelově univerzitě           
a jejím představitelům za snahu přispívat k novému obrazu Křtin a důstojnému 
okolí našeho Chrámu. Je dobře, že v dnešní nelehké době jsou někteří lidé 
ochotni prosadit, aby se dávaly nemalé finanční prostředky na takové aktivity. 
 Byla dokončena největší investice za několik posledních let, stavba 
Bukovský kopec, ve výši více než 11 milionů korun. Dosáhli jsme toho, že dnes 
jsou skoro celé Křtiny napojeny na vodovod a kanalizaci. Dále po dohodě se 
Svazkem a VaKem Boskovice začíná u nás obnova starého vodovodního řádu, 
která začala na Pusté straně kde je situace nejhorší. Rekonstrukce je rozdělena 
na tři etapy a celková výše investice je více než 3 miliony korun. Celou částku 
platí VaK Boskovice ze svých zdrojů. 
 Do konce letošního roku dokončíme také úpravy okolí Spolkového 
domu, dvorní části, kůlny na dvoře a podezdívky. Již dnes je vidět jak se mění 
k lepšímu tato část středu obce. Možná jsem na něco zapomněl, ale sami to 
nakonec vidíte nejlépe. 
 Na závěr Vás chci pozvat na akce, které se ještě do konce roku chystají 
a hlavně Vám popřát hodně zdraví a pohody. 

              Váš starosta                

OBEC 

Termíny pytlového sběru
V následujících měsících budou sváženy pytle s tříděným odpadem v těchto 
termínech:

18. října 2012, 15. listopadu, 13. prosince, 17. ledna 2013.
Děkujeme všem, kteří nám tříděním odpadu pomáháte šetřit přírodu a snižovat 
cenu, kterou platíme za netříděný odpad.

✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Jak třídit odpad v domácnostech
(podle letáku SITA)

Tříděním odpadu chráníme životní prostředí – druhotné suroviny jsou 
cenným zdrojem materiálů
Třídění odpadů stanovuje Zákon o odpadech
Tříděním odpadů snižujeme výdaje obce na odstranění směsného 
komunálního odpadu
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•	 Předcházejte vzniku odpadů
•	 Odpady třiďte hned jak vzniknou, zvlášť do košů nebo tašek
•	 Do barevných kontejnerů dávejte jen to, co do nich opravdu patří
•	 Před vhozením odpadu do kontejneru minimalizujte jeho objem 
sešlápnutím

Co se děje s odpadem dále? Papír se lisuje do velkých balíků a je následně 
odvážen do papíren. Plasty jsou podle druhu dotříděny a slisovány, případně 
podrceny a odváží se k dalšímu zpracování. Skleněné střepy se svážejí odděleně 
(tj. zvlášť bílé a barevné) na překladiště v naší společnosti a ve velkých objemech 
se pak převáží do skláren, bioodpad se sváží přímo do kompostáren.

PLAST
Patří sem
Sešlápnuté PET lahve (i s víčkem)
Nápojové kartony – obaly 
(krabice) od mléka a nápojů
Sáčky, tašky, folie
Polystyren
Kelímky od másla, jogurtů a jiných 
potravin
Plastové obaly od šamponů, 
mycích a pracích prostředků
CD/DVD

Nepatří sem
Linoleum, PVC / Pryžové výrobky  
/ Koberce
Textil / Pěnový polyuretan – 
molitan
Pneumatiky / Videokazety / Kabely
Obaly od olejů, 
obaly silně znečištěné zbytky jídel
Obaly od nebezpečných látek, 
barev, chemikálií a léčiv

PAPíR
Patří sem
Noviny, časopisy
Školní sešity
Knihy
Brožury
Reklamní letáky
Katalogy
Psací a balicí papír
Čisté papírové obaly a sáčky
Rozložené krabice a kartony

Nepatří sem
Znečištěný a mastný papír / 

Voskovaný papír
Obaly od másla

Nápojové kartony
 – obaly (krabice) od mléka a 

nápojů
Zbytky tapet / Papírové kapesníky / 

Ubrousky
Jednorázové pleny
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BiOOdPAd
Patří sem
Zbytky jídel rostlinného  původu
Zbytky ovoce a zeleniny
Zbytky pečiva a obilnin
Květiny
Kávový odpad vč. filtrů a ubrousků
Čajové sáčky
Listí, seno, sláma
Piliny, hobliny v menším množství

Nepatří sem
Fritovací olej / Jednorázové pleny
Uhynulá zvířata / Skořápky od 
vajíček
 Zbytky masa, kosti, kůže / Trus 
zvířat a psů Zvířecí srst / Popel / 
Cigarety

SkLO
BíLé 
Patří sem
Veškeré bílé obalové sklo (lahve 
od nápojů bez kovových či 
plastových uzávěrů, skleněné 
nádoby)
Tabulové sklo čiré

BAREvné
Patří sem

Veškeré barevné obalové sklo 
(lahve od nápojů bezkovových 
či plastových uzávěrů,skleněné 

nádoby
Tabulové sklo

Nepatří sem
Porcelán / Drátosklo / Varné sklo 
/ / Zrcadla Televizní obrazovky / 
PC monitory Automobilová skla / 
Lahvičky od léčiv 
Zářivky, výbojky, žárovky

Osvětlení / rozhlas

 Žádáme zdvořile občany Křtin, aby nás před zimním obdobím upozornili 
na nefunkční veřejné osvětlení a rozhlas na telefonním čísle 725 112 578 nebo 
724 016 726, abychom stihli zajistit včasnou nápravu.
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Upozornění
 
 Vzhledem k tomu, že se ve Křtinách občas pohybují podezřelé osoby, 
upozorňujeme občany, aby neotvírali nikomu koho neznají a hlavně tyto osoby 
nepouštěli do bytu nebo domu. Pokud by se takoví občané vyskytli, žádejte 
předložení dokladů a dejte vědět na Úřad městyse.
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Poplatky za komunální odpad a za psy
  Koncem srpna uplynula doba na úhradu druhé poloviny poplatku za 
komunální odpad. Pokud někdo dosud neuhradil poplatky za komunální odpad 
nebo za psa, nechť tak učiní co nejdříve.
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Sběr elektrozařízení 
  Vzhledem k opakujícím se dotazům na možnosti sběru vysloužilých 
elektrických spotřebičů, upozorňujeme znovu na skutečnost, že od loňského 
roku můžete odkládat nepotřebné elektrospotřebiče po dohodě s úřadem 
Městyse kdykoli, dle Vašich potřeb. Dostali jsme zdarma pronajatý plechový 
domek na sběr elektrického zařízení. Po nashromáždění dostatečného množství 
elektroodpadu zašleme objednávku a svozová společnost nasbírané elektro 
odveze. Budeme rádi, když tuto službu budete co nejvíce využívat, protože obec 
za sběr tohoto zařízení dostává finanční odměnu, která je příjmem do obecního 
rozpočtu, do kapitoly sběr a svoz odpadů. Není to nijak velká částka, ale snižuje 
podíl nás všech na platbě za odpady, stejně tak jako třídění domovního odpadu, 
za který jsme loni obdrželi částku cca 110.000,- Kč od společnosti Ekokom. 
Navíc od příštího roku dle nového zákona musí obec od občanů vybírat skutečné 
náklady, které sběrem a svozem odpadů vznikají. Je na nás, aby tato částka 
byla co nejnižší a nárůst poplatků co nejmenší. O změnách Vás budeme včas 
informovat. 
      starosta

Jubilanti

V posledním čtvrtletí tohoto roku oslaví životní jubilea tito naši spoluobčané:

Říjen
Marie Bischofová, Jitka Dürerová, Hana Moltašová  

Listopad
Eva Krejčířová, Marie Musilová, Jiřina Opletalová, Ludmila Skácelová, 
Miroslav Šebela, Karel Trubač

Prosinec
Marie Bílková,  Marie Grimová, Libuše Neužilová, Emilie Olejníčková, 
Jana Pokorná, Jaroslava Švendová

Přejeme jim do dalších let života dobré zdraví a osobní spokojenost.
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Aktuální – žhavé informace (došlo po uzávěrce)
 tento týden jsme dostali informaci ke dvěma projektovým žádostem          
o dotace, které jsme v letošním roce 2012 podávali. 
 Jako první přišlo vyjádření z ROP Jihovýchod, kam jsme podávali 
projektový záměr nazvaný „Zkvalitnění přístupových komunikací                                      
a parkování pro návštěvníky poutního místa – Křtiny”. Byl předložen 
v rámci výzvy 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. Ve vyjádření doslova 
stojí:
  „Váš projekt je v souladu s výzvou a bude po úpravách smysluplný             
a potřebný a bude splňovat pravidla výzvy a hlavní cíl oblasti podpory 
zkvalitňovat a rozvíjet infrastrukturu a technické zázemí pro rozvoj cestovního 
ruchu“. 
 Když budeme v dalším jednání úspěšní, mělo by to zcela zásadní význam 
pro nás všechny. Celková předpokládaná výše investice dosahuje částky 22 – 25 
milionů korun, z toho výše dotace je až 85 % celkové částky. Všechny úpravy 
jsou v souladu se schváleným územním plánem. O dalším vývoji Vás budeme 
včas informovat. 
 Jako druhé přišlo vyjádření k dotaci na vybavení posilovny ve Spolkovém 
domě s názvem „Fitnes pro život”. Žádost byla podána k MAS Moravský kras 
na její 8. Výzvu. Naše žádost byla vybrána a byla nám přiznána dotace ve výši 
80.250,- Kč z celkové částky 107.000,- Kč. Po obdržení písemného vyrozumění 
se ihned začne s budováním posilovny, aby se mohla co nejdříve využívat. 
 Jsem velmi rád, že jsem Vás mohl ještě na poslední chvíli seznámit 
s tak pozitivními informacemi. 
        starosta   

ŠkOLA
Začátek školního roku
 Začátek školního roku byl jako obvykle. Promluvil pan zástupce, pan 
ředitel, pan starosta a p. Peňáz. Potom jsme šli do třídy, rozdali nám rozvrhy          
a paní učitelka nám všem rozdala školní řád a hned potom ho začala číst. Jak 
ho dočetla, ptala se nás co se nám nejvíce líbilo v minulém roce. Začali jsme se 
hlásit. Nakonec nám řekla abychom už odešli.
 Asi za 6 dnů začaly padat známky 1, 2, 3, 4, 5. A přišli 2 noví žáci Derek 
a Ondra.

Matěj Budiš, 5. ročník
A kolik chodí žáků do školy?
Do předškolního vzdělávacího oddělení 45 dětí a do základního vzdělávacího 
oddělení 137.
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Cesty městy
 Cesty městy byl název konference, která se konala 20. září v České 
Třebové. Žáci Jéňa Drápela a Staša Opletal, jako reprezentanti jediného 
žákovského kolektivu, který se zúčastnil, zde vystoupili s projektem “Křtinami 
na zelenou”. Potlesk v sále svědčil o tom, že obstáli v konkurenci dospěláků na 
výbornou. Sami si pak mohli vyzkoušet, jaké je to pohybovat se na vozíčku, 
být nevidomým a nebo naopak používat elektrokolo. Spolu s kamarády ze 
středních dopravních škol navrhovali cesty městem. Určitě své nové poznatky  
a dovednosti jednou uplatní v praxi.
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Den Křtin
 V sobotu 22.9.2012 se konal Den Křtin. Na náměstí byly různé stánky 
se suvenýry, burčákem, medem a plackami s různými náplněmi. Koupila jsem 
si náušnice, takový krásný kámen a med. Ve staré škole byla výstava obrázků 
a různých výrobků od lidí ze Křtin. Také v nové škole byla výstava. Například 
letadel, domečků a tanků, které vyráběly děti ze školy. Byly tu i fotografie dětí - 
účastníků fotografické soutěže. V  jedné třídě byla výstava obrázků dětí i jejich 
rodičů. Líbily se mi tu drátkované výrobky, skleněné náušnice a perníčky. Kluci 
ze školy vystavovali kaktusy. Také jsem si tu vzala sazeničky rostlin.

Bára Opletalová 5. třída 
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Šifra Mistra Santiniho, aneb jak Křtinská škola  překročila Rubikon. 

 Rubikon je akce pro žáky 6. tříd, kterou každoročně pořádá jedna ze 
škol Cirsia. Šest zástupců za každou školu přijede poměřit nejen svoje znalosti, 
dovednosti, zručnost a obratnost, ale i schopnost spolupráce a ochoty zapojit se 
do kolektivních aktivit. 

 Křtinský Rubikon jsme nazvali Šifra Mistra Santiniho. Využili jsme 
možnosti děti blíže seznámit s historií křtinského kostela i Křtin. Žáci plnili 
úkoly, které dostávali v šifrované podobě. Museli tedy nejprve rozluštit zadání 
úkolů a pak je plnit. 

 Během necelých tří dnů, kdy ve škole pobývali, si vyzkoušeli řadu 
řemesel, naučili se novou písničku, zatančili si, naučili se péct trdelníky, 
vyzkoušeli si rybaření… 

 Moc ráda bych touto cestou poděkovala panu Ing. Zbyňku Drápelovi, 
který pro děti připravil lukostřelby a dětem se trpělivě věnoval. Velký dík patří        
i panu Ing. Stanislavu Klímovi, který nám zapůjčil svůj rybník, kde si děti mohly 
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vyzkoušet základy rybaření pod vedením rodiny Doleželových z Lipovce. Sice 
jsme odešli bez úlovku, ale i tak to byl pro děti velký zážitek. Poděkování patří        
i p. MSGr. Janu Peňázovi. Ten dětem velmi poutavým způsobem přiblížil 
barokní architekturu a umění v prostorách křtinského kostela. 

 Křtinská škola obstála na výbornou především díky těsné spolupráci 
všech zaměstnanců. 

Mgr. Dagmar Tomková,
organizační vedoucí 

SPOLkY
Den Křtin – Křtiny mají talent 

 Stejně jako v předcházejících pěti 
letech se konal v září Den Křtin. Tedy spíše 
Dny Křtin, protože tato akce začíná už v pátek 
vpodvečer tradiční oživlou minulostí a končí v 
neděli odpoledne. 
 Motivačním sloganem letos bylo 
„Křtiny mají talent“. A ukázalo se, že 
talentovaných spoluobčanů je mezi námi celá 
řada, přes výtvarníky, zpěváky až po ty, kteří 
vyrábějí roztodivné přívěsky, svíčky, zdobí perníky, vyšívají ubrusy, či šijí 
divadelní kostýmy. O tom se mohli přesvědčit všichni, kteří navštívili výtvarné 

výstavy ve Společenském sále, obřadní 
místnosti, či základní škole. 
 Na jevišti zase prokázali svůj um 
zpěváci a tanečníci ze ZUŠ, byli vyhodnoceni   
i talentovaní žáci naší ZŠ a potlesk patřil 
dětem a maminkám z rodinných center Smrček 
a Ježura. Odpoledne v bohatém kulturním 
programu předvedly svůj šarm a nadání                   

i dívky z taneční skupiny Saltarín. 
 V sobotní večer jste pak mohli 
obdivovat místní zpěváky ze smíšeného 
sboru Kantila. Ta však letos byla pouze 
úvodem k opravdu skvělému koncertnímu 
zážitku v podání špičkového mužského Sboru 
moravských učitelů pod vedením vynikajícího 
dlouholetého sbormistra Lubomíra Mátla. 
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 V neděli prokázali talent místní 
fotbalisté. I když ženatí usilovně bojovali, 
svobodní si pohár vzít nenechali. Závěrem 
pak mohli diváci ocenit talenty našich herců 
a hereček na derniéře letošní divadelní hry 
Záhada zámku Canterville. 
 A ještě jedna z akcí stojí za připomenutí. 
V nedělní dopoledne byla odhalena pamětní 
deska RNDr. Jiřímu Kovaříkovi, bývalému 
řediteli základní školy. Ten, i když pocházel z Jedovnic, se nemalou měrou zapsal 

do dějin především místní školy. I on prokázal 
svůj talent, talent  k nenásilnému vedení lidí, 
k učení žáků a k tomu, že usilovnou prací lze 
věci dotáhnout do úspěšného konce. Můžeme 
si jenom přát, aby lidí s takovýmto nadáním 
bylo v našem městysi, ale i v celé republice co 
nejvíce.

Marcela Kuchyňková

 Poznámka redakce: Připomínáme, že Den Křtin vznikl jako upomínka 
na první písemnou zmínku o Křtinách, od jejíhož sepsání (24. září 1237) 
uplynulo letos přesně sedm a třičtvrtě století. Více fotografií najdete na 
www.krtiny.cz.
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Obecní ovocný sad ve Křtinách 

Z obsáhlého článku Petra Jelínka, který vznikl na základě zářijové schůzky 
zájemců o komunitní plánování, jsme pro vás vybrali několik nejzajímavějších 
informací. Celý článek je k dispozici na obecních webových stránkách.
 Letos „vyroste“ ve Křtinách pod školou nový ovocný sad starých odrůd 
stromů i keřů. Stane se tak díky Nadaci VIA, která finančně podpořila projekt 
výsadby předložený občanským sdružením Horní mlýn a Městysem Křtiny. 
Naším hlavním cílem je vybudovat sad sloužící občanům i návštěvníkům 
Moravského krasu. Chceme, aby zde vznikla odpočinková zóna pro děti                      
a žáky školy i místní spolky. Kromě stromů bychom zde chtěli vytvořit příjemné 
posezení, instalovat zajímavé výukové interaktivní panely, chceme zde pořádat 
zajímavé akce (například společná moštování apod.). 



3/ 2012 Řijen - 10 -

O tom, jak konkrétně by mohl sad vypadat, jsme diskutovali v pondělí 1. 10. 
– zápis ze schůzky, kde najdete nejen zajímavý tip například na akce, které by 
mohly v sadu probíhat, si můžete vyžádat na úřadu městyse Křtiny či u Petra 
Jelínka z o.s. Horní mlýn. 

A protože chceme, aby se sad líbil a sloužil co největšímu množství lidí, 
připravili jsme pro vás anketu, jejímž prostřednictvím si můžete vybrat, které        
3 stromy a 3 keře byste v sadu nejvíce uvítali. Vybírat můžete z následujících 
tipů: 

Stromy Keře

Typ Počet 
hlasů Typ Počet 

hlasů

Jabloně
- Jabloně by měly tvořit hlavní kostru sadu
- Vybrat různé (staré) odrůdy + různé typy 

(letní, podzimní jablka)
- Jabloně od Stanislava Bočka

7 Dřín obecný 9

Třešně
- Ranné třešně, sklizeň v červnu 3 Angrešt 5

Slivoně 3 Arónie – „černý jeřáb“ 2

Jeřáb oskeruše
- Alespoň jeden do sadu – druhová 

rozmanitost a ukázka zajímavého stromu
- Ideálně mít dva: jeden strom plody 
„jablíčka“, druhý strom „hruštičky“

3 Zimoléz kamčatský 1

Hrušně
- Možný problém s rzí (prokonzultovat)

- Hrušně od Stanislava Bočka / Radima Peška
2 Rybíz 1

Jeřáb Moravský sladkoplodý
- Alespoň jeden do sadu – druhová 

rozmanitost a ukázka zajímavého stromu
1 Muchovník – indiánské ovoce 1

Broskvoně 0 Vinná réva 0

Meruňky 0
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Více podrobností o jednotlivých akcích i o celém projektu výsadby obecního 
sadu vám rádi sdělí Petr Jelínek z občanského sdružení Horní mlýn či pan 
starosta František Novotný. 

Petr Jelínek
Občanské sdružení Horní Mlýn.

✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

22. skautský tábor „Zlaté horečky“
pátek 30. 6. – 14. 7. 2012
 Náš letošní skautský tábor byl v pořadí již 22. letním táborem a opět se 
uskutečnil na louce poblíž obce Kulířov asi 22 km od Křtin. Z pohledu počtu 
účastníků to byl tábor v mnohém přelomový. Poprvé v naší novodobé historii 
(od roku 1991) bylo účastno přes 30 dětí mladších 15 let, dokonce 35. Od toho 
se odvíjely mnohé změny a vylepšení na našem táboře, jelikož jsme jej museli 
hlásit na krajské hygienické stanici jako zotavovací akci. Dohromady se celého 
tábora účastnilo 50 členů střediska a k tomu dalších šest členů a příznivců, kteří 
na tábor přijeli na delší či kratší návštěvu.
Kromě již standardního vybavení (indiánských stanů týpí, jídelny, sauny, 
sklípku, umývárny, kuchyně a latrín), jsme nakoupili novou polní umývárnu, 
nádrž na pitnou vodu a další díl hangáru, abychom se dovnitř do jídelny všichni 
vlezli. Také jsme letos postavili rekordní počet týpí (pro nás starší teepee, pozn. 
red.) a to 11. Celý tábor se začal stavět již 22. 6., kdy jsme dovezli táborové 
vybavení a postavili první velké stavby (kuchyň a jídelnu). 
V sobotu přijeli další pomocníci a mnoho rodičů, kteří nám pomohli postavit 
velkou část tábora. Ve zbylých dnech jsme dolaďovali různé dodělávky                      
a také stavěli táborovou dominantu více než pět metrů vysoké „Ruské kolo“, 
což byla tzv. vázaná stavba, která je tvořena bez použití jediného hřebíku pouze 
za pomoci tyčí a lan.

 V pátek 29. 6. 
dojel chlapecký oddíl 
na stavěčku, zařídil 
si týpí a pomohl nám                                       
s nejrůznějšími pracemi. 
Další den dorazili všichni 
zbylí účastníci a dali se 
do zařizování vlastního 
obydlí. 
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A potom už se tábor rozběhl. Hned 
první den jsme se dozvěděli od 
tajemného Johnyho Stewarta, že na 
Klondiku bylo nalezeno zlato a my 
se rozhodli podstoupit namáhavou 
cestu, zkusit štěstí a nalézt je také. 
Jednotlivé etapy byly motivovány 
skutečnými příběhy a úseky cesty 
zlatokopů na Klondike. Zlatokopové 
začínali vyplutím parníku ze San 
Francisca do přístavu Dyea, odtud 
do průsmyku Chilcoot, kam museli 

vynést své vybavení a nakonec po jezerech a řece Yukonu doputovali do Dawson 
city.
 V průběhu tábora nás kromě přítele Johnyho Stewarta navštívil také 
Starý Greenwood, který ale byl z naší přítomnosti velmi rozladěn a dokonce 
vjel do tábora na koni a unesl naši roverku Adélu Matuškovou. My se ji vydali 
hledat, ale bez koní bychom je těžko dostihli, a tak jsme si je půjčili nahoře na 
ranči Kopaniny. Ádu jsme osvobodili. Za tento hrdinský čin nás Johny Stewart 
odměnil svým pokladem a daroval nám sekery (pro každou družinu jednu) a pro 
každého jednotlivce jednu zlatou cihličku.
 Po odjezdu mladších účastníků (v neděli 8. 7.) se s námi Johny 
Stewart chtěl znovu sejít a podělit se o informace o jezeru Překvapení, což 
je bájné jezero, jehož dno je zcela 
pokryto zlatými valouny. Když jsme v 
deset hodin večer čekali na signál, nic 
nepřicházelo. Nakonec s řinkotem padal 
do tábora kýbl a my pospíchali za jeho 
zvukem. Nad táborem jsme objevili 
parťáka Johnyho Stewarta, který byl 
oběšený a na sobě měl vzkaz od Starého 
Greenwooda, který jej zabil a sebral nám 
mapu k jezeru Překvapení. O pár dní 
později se nám podařilo vypátrat, kde 
se nachází srub Starého Greenwooda 
a chtěli jsme si přijít pro mapu. Když jsme se připlížili až ke srubu, uviděli 
jsme Johnyho Stewarta, který chtěl Greenwooda společně s námi překvapit. 
Ale chvíli na to zazněl výstřel a my viděli Johnyho Stewarta padat k zemi. 
Greenwood pak na chvíli zmizel a Makča se nenápadně vetřel k jeho srubu 
a sebral mu mapu ze stolu. A pak jsme jen rychle utíkali. Zaslechli jsme ještě 
několik výstřelů. 
 I když jsme měli mapu, pořád jsme ji nedokázali rozluštit. Další den 
jsme se od Johnyho Stewarta dozvěděli, že ho Greenwood vážně zranil. Proto 
nám Johny zanechal klíč k mapě a cestě k jezeru Překvapení. Když jsme se tam 
vydali, nalezli jsme hrob Johnyho Stewarta a spousty zlata ve studánce a další 
upomínkové předměty.
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 Kromě etapové hry proběhla také přednáška našeho oldskauta Petra 
Švendy-Kulicha o hvězdách a my si mohli názorně prohlédnout Měsíc, Saturn       
a Mars v dalekohledu. Podařilo se nám dokončit Ruské kolo, na kterém se 
všichni povozili. Projeli jsme se na koních. Byla nám ukradena vlajka, ale naši 
skauti ji získali zpět. Byli jsme se koupat a jezdili na kajacích i raftu. Vyzkoušeli 
si vaření bez použití nádobí v tzv. Setonově hrnci. Ochutnali jsme orientální 
jídlo z moučných červů. Někteří skauti a skautky byli v indiánské sauně. To 
je jen výběr z celé řady zážitků, znalostí a 
zkušeností, které si naši účastníci odnesli 
domů.
 Hlavním vedoucím tábora byl Jiří 
Pinďák, jeho zástupci byli Nikola Matušková a 
Štefan Pinďák. Štefan byl zároveň táborovým 
zdravotníkem, který na několik dní sám 
onemocněl a musel být nahrazen Blankou 
Kubešovou a Václavem Ševčíkem. O kuchyň 
a zásobování se starala především Michaela 
Brzobohatá a v dalších dnech tábora Nikola Matušková a Tereza Meluzínová. 
Zásobování pitnou vodou a občasné zásobování surovinami zajišťoval Václav 
Ševčík. Táborový rozpočet vedl Štefan Pinďák.
 Krom výše uvedeného „technického a organizačního zajištění“ a osob, 
které se starají o to, aby tábor v maximální míře bezchybně šlapal, je však třeba 
zmínit zejména osoby, které se podílely na přichystání a realizaci programové 
náplně. Na téměř půlroční přípravě celkové koncepce, jejím rozpracování                
a finálním převedení do výsledné praxe spolupracovali: Jiří Pinďák, Václav 
Ševčík, Michaela Meluzínová, Tereza Meluzínová, Adéla Matušková a Pavel 
Kovář. Velkým přínosem i v letošním roce bylo zapojení našich starších členů 

(tzv. roverů) do většiny příprav             
a pak hlavně do samotné realizace 
během tábora. Každý z roverů měl 
na starost určité etapy, které sami 
vymysleli. Také si každý z nich 
připravil rukodělnou činnost (vázané 
stavby, práce s hlínou, korálkování, 
výroba lampiónu, atd.) Jako roveři 
byli na letošním táboře tito lidé: 
Ondřej Dressler, Martin Kapl, Pavel 
Kovář, Adéla Matušková, Nikola 
Matušková, Michaela Meluzínová, 
Tereza Meluzínová a Václav Ševčík.

 Vedení dětí na táboře měli pak na starost ti samí lidé, kteří s mladšími v 
rámci družin pracují celoročně: Zbyněk a Hana Drápelovi připravovali program 
pro vlčata; Jiří Pinďák, Václav Ševčík a Zbyněk Drápela vedli skauty a Nikola 
Matušková se starala o světlušky. Skautky měla na starost Tereza Meluzínová, 
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které pomáhaly Míša Meluzínová a Adéla Matušková. Program pro rovery             
a vedoucí měli na starost Martin Kapl a Ondřej Dressler, kteří realizovali 
program, který společně s nimi připravovali Petra Hemzalová a Tomáš Pavloň.
 Doufáme, že se všem účastníkům tábor líbil, protože jejich nadšení je 
naše jediná odměna za zhruba půlroční usilovnou práci. Za sebe mohou říci, že 
se tábor vydařil a už se těším na další tábor, který tu bude za rok. 

        Jiří Pinďák, 
hlavní vedoucí tábora

✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

22. ročník Křtinské 50 z pohledu čísel

 Letošní 22. ročník obnoveného turistického pochodu Křtinská 50 se 
více než vydařil. Šťastná ruka organizátorů při volbě termínu akce před několika 
lety nese své ovoce a i tentokrát nám první říjnová sobota připravila překrásné 
slunečné počasí s teplotami okolo 20 °C. Tyto podmínky přilákaly na start do 
hospůdky Eden opět o něco více lidí než v loňském roce a stejně jako loni 
nezbývá než napsat, že se posunuly dosavadní 
rekordy. A nyní už se ponoříme do suché řeči 
čísel. 
 Na startu se sešlo 311 osob ze Křtin          
a blízkého i vzdálenějšího okolí. V tomto 
počtu je zahrnuto 284 platících účastníků (věk 
5 a více let) a 27 dětí do 4 let. 
 Nejkratší 7km trasu prošlo 82 osob. 
Zde byly u Klostermannovy studánky našimi skauty připraveny hry a závody 
pro děti a pro všechny pak opékání špekáčků. 
 Nejvytíženější trasou bylo 12 km, kam vyrazilo celkem 111 lidí. Na této 
trase na účastníky čekalo otevřené arboretum s možností opékat špekáčky.

 Na 25 km pochod se vydalo 67 lidí, což je 
235% nárůst oproti loňsku. Je tedy vidět, 
že křtiňáci se pomalu učí chodit delší trasy                 
a za několik dalších ročníků se jistě dočkáme                
i výrazně vyššího počtu chodců na té nejdelší. 
 I trasa o délce 32 km zaznamenala 
nárůst. Procházku v této délce absolvovalo 
symbolicky 32 lidí. 
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 Nejdelší trasa 50 km měla letos                 
19 účastníků, z toho deset občanů našeho 
městyse. Nejmladším padesátkařem byl skaut 
Jakub Zoblivý, kterému bylo v den pochodu 
13 let. Ostatní křtinští účastníci 50 km, kteří 
úspěšně dokončili, jsou: Anna Boháčková, 
Zbyněk Drápela ml., Jakub Hurta, Jiří Kovář, 
Radim Odehnal, Jiří Pinďák ml., Zdeněk 
Varmuža a Tomáš Zedníček. 
 Velké poděkování patří týmu organizátorů, kterých je asi 15 a kteří se 
snaží rok od roku zlepšovat zázemí celé akce. 
 Věřím, že letošní ročník Křtinské 50 se všem líbil a za rok, první 
říjnovou sobotu, opět naviděnou. 
       za organizační tým 

K50 Petr Zapletal

Poznámka redakce: více fotografií najdete na www.krtiny.cz.

RŮZNÉ
Nevyžádaná pošta 
 aneb komentář ze křtinských poutnických stránek, který si jejich 
správce nemůže vyžádat, ale o který se, milí spoluobčané, může s vámi podělit. 
Komentář byl přidán k článku Svatý křest (ve Křtinách i jinde) dne 2.9.2012: 
 Pokřtil jste nám Aničku a Matyáška a bylo to krásné, zde se prosím 
podívejte: http://madlenangelinasara.blog.cz/1209/svaty-krest. Nic tak 
dojemného jsem v posledních mnoha letech nezažila a i ostatní členové naší 
rodiny a přemýšlíme o pokřtění dalších dětí. Promiňte mi, ale netušila jsem co 
víra dokáže, povznést, vysvětlovat dětem, nebát se už kříže, učit se, jaké kouzlo 
slyšet modlitbu z dětských úst. Prostě děkujeme. (maminka A. a T.) 

 Mons. Jan Peňáz
        Fara Křtiny
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Oheň přátelství
 Rok od 60. výročí osídlení Kolonky ve Křtinách a 1. výročí Ohně 
přátelství uplynul jako voda. Dá se říct jako voda ve Křtinském potoku. Jarní 
bystré vody se změnily v klidný a líný tok. Okolní lesy si nasadily malou žlutou 
čepičku a u nás se jako každoročně začaly houfovat vlaštovky. A to byl ten 
správný čas na táborák. Dne 25.8.2012 jsme se sešli na „Place.“
 Na začátek v 18.30 hod. se shromáždily 42 osoby. Po zahájení                                 
a vzpomínce na ty, kteří již mezi  námi nejsou, byl slavnostně zapálen oheň. Toho 
úkonu se ujaly naše nejstarší občanky z Kolonky. Pak následovala přátelská 
zábava a zpěv. O veškeré materiálně technické vybavení se postarali kluci 
z SDH Křtiny a patří jim za to veliký dík. Sladké a slané pohoštění připravily         
4 sponzorky. Za jejich výborné výrobky děkujeme.
 Velice nás potěšila přítomnost p. starosty, místostarosty a ostatních 
přátel ze Křtin. Během večera se u ohně vystřídalo 60 občanů a všem se celková 
atmosféra líbila. Rozcházeli jsme se po příjemném prožití večera, na začátku 
nového dne. Nashledanou v srpnu 2013. Přijďte zase všichni.

Bohumil Odehnal
Křtiny Kolonka 193

✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Chodník na Kolonku
 Chtělo by se říci, že nekonečná kauza zvaná „ Chodník na Kolonku“ 
snad spěje ke svému závěru. Není dne, kdy nás nezastaví někdo, kdo se ptá, jak 
to pokračuje a kdy se konečně věci pohnou dopředu. Podařilo se nám s vlastníky 
dotčených pozemků, které potřebujeme vykoupit na plánovaný chodník dojít 
ke kompromisu, který je přijatelný pro všechny strany. Se čtyřmi vlastníky 
z pěti máme podepsanou smlouvu o smlouvě budoucí, která řeší podmínky 
následného odkupu po přesném vytýčení stavby, včetně ceny. Poslední vlastník 
přislíbil také v co nejbližší době, že se dohodneme. 
 Pokud k této poslední dohodě dojde, nic už nebude bránit tomu, abychom 
na jaře následujícího roku zahájili stavbu. Stavět se bude podle projektu, který je 
hotový, jen se musí udělat nové „vyjadřovačky“, na které máme během zimních 
měsíců dle projektanta dostatek času. V rozpočtu na příští rok máme finanční 
rezervu na tuto investici. Jsme tedy téměř připraveni ukončit stav, kdy cesta  
z Kolonky do samoobsluhy je malé hrdinství. Přeji nám Všem, nejen Koloňákům,  
aby dohoda neztroskotala na nějakých malichernostech, protože po nebezpečné 
silnici z Kolonky nechodí jen dospělí, ale jedná se hlavně o děti, pro které se 
snad stojí za to dohodnout. 
Chtěl bych proto ještě jednou poprosit: dohodněme se, bude to prospěšné pro nás 
všechny. Ukončení tohoto nekonečného příběhu je naším společným zájmem.

starosta
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Nové webové stránky II 

 Jak jste si mnozí všimli, od července byly zprovozněny nové oficiální 
webové stránky Křtin. Stránky (administrační systém a design) vytvořila firma 
LUVR s.r.o. z Popůvek. Jejich obsah si však musíme vytvářet my sami, občané 
Křtin. Tímto tedy prosíme návštěvníky stránek, aby měli pochopení, pokud zde 
naleznou nějakou nepřesnost nebo jim nějaká informace bude chybět. Kromě 
některých aktualit, které na stránky přímo vkládá městys, je veškerý obsah 
tvořen dobrovolníky. Jejich jména naleznete pod tímto odkazem: http://www.
krtiny.cz/autorsky-tym-webove-prezentace-krtin/. Věříme, že se tento seznam 
bude stále rozšiřovat. 
 Současně vyzýváme všechny občany, aby se do tvorby stránek zapojili: 
1) Hlášením nepřesných či zastaralých informací, chybných odkazů, případně 
dodáváním tipů na to, co by bylo dobré zveřejnit. 
2) Psaním textů – můžete pomoci doplnit jakoukoliv sekci v prezentaci. Máte 
například zajímavé zážitky z libovolné akce, která se ve Křtinách uskutečnila? 
Podělte se s námi o ně, rádi je zveřejníme v sekci „Stalo se“. Víte o nějaké 
historické zajímavosti? Napište nám o ní, abychom rozšířili sekci „Historie 
Křtin“. 
3) Zasíláním fotek a videí – zvláště u internetových prezentací platí, že obrázek 
vydá za tisíc slov. Uvítáme proto nejrůznější fotky Křtin a okolí. Zoufale nám 
chybějí především zdařilé obrázky pěkných zákoutí, důležitých budov ve 
Křtinách apod. Kostel je jistě naše největší chlouba. Zdá se proto, že běžný 
fotograf pro kostel už ve Křtinách nic dalšího nevidí, ale Křtiny nejsou jen 
kostel.  Je tu i spousta dalších zajímavých a pěkných míst. Ještě důležitější pak 
jsou fotky z proběhnuvších akcí. Ne všichni se mohou každé události zúčastnit, 
a tak zasláním fotografií pomůžete zachytit život v našem městysu pro ostatní. 
Vítána jsou rovněž videa z akcí. 
 Veškeré podněty a materiály zasílejte prosím na e-mailovou adresu 
admin@krtiny.cz, případně můžete materiály hmotnějšího charakteru (papírové 
fotky, videa na USB nosiči apod.) přinést i osobně na úřad městysu.
        

Marek Rada
        správce webu.
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Slavnostní otevření revitalizovaného parku zámku Křtiny 

 V pondělí 17. 9. 2012 odpoledne 
proběhlo za účasti více než 150 hostů 
slavnostní otevření revitalizovaného parku 
při zámku ve Křtinách. Byly tak ukončeny 
opravy křtinského zámku a jeho nejbližšího 
okolí. Přítomné oslovili svými projevy rektor 
Mendelovy univerzity v Brně prof. Ing. 
Jaroslav Hlušek, CSc. a ředitel ŠLP ML Křtiny 
MENDELU Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
 Vallis Baptismi – Údolí křtu – Křtiny. Tento starobylý název dokazuje 
tradiční význam místa, kde se uprostřed nádherné a pestré přírody od roku 1750 
nachází barokní komplex chrámu, rezidence a parku architekta Jana Blažeje 
Santiniho – Aichla. Na 10.200 ha okolních lesních porostů ve vlastnictví 
Mendelovy univerzity spravuje od roku 1923 Školní lesní podnik Masarykův 
les Křtiny. Stejně jako křtinský zámek s parkem. Přestože kostel a zámek nejsou 
umístěny na nejvyšším bodě v krajině, dominují Křtinskému údolí. V zámeckém 
parku, který má výměru 2,7 ha, nebyla nikdy provedena zřejmá estetická úprava, 
byl pouze účelově využíván, např. pro zahradnictví se skleníkem, likusovou 
ubytovnu, výrobu sena či parkování. Část zahrady v 50. letech minulého století 
sloužila jako pokusné pole pro zkoušení nové techniky z produkce křtinské 
výzkumné stanice. Součástí parku je i přilehlý lesní porost. Pravděpodobně 
nepříznivé finanční okolnosti v minulosti dávné i nepříliš vzdálené znemožnily 
nejen dokončení Santiniho stavby podle původních plánů, ale také úpravu parku 
a blízkého okolí. 
 Zvrat v opravách zámku Křtiny a úpravách jeho okolí nastal až na 
počátku nového tisíciletí. Na podzim 2010 byla dokončena a zkolaudována 
generální rekonstrukce zámku, na jaře 2011 se přistoupilo k vlastní revitalizaci 
zámeckého parku. Přípravné práce biologické a stavební revitalizace parku, 
byly zahájeny již v roce 2008, kdy profesor MENDELU Ivar Otruba zpracoval 
prvotní dokumentaci. Na dopracování se dále podílel Ing. Ondřej Nečaský. 
V roce 2009 byla získána na projekt dotace z dotačního titulu Operačního 
programu životního prostředí, činila 90 % nákladů na biologickou část. Souvisící 
stavební práce byly financovány školním lesním podnikem. V roce 2010 byly 
při přípravných pracích odstraněny neopravitelné kamenné zdi, kůlna a dřevěný 
včelín, upravena byla plocha po skleníku bývalého zahradnictví, asanována byla 
likusová ubytovna. S vlastní biologickou revitalizací bylo započato v březnu 
2011. Byly pokáceny k odstranění povolené stromy, a to včetně vyfrézování 
pařezů. Rozsáhlé zahradnické osazovací práce probíhaly v roce 2011 od dubna 
do poloviny listopadu, dokončeny v celém rozsahu byly do konce června 2012. 
Realizace stavební části započala v říjnu 2011. Objem prováděných prací byl 
značný vzhledem k novému tvarování terénu, velkému rozsahu zemních prací 
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s přebytkem zeminy, opravě a statickému zabezpečení opěrné zdi, osazení 
nového zábradlí a odstranění asfaltového chodníku. Vytvořena byla síť vzájemně 
propojených chodníků a cest k plnění rekreační funkce parku i k umožnění 
jeho údržby. Celý areál byl nově oplocen, vytvořeny byly 3 brány pro vjezd 
techniky a vstupní branka pro pěší. Na části plochy po bývalé ubytovně vzniklo 
parkoviště. Celkové náklady dosáhly výše 8,1 mil. Kč, z toho dotace pokryla 
1,8 mil. Kč. Park je volně přístupný. V současnosti pracují posluchači Lesnické 
a dřevařské fakulty MENDELU na návrhu dřevěného mobiliáře, který následně 
v dílnách vyrobí a na jaře 2013 v parku rozmístí.

Zámek Křtiny i s parkem byl tedy v letech 1994 – 2012 zcela opraven a může 
plně sloužit výuce posluchačů i odborné činnosti pedagogů všech fakult 
MENDELU, také dalším vysokým školám a institucím, obyvatelům městyse 
Křtiny a návštěvníkům zdejšího regionu.

Ing. Pavel Mauer
www.slpkrtiny.cz
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Život a události v naší obci před 200 lety - 1.část 

 Býčí skálu poctila svou návštěvou před 250 lety císařovna Marie Terezie 
se svými syny, za kterýmž účelem nechal kníže jeskyni osvítit několika tisíci 
lamp. 
 V r.1805 byl založen dnešní hřbitov a z této doby pochází i kříž na 
stávajícím hřbitově. Až do této doby byl hřbitov kolem kostela. 
 19.století začíná pro Křtiny utrpením: v r.1805 prochází obcí francouzští 
vojáci, kteří odcizili dobytek. V r. 1809 dochází k druhé invazi francouzských 
vojáků, jež byla mnohem horší. Francouzská lehká kavalérie a později i granadýři 
se zde ubytovali od července do října, důstojníci bydleli na faře. Poměry byly 
ztíženy tím, že byla velká neúroda, v letech 1813-1816 hodně pršelo a v letech 
1812,1819-20 a 1829-30 byly velmi tuhé zimy. 
 V r.1830 koupil křtinské a zábrdovické panství kardinál František Xaver 
z Dietrichštejna za 220.000 zlatých. Místní pivovar a lihovar málo vynášely, 
flusárna (výrobna potaše vedle pivovaru, pozn.red.) jen živořila. Nové panstvo 
zakládalo pastviny na úkor lesa, bylo zakoupeno 500 ovcí a vystavěn pro ně 
na Dřínové ovčinec v r.1932 ( pozdější zámeček a škola). Druhý ovčinec byl 
postaven u Březiny. V té době žilo ve Křtinách 400 obyvatel v 56 domech. 
 V r. 1831 vypukla v obci cholera: ve Křtinách na ni zemřelo 12 lidí, 
v celém křtinském panství na ni onemocnělo 500, z toho smrtelně 93 osob. 
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Lidé ve křtinském panství byli bez lékařské pomoci a byli odkázáni jen na 
poskytování duchovní útěchy. V Březině a Habrůvce, jež patřily k pozořickému 
panství, ošetřoval nemocné vyslaný lékař. 
 V r. 1844 vypukl v obci velký požár: vedle některých domů vyhořel            
i kostel a škola, jež byly tenkráte v oratoriu.Požár vznikl o svatodušních 
svátcích před půlnocí v domě kováře Mosera čp.25. Silný vítr zanesl jiskry na 
kapli sv.Anny, a od této se pak vzňala šindelem krytá střecha kostela a kostel 
se stal hořící pochodní. Proud vody ze stříkaček nedosáhl celé výšky kostela, 
roztavily se i zvony ve věži: velký zvon vážící 30q ( z r. 1721 ), prostřední                                     
o váze 12q a malý zvon o váze 4q ( z r.1445). Zachránily se jen varhany. Při 
hašení pomáhali i Italové, kteří lámali ve Křtinách mramor nebo pracovali 
na stavbě železnice v Adamově. Opravu shořelé střechy financoval hrabě 
František Xaver z Dietrichštejna. Novou kopuli stavělo 40 tesařů, mnozí z nich 
byli z  Vídně. Na novou střechu byla položena břidlice. Nové zvony zaplatily 
dcery hraběte - Marie, Antonie a Teresie, jež po smrti hraběte v r.1850 panství 
spravovaly. 

                                             Dr.Zdeněk Opletal,
 kronikář městyse
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Slovo redakce
 Když jsme začali Zpravodaj vydávat, obávali jsme se, že bude obtížné 
jej naplnit příspěvky. Že si snad budeme muset příspěvky sami vymýšlet, tak, 
jako si před léty Jaroslav Hašek v roli šéfredaktora časopisu Svět Zvířat vymýšlel 
nová zvířata. Nic takového se nestalo. Ani já jsem si nemusel vymýšlet nové 
Křtiňáky, abych měl o čem psát. Článků je, na štěstí, dost a lze si jen přát, aby 
jejich autoři ani v budoucnu neumdlévali v pisatelském úsilí.
 Pro ty, kteří ještě váhají a nevědí jak začít, ale i pro ty, kteří už přispívají, 
dovoluji si předložit pár technických rad:
- Pište o všem, co má vztah ke Křtinách a k životu v nich, o všem, co může 
nás, Křtinské, zajímat. - Nejste-li si zcela jisti v pravopisu, nevadí. Články 
procházejí bedlivou korekturou a nevhodné tvrdé Y pod dohledem korektorů 
spolehlivě změkne.
- Grafickou úpravu textu přenechte našemu profesionálnímu sazeči. Zpravodaj 
vyžaduje jednotnou úpravu, takže vaše případné grafické pokusy, jako je volba 
různých druhů písma a podobně, nám zbytečně ztěžují sazbu.
- Neposílejte nám místo příspěvků plakáty, bannery a jiné hotové grafické 
produkty, které je velmi obtížné vměstnat do malého formátu Zpravodaje, takže 
s velkou pravděpodobností nebudou vydány.
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- Článek pište v souvislých větách. Heslovité poznámky nelze považovat za 
článek a nelze je tudíž ani vydat.
- Vyvarujte se hrubostí, riskovali byste, že vám příspěvek nevytiskneme. 
- Příliš dlouhý text budeme muset pro potřeby Zpravodaje zkrátit. Rozsáhlejší 
text s delší časovou platností je proto vhodnější umístit na obecní internetové 
stránky a pro Zpravodaj připravit kratší výtah toho nejdůležitějšího s odkazem 
na internet.
 Těšíme se na vaše příspěvky.
        Petr Švenda, 

šéfredaktor
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Činnost skautů ve Křtinách v období skautského 
roku od září 2011 do srpna 2012 

 Skautský rok svým rozložením kopíruje školní rok, takže naše činnost 
startuje každoročně na začátku září. Právě teď je tedy vhodná doba krátce se 
ohlédnout za naší činností v uplynulém skautském roce 2011/2012.
Skautské středisko Křtiny mělo k lednu 2012 registrováno celkem 80 osob              
v pěti oddílech.  Z toho je 55 členů mladších 18 let. 
 Naši členové jsou rozděleni do tří oddílů mladších členů - 1. dívčí oddíl 
(dívky ve věku 6-11 let, tzv. světlušky a dívky ve věku 11-15 let, tzv. skautky), 
1. smečka vlčat (chlapci ve věku 6-11 let, tzv. vlčata) a 1. chlapecký oddíl “Bílý 
bizon” (chlapci ve věku 11-15 let, tzv. skauti). Dále v rámci střediska působí 
Kmen roverů a rangers (chlapci a dívky ve věku 16-26 let) a Klub kmene 
dospělých “Oldskauti” (členové nad 27 let věku).
 Naše činnost je pestrá a zahrnuje několik druhů akcí – od těch 
základních, kdy se na pravidelné bázi jedenkrát týdně setkávají mladší členové, 
přes různé výpravy a výlety až po účast na lokálních, národních či v poslední 
době i mezinárodních setkáních (v posledních letech se naši členové účastnili 
setkání např. na Islandu či ve Švédsku). K tomu se navíc spolupodílíme na 
organizaci či organizujeme akce pro veřejnost v rámci městyse Křtiny a jeho 
dalších spolků. 
 Během skautského roku – od září do srpna – uspořádáme, spolupořádáme, 
či se takto zúčastníme dohromady okolo 300 všech výše uvedených druhů akcí. 
Každá naše nejnižší organizační jednotka (tzv. družina či šestka) má do roka 
něco okolo 40 pravidelných týdenních schůzek v délce asi dvou hodin. Dále tyto 
jednotky uspořádají dohromady rovných 80 různých prodloužených schůzek, 
výprav či výletů – např. do muzeí, do plaveckého bazénu, cvičení v tělocvičně, 
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výpravy do přírody, cesty na různá skautská setkání či hry, apod. Některé akce 
jsou navíc tematicky zaměřeny a spojeny s konkrétní činností – lukostřelba, 
zimní stopování zvěře, horolezení na umělých stěnách, lasergames, aj. 
 Dále probíhají také akce na úrovni střediska, které pro mladší členy 
organizují ti “odrostlejší” (roveři, rangers či oldskauti a vedoucí). Jedná se např. 
Společnou zahajovací schůzku, detektivně-pátrací hru “Holmesiáda”, uzlařský 
závod “Mistr uzlování”, vánoční besídku, zimní sáňkařské závody.
 Vrcholem naší celoroční činnosti je poté letní skautský tábor, kde 
všichni účastníci bydlí v indiánských stanech týpí, které mají u nás tradici již od 
roku 1992. Tábor si budujeme vždy vlastními silami tzv. na zelené louce. 
V letošním roce se 22. tábora zúčastnilo rekordních 52 osob a celý byl provázen 
hrou na motivy zlatokopů. Hlavním vedoucím tábora byl již podruhé Jiří Pinďák. 
Pro starší je pak v době prázdnin připravena expedice do zajímavých míst. 
V srpnu 2012 se takto skupina našich roverů a rangers vypravila na Slovensko 
do Roháčů.
 V rámci působení v městysi Křtiny a spolků či organizací zde existujících 
se větší či menší měrou podílíme na pořádání Dne Křtin, pochodu Křtinská 
50, cyklu zimních Cestovatelských večerů, Spolkového plesu, čištění údolí 
Křtinského potoka či předvelikonočního hrkání. Samostatně poté pořádáme 
roznášku Betlémského světla, Tříkrálovou sbírku (pod záštitou České katolické 
Charity), Dětský maškarní bál, Sázení stromků a organizujeme parkoviště 
během tradičních poutí, což pomáhá zlepšovat dopravní situaci v obci.
 Krom výše uvedeného se naši vedoucí od nejmladších rádců družin až 
po vůdce oddílů neustále vzdělávají a absolvují rozličné kurzy a semináře - např. 
zdravotnické kurzy či kurzy zaměřené na zvyšování kvalifikace vedoucích. 
V uplynulém roce jsme se účastnili devíti takových kurzů. 
 Více informací o naší činnosti získáte na www.skautikrtiny.ic.cz, a také 
na samostaných webech jednotlivých oddílů www.vlcatakrtiny.ic.cz, www.
skautikrtiny.ic.cz a www.skautkykrtiny.ic.cz. Naleznete nás také na Facebook 
na adrese www.facebook.com/skaut.krtiny. Podrobná “Výroční zpráva za 
skautský rok 2011/2012” je k dispozici v knihovně na úřadu městyse Křtiny.

Petr Zapletal, vůdce skautského střediska Křtiny
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FEJETOn
Naruby
 Křtinskou padesátku musí mít tam nahoře rádi. Jak jinak si vysvětlit, 
že podzim trpělivě počkal, dokud poslední navrátilci z královské nejdelší 
trasy dorazí do cíle a teprve pak, pod rouškou noci, převzal od léta vládu nad 
počasím? V posledním záchvěvu teplého slunečného léta nebylo snad žádného 
turisty, který by účasti na padesátce odolal.
 Ani já jsem neodolal. Padesátku jsem si letos musel z časových důvodů 
odpustit. Spokojil jsem se proto s třicítkou. Ale ani ta nevycházela podle mých 
představ. Mou povinností bylo vyznačit závěr nejdelších tras a přitom jsem            
v předvečer akce dorazil z práce domů až v 11 hodin večer, takže značení jsem 
nestihl. A tak jsem vymyslel nápad: vydali jsme se s ženou Zdenkou na trasu 
opačně. A o Křtinské padesátce naruby podávám toto svědectví.
 Rozvěsili jsme fáborky přes Bukovinu, rozmístili razítka na Lhotkách           
i v Rakovci u “Zabitého ševce” a pak už šli vstříc ostatním a hádali, kdy potkáme 
první z nich. Toho prvního padesátkaře jsme potkali v Jedovnicích u kempu. 
Běžel. Byl to někdo přespolní a patrně spěchal na autobus. Ani jsme nestačili 
zjistit, zda běží třicet nebo padesát kilometrů. Druhého účastníka jsme potkali 
o kilometr dál, pod Dýmákem. Byl to náš starý známý z Babic. Neběžel, ale 
přesto šel velmi rychle padesátkovou trasu. Měl za sebou mnohem delší cestu, 
než účastníci kratších tras, přesto i on všechny předešel. 
 Teprve kus za ním se začali objevovat další a další účastníci kratších 
i delších tras. Se čtyřmi nejmladšími účastníky nejdelší trasy jsme se bohužel 
minuli u Propadání. Oni šli spodem, my vrchem. Nejvíce turistů jsme potkali, 
dle očekávání cestou přes Rudici, hlavně na Tumperku. A poslední opozdilce 
jsme zdravili v lese mezi Rudicí a olomučanskou převážkou. Pak už jsme šli 
zase sami.
 A přitom jsme si uvědomili jeden důležitý poznatek: i když se může 
zdát, že krátké trasy (nejkratší sedmikilometrová) jsou zbytečné, ve skutečnosti 
mají obrovský význam. Učí i ty nejmladší z nás, že Křtinská padesátka                               
a pěší pohyb jsou samozřejmou součástí jejich života. Jsou to možná účastníci 
padesátikilometrové trasy budoucího třicátého nebo čtyřicátého ročníku. 
Díky nim máme velkou naději, že Křtinská padesátka hned tak nezanikne. 
Kdybychom organizovali jen dlouhé trasy, stala by se z Křtinské padesátky za 
pár let bezvýznamná akce pro pár podivínů a recesistů.
 Jak vypadala letošní Křtinská padesátka v řeči čísel, to už víme. 
Nemohu však popřít své matematické fundamentum a ještě jedno číslo přidám. 
Dal jsem si tu práci a spočítal, že všichni dohromady jsme letos v rámci Křtinské 
padesátky ušli neuvěřitelných 5555 kilometrů. Nevěříte? Přečtěte si příspěvek  
o padesátce ještě jednou, tentokrát s tužkou v ruce.

Petr Švenda
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Vernisáž výtvarné výstavy v rámci Dne Křtin.
Autoři vystavených exponátů byli oceněni květinami.


