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Křtinský zpravodaj

Vážení sousedé, 
 v prvním letošním Zpravodaji bych vám chtěl popřát hodně štěstí, 
zdraví a osobní spokojenosti v nadcházejícím roce. Věřím, že bude minimálně 
tak úspěšný jako ten minulý, který byl, co se týká úspěchů, zcela výjimečný 
v naší historii. Díky našemu společnému úsilí jsme získali Modrou stuhu 
v soutěži Vesnice roku, Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova, 1. místo 
v Jihomoravském kraji za Komunitní sad pod školou a v neposlední řadě jsme se 
stali vítězi celostátní soutěže Webparáda, kterou vyhlašuje Ministerstvo vnitra. 
Vítězství v poslední soutěži je o to cennější, že jsme se do soutěže nepřihlásili, 
ale byli jsme vybráni odbornou porotou. Všechny tyto úspěchy se zřetelně 
projevují na naší schopnosti získávat prostředky pro další zvelebování obce. 
Ještě jednou velké poděkování všem, kteří mají podíl na získaných oceněních 
a kulturním a společenském životě ve Křtinách.
 Také bych rád poděkoval svým kolegům - zastupitelům - za spolupráci 
při řízení obce v uplynulém roce. Vstupujeme do posledního kalendářního roku 
tohoto volebního období, ale myslím, že ještě není čas na konečné bilancování. 
Raději si přejme, aby nám elán a konstruktivní a tvůrčí prostředí vydržely 
na radnici i letos.
 Když už jsem u toho děkování, naše spolupráce se ŠLP, zastoupeným 
panem ředitelem Dolejským, je snad na nejlepší úrovni v historii. Podařilo 
se nám uskutečnit několik společných akcí, které se promítly nejen do života 
Křtin, ale svým významem daleko překročily hranice okresu. S panem ředitelem 
ing. Dolejským máme připraveno několik dalších společných projektů. Můžete 
se těšit, budete jistě příjemně překvapeni. 
 V rámci Tříkrálové sbírky se našim skautům podařilo v lednu vybrat 
21.918 Kč pro Charitu. I to stojí za uzání.
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 Letošní rok budou Křtiny slavit nikoli kulaté, ale rozhodně zajímavé 
výročí, 777 roků od první dochované písemné zmínky. Je-li sedmička šťastné 
číslo, máme do tohoto roku určitě minimálně dobře nakročeno. Dále nás čekají 
oslavy 100 let založení Sokola ve Křtinách, předběžný termín je červen a již 
v tomto čísle Zpravodaje vychází úvodní článek o jeho historii. Čeká nás toho 
hodně. Přeji nám všem, aby se nám spolu s vámi i v letošním roce dařilo vytvářet 
příjemné a fungující prostředí a životní podmínky ve Křtinách. Nejen pro 
potěchu oka při dalších úpravách obce, ale také pro potěchu duše při kulturních 
akcích. 
       František Novotný

starosta     

OBEC

Co se loni podařilo 
Během loňského roku se nám podařilo uskutečnit řadu investičních akcí, 
směřujících k zvelebení obce a k vytvoření lepších životních podmínek ve 
Křtinách:
•	 Rekonstrukce páteřní sítě vodovodu od státní silnice na Brno až k vrtu 

u vojenských bytovek. Tato akce, nutná pro udržení kvalitního zásobování 
vodou, byla plně hrazena z rozpočtu VaK.

•	 Rekonstrukce sítě vodovodu před úřadem, protože zejména v místě, kde 
přechází přes potok, byl vodovod v havarijním stavu. I tuto opravu hradil 
VaK. 

•	 Zhotovení nového chodníku a rozšíření parkoviště před úřadem. Tuto dlouho 
očekávanou úpravu umožnila právě rekonstrukce vodovodu před úřadem.

•	 Dokončení úprav okolí Spolkového domu. Okolí konečně získalo 
definitivní, esteticky vyhovující vzezření. Zmizely polorozbořené zídky, 
škaredý dvorek a špatné chodníky.

•	 Oprava povrchu silnice od náměstí ke zdravotnímu středisku.
•	 Oplocení a úprava okolí sběrného místa. V rámci možností bylo prostředí 

sběrného místa zkulturněno na náklady obce, za finančního příspěvku firmy 
Asekol ve výši 34.500 Kč. 

•	 Bylo vybudováno Fitcentrum a sociálky v suterénu Spolkového domu.
•	 Proběhla komplexní rekonstrukce obecní knihovny, vymalování a nátěr 

dveří kanceláře starosty a místostarosty.
•	 Dále proběhla oprava vstupních schodů, bočních vstupů, prasklé stěny 

tělocvičny a oprava podezdívky na ZŠ a MŠ.
•	 V rámci úprav hřbitova došlo k zhotovení nových cest na hřbitově, protažení 
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vodovodu do horní části, oprava bývalé márnice a jejího okolí, oprava 
a nátěr oplocení ve spodní části hřbitova. Na tyto opravy nám přispěly také 
okolní obce, které hřbitov rovněž využívají, částkou 120.000 Kč. 

•	 Byl dobudován Komunitní sad pod školou. 
•	 Pokračovala rekonstrukce veřejného osvětlení v obci.
•	 Pro Sbor dobrovolných hasičů bylo nakoupeno nové speciální vybavení. 
•	 Dostali jsme darem osvětlení na vánoční strom od firmy EON ve výši 

31.352 Kč. 
•	 Zahájili jsme reálné kroky k vybudování chodníku na kolonku. Od 

soukromého vlastníka byl odkoupen první pozemek, po kterém má být 
chodník veden. Věříme, že v letošním roce se nám podaří v tomto záměru 
opět pokročit. 

• Celkem se loni proinvestovalo - včetně dotací - na těchto akcích necelých 
5.320.000 Kč.

Co se chystá v letošním roce 
Budovatelské aktivity ve Křtinách nepoleví ani v letošním roce. Z těch 
nejvýznamnějších určitě stojí za zmínku:
•	 Pokračování rekonstrukce chodníků. Na základě připraveného projektu 

úpravy centra obce budeme postupně realizovat jednotlivé části tak, jak se 
nám bude dařit získávat investiční prostředky.

•	 Pokračování úprav hřbitova (nové části). Mimo jiné bude restaurován 
historický kamenný kříž a přemístěn z centra hřbitova na místo, kde se stane 
dominantou nové části hřbitova. Dále chceme u hřbitova vybudovat několik 
parkovacích míst. 

•	 Proběhne generální rekonstrukce kapličky a jejího okolí, za penzionem 
u Faustů. 

•	 Bude rekonstruováno zastaralé sociální zařízení na obecním úřadu.
•	 Rádi bychom se pustili do revitalizace parku mezi Spolkovým domem 

a chrámem (byla podána žádost o dotaci).
•	 Proběhne výměna oken, zateplení a zhotovení nové fasády budovy úřadu.
•	  Nejsou vyloučeny ani další investice. Ty jsou však podmíněny tím, jaké 

budou vypsány dotace a jak budeme úspěšni při jejich získávání. 
          

starosta
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Parádní web
 Někdy se to tak sejde, že vyhrajete, na 
co se podíváte. Tak nějak se pro Křtiny vyví-
jel celý loňský rok 2013. Už v minulém čísle 
Zpravodaje jsme referovali také o úspěšném 
průběhu loňského ročníku soutěže Webpa-
ráda, hodnotící kvalitu obecních interneto-
vých stránek, vyhlášené Ministerstvem vnitra 
a  moderované časopisem Státní správa. Tehdy 
jsme konstatovali, že jsme se celé léto udrželi 
na první pozici Webparády, aniž jsme tušili, že 
v ní soutěžíme. V závěru roku pak došlo k vy-
hodnocení celého ročníku 2013. 
A ejhle, vítězným Webem celostátní soutěže 
v  hlavní kategorii “Cena veřejnosti” byly vy-
hlášeny webové stránky Křtin. 
 Před Vánocemi pak přišla pozvánka na slavnostní konferenci, pořáda-
nou dne 21.ledna 2014 časopisem Státní správa v budově Ministerstva vnitra 
v Praze. Křtiny vyslaly na konferenci tři zástupce: pana starostu, dále správce 
našich webových stránek, pana Marka Radu a do třetice mne, jako investiga-
tivního novináře. Předání se, bohužel, nemohl zúčastnit zástupce firmy LUVr 
s.r.o., pan Habáň z Březiny. Tato firma stojí za technickým řešením našeho 
webu a má tak významný podíl na jeho úspěchu.
 Hned v úvodu jsme jako pohár vítězství převzali skleněnou kouli na 
vysoké noze, symbolizující zeměkouli na vrcholu internetové sítě. Pak násle-
dovala smršť přednášek tvůrců a správců úspěšných obecních webů. Přednášek 
naplněných poznatky a nápady, kterými jsme se navzájem inspirovali.
 Z vyjádření jednotlivých porotců vyplynulo, že za naším úspě-
chem v    soutěži stojí především dvě věci:
1. Přehledná a logická struktura webu, jasně ukazující, kde mají hledat své 
informace místní občané, studující nějakou obecní vyhlášku, kde cizí turisté, 
které zajímá historie, či okolní příroda a kde poutníci, navštěvující Křtiny hlav-
ně kvůli kostelu.
2. A ještě důležitější věc, kterou porotci oceňovali asi nejvíce, je živost webu. 
Kriticky hodnotili mnohé webové stránky, které byly někdy před lety někým 
naplněny a od té doby se v nich nic neděje. To není situace našich stránek. 
Náš web se neustále dynamicky vyvíjí, stále v něm přibývá spousta informací 
o dění ve Křtinách a to byl náš hlavní trumf. Trumf, za nějž vděčíme především 
správci webových stránek, Marku Radovi, který se jejich údržbě věnuje s po-
zoruhodným nadšením a pílí. Parádní web je tedy především jeho vítězstvím.
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 Z Prahy jsme odjížděli spokojeni. Na naší dobré náladě neubral nic ani 
fakt, že cestou zpět jsme za Velkou Bíteší na dlouhou dobu uvízli v nekonečné 
zácpě, způsobené havárií kamionu s kyselinou chlorovodíkovou. 
 Vítěztví v soutěži nám nepřineslo žádné materiální výhody, ale ukázalo, 
že když jsme si před několika léty vytýčili za cíl postavit webové stránky obce 
na novém základě, vzali jsme to za správný konec. Máme díky tomu jistotu, že 
tento stále důležitější způsob komunikace mezi obcí a občany, jsme nezanedba-
li. Určitě máme spoustu dalších možností, jak internetové stránky dále zlepšo-
vat, ale právě v tom je kouzlo živých internetových stránek.
 Nejcennější na všech těch našich loňských úspěších je ale fakt, že jsme 
je nevyhráli jen tak náhodou v nějaké loterii, protože se na nás usmálo štěstí, ale 
že jsou to výsledky naší společné poctivé práce. Jen tak dál. 

Petr Švenda,
      komise pro informatiku

✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Dopis z biskupství
 Dne 3. ledna 2014 obdržel Obecní úřad dopis č.j. BB/2366/2013 
z brněnského biskupství, jehož text přepisujeme v plném znění:

 Vážený pane místostaros-
to, obrátil jste se na mne s dotazem 
ohledně zamítavého stanoviska 
k umístění pamětní desky P. Tomáše 
Prnky v ambitech křtinského chrá-
mu. Po poradě s členy Rady pro li-
turgický prostor jsem jako její před-
seda tento záměr zamítl.
 Chtějí-li někteří občané ně-
jakým způsobem připomenout ze-
snulého pana faráře, mohou tak uči-
nit na jeho hrobě na místním hřbito-
vě, nikoli v prostoru církevních ob-
jektů.
 S přáním všeho dobrého 
v nastávajícím roce 2014

Mons. Jiří Mikulášek
generální vikář
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Koncert Spirituál kvintetu ve Křtinách 
 Spirituál kvintet patří již dlouhá desítiletí mezi špičkové interprety 
vokální populární hudby. Získat jejich příslib, aby u nás vystoupili nebylo 
vůbec samozřejmé. Přesto se ke konci loňského roku uskutečnil za obrovského 
zájmu veřejnosti v prostorách křtinského chrámu jedinečný charitativní koncert 
Spirituál kvintetu, zaměřený tématicky na období nadcházejícího adventu.
 Chtěl bych se s vámi podělit o to, jak se vlastně podařilo tak velkou akci 
ve Křtinách uspořádat, navíc ve velmi krátkém čase. Dostal jsem nabídku od 
pana ministra pro místní rozvoj Františka Lukla, že pokud naplánujeme nějakou 
kulturní akci, velmi rád nám přispěje na její uspořádání. Spojil jsem se s Mons. 
Peňázem a panem ředitelem ŠLP Ing. Dolejským a dobrá věc se podařila.
 Od počátku jsme byli domluveni, že výtěžek ze vstupného bude 
věnován na charitativní účely. Otec Peňáz navrhl využití výtěžku ze vstupného 
ve prospěch blanenské Charity. Pan ministr převzal záštitu, pan ředitel zajistil 
kapelu a páter Peňáz koncertní prostory. Po nezbytném papírování už koncertu 
nic nestálo v cestě. 
 Sešlo se nás na koncertě více než 700. Prožili jsme společně nádherný 
večer před začátkem adventu, protože členové Spirituál kvintetu byli jako 
vždy skvělí. Sečteno, podtrženo, Úřad městyse a ŠLP dorovnaly příspěvek 
z ministerstva a celkový výtěžek ze vstupného ve výši 74.400 Kč byl oficiálně 
předán ředitelce blanenské Charity Mgr. Sedlákové na pomoc ohroženým dětem 
v našem regionu. Velký dík všem, kteří se podíleli na organizaci i těm, kteří si 
přišli koncert poslechnout, Při podobných příležitostech nashledanou. 
          

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

Vánoční výzdoba
 Letošní výzdoba vánočního stromu na náměstí se nepřehlédnutelně 
rozrostla o nový dvousetmetrový modrý světelný řetěz a hvězdu, v ceně více, 
než 30 000,- Kč, jež nám věnovala firma E.ON, snad abychom ušetřili za svíčky. 
Firmě za to patří naše poděkování. Vánoční výzdobě obce to určitě prospělo. 
Bohulibou akci firma doprovodila vysvětlujícím plakátem, který přikládáme.

              Úspora 130 MWh elektrické energie   
Ušetřeno 150 tun oxidu uhličitého

www.eon.cz     
www.ekobonus.cz

Šťastné a úsporné...
Společnost E.ON věnovala obcím a městům na svém zásobovacím 
území 100 LED světelných řetězů a hvězd na vánoční stromy. 

Tyto obce a města díky tomuto daru ušetří každý rok celkem  
více než 130 MWh elektrické energie, což představuje 150 tun  
oxidu uhličitého. 
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Pytlový sběr  v roce 2014 
 V první polovině letošního roku proběhne pytlový sběr tříděného 
odpadu v následujících termínech:

6. února, 6. března, 3. dubna, 1. května, 29. května, 26. června.

 Připomínáme, že právě třídění odpadu, ve kterém je naše obec velmi 
úspěšná, stojí za faktem, že se nám i v letošním roce podařilo udržet ceny za 
svoz komunálního odpadu na loňské úrovni (navzdory následujícímu jadrnému 
článku pana starosty - pozn.red.).
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Kam s ním? 
 Tento problém řešil už spisovatel Jan Neruda. Škoda, že si nemůže 
vyptat v nebi krátkou vycházku, aby se podíval, jak se to řeší u nás ve Křtinách. 
Byl by možná překvapen, jak je to jednoduché. Jen nevím, zda by se mu to 
líbilo. Posuďte sami:
  Stavím nebo opravuji? Žádný problém, stačí vzít stavební odpad nebo 
případně jiný materiál a nasypat ho na některý obecní pozemek, nejlépe třeba 
k zastávce autobusu nebo na svah při vjezdu do Křtin. Lidé, kteří k nám přijedou, 
určitě ocení, jak se staráme o své okolí. 
 Uklízím doma a mám hromadu nepotřebných věcí? Za úřadem jsou přeci 
kontejnery a já platím každý rok 520 Kč za odvoz komunálního odpadu, takže 
to tam nasypu, i když to tam nepatří. Co na tom, že odvoz jednoho kontejneru 
stojí cca 4.000 Kč? Však oni to ostatní za mě rádi doplatí.
 Pořídily se kontejnery na bioodpad, ale my to stejně sypeme tam, kam 
jsme zvyklí a navíc jsou ty kontejnery daleko. A dalších možností, jak levně 
naložit s nepotřebným odpadem, je celá řada. Hlavně ať po mně nikdo nechce, 
abych si svůj nepořádek uklízel za své. Stejně to nakonec bude muset někdo za 
mne uklidit, tak ať to zaplatí on. 
 Tak hodně úspěchů při „zkrášlování“ našeho okolí. 
          

starosta   
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Třikrát šampaňské, prosím.
 Na Úřadu městysu poteče letos zjara jubilejní šampaňské hned 
několikrát. Úctyhodně kulatého věku se dožije úřadující obecní kronikář 
a aktuálně nejstarší muž ve Křtinách, dr. Zdeněk Opletal. Pěkného jubilea 
dosáhne také úřadující obecní knihovník a někdejší starosta, ing. Stanislav 
Kubeš. A do třetice dosáhne na významnou životní metu i současný starosta, 
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František Novotný. Protože však žijeme v paranoidní době hysterické ochrany 
osobních údajů, prozradím vám jejich věk raději po matematicku:
 Až bude knihovník tak starý, jako je dnes kronikář, budou starosta 
s kronikářem dohromady dvakrát starší, než byl knihovník, když byl kronikář 
tak starý, jako je dnes knihovník. Společně se letos dožijí neuvěřitelných 235 let. 
Už víte, kolik jim letos bude?
 Všem třem děkujeme za práci, kterou pro obec vykonali a vykonávají 
a přejeme jim mnoho zdraví a elánu do další práce. Tak mne napadá, jak často 
lomíme rukama, že populace stárne, že přibývá penzistů a kdo prý je bude 
jednou živit. Jenže když nebudou, kdo se nám bude o tu obec starat?
          

Petr Švenda
        šéfredaktor

Jubilanti
 V následujících měsících oslaví životní jubilea tito naši spoluobčané:

Leden 
Cyril Hrubý, Marta Jandíková (Santini), Milan Šenkyřík, Marie Švédová,
Josefa Zburníková, Marta Zlámalová 

Únor 
Marie Kocmanová, Marie Kovářová, Františka Riedelová, Julie Straková (Santini) 

Březen 
Zdenka Drápelová, Vlastimil Dušek, Libuše Chlupatá (Santini), Stanislav Kubeš, 
Milada Maršová (Santini), Zdeněk Pokorný, Jaroslav Říha, Gabriela Starobová

Duben 
Maria Belanyiová, Vlastimil Fiala, Jana Kalová, Alois Němec (Santini), Božena Pořízková,  
Alois Švenda 

Květen
Karolína Dofková, Julie Drápalová, Jarmila Komprdová (Santini), Zdeněk Kovář, 
Alena Meluzínová, Zdeněk Opletal, Libuše Sehnalová

Červen 
Viola Bednářová, Jarmila Belhová (Santini), Olga Raiblová

Přejeme jim do dalších let života dobré zdraví a osobní spokojenost.
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ŠKOLA

Výsledky dotazníkového šetření u rodičů dětí 
a žáků ZŠ a MŠ Křtiny
 Během listopadu 2013 proběhlo dotazníkové šetření u rodičů dětí 
a žáků naší školy, u pedagogů školy, u žáků 3. až 9. třídy i u zřizovatele školy 
(zastupitelé Městyse). Získali jsme tak názory a náměty těch, kterých se 
činnost školy dotýká. Tyto názory nám pomohou při aktualizaci strategických 
dokumentů školy, a to školního vzdělávacího programu a koncepce rozvoje 
školy na další období.  Jsem si vědom, že je to náročná cesta, že nelze vyhovět 
všem přáním a představám. Přesto chceme pracovat na efektivním rozvoji školy 
s ohledem na názory nejširší školní veřejnosti. 
  Rád bych nyní touto cestou seznámil rodičovskou veřejnost 
s vyhodnocením dotazníků pro rodiče dětí v mateřské škole a dotazníků pro 
rodiče žáků základní školy.

Mateřská škola
 Počet rozdaných dotazníků byl 45, odevzdaných dotazníků byl 19, což 
představuje 42,22%.
 Na otázku „Jak často jste v kontaktu se školou?“ nejvíce rodičů (10) 
odpovědělo, že se informují každý den při předávání nebo přebírání dítěte.
 Na otázku „Jak často sledujete webové stránky školy?“ odpověděli 
rodiče nejvíce (8x), že méně než 1x týdně. S obsahem webových stránek byla 
spokojena většina rodičů (13x), pouze 4 rodiče ne. Uváděli, že chybí informace 
ohledně zájmových kroužků, aktuální informace, doplnění všech rubrik, 
potřebu větší informovanosti o probíhajících akcích, větší množství fotek ze 
třídy Kuřátek.
 Na otázku „Byli byste ochotni se školou více spolupracovat?“ 
odpovědělo 17 rodičů ano. Nejvíce rodičů (11x) by bylo ochotno spolupracovat 
při organizaci akcí školy, 4 rodiče při sponzoringu a v Občanském sdružení při 
ZŠ a MŠ Křtiny.
 V hodnocení oblastí činnosti školy nejlépe dopadla spolupráce s třídní 
učitelkou dítěte (průměrná známka 1,53), příprava dítěte na vstup do 1. třídy 
základní školy (1,58) a materiální vybavení školy (1,88). Na druhé straně 
nejhorší známkou byla hodnocena nabídka zájmových kroužků pro děti MŠ 
(2,75), fungování poradenských služeb školy (2,64) a činnost školní jídelny 
(2,31). 
 Chtěl bych zde rodičovské veřejnosti říci, že se těmito oblastmi 
intenzivně zabýváme a chystáme určitá opatření ke zlepšení situace. Pro příští 
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školní rok bychom chtěli nabídku zájmových kroužků připravovat s předstihem 
již ke konci letošního školního roku, abychom mohli reagovat na váš zájem 
a  kroužky mohli nabízet hned od začátku školního roku.
 Od února 2014 vznikne na škole „Školní poradenské pracoviště“, 
jehož členy budou výchovný poradce Mgr. Ivana Neužilová, metodik prevence 
Mgr. Ladislava Giblová a speciální pedagog Mgr. Romana Měšťanová. 
Uvedení pedagogové budou tvořit poradenský tým, na nějž se budou moci 
se školní problematikou obracet žáci školy, rodiče našich dětí a žáků i ostatní 
pedagogové. Tento tým bude úzce spolupracovat i s učitelkami mateřské školy, 
bude se podílet na přípravě preventivních akcí mateřské školy a na vytváření 
podmínek pro hladký přechod dětí z mateřské školy do školy základní. Rád bych 
také po dohodě se zřizovatelem školy, aby od nového školního roku poradenský 
tým doplnil školní psycholog. 
 V činnosti školní jídelny nastavujeme nová pravidla (způsob vyúčtování 
plateb za obědy, kontrola spotřebního koše apod.), která by měla vést k větší 
spokojenosti rodičů s jejími službami. Co se týče kvality jídel, mohu zodpovědně 
říci (chodím na obědy), že se zde vaří velmi chutně a pestře. Je mi ale jasné, že 
každý má své představy o složení jídelníčku. Je zde však třeba říci, že školní 
jídelna musí plnit určité zásady při sestavování jídelníčku, tzv. spotřební koš, 
kterým se naplňují zásady zdravé výživy. Na základě svých zkušeností bych rád 
ve školní jídelně zavedl výběr ze dvou druhů jídel. Rovněž bych rád vylepšil 
prostředí školní jídelny novými stoly a židlemi.
 V čem vidí rodiče dětí MŠ v činnosti školy největší pozitiva? Nejvíce 
rodičů (4x) vidí pozitivum zejména v práci učitelek a jejich přístupu k dětem. 
Naopak největší rezervy vidí rodiče v zájmových kroužcích v dopoledních 
hodinách (2x), nejsou kroužky pro děti mladší 5 let (2x) a v informovanosti 
rodičů (2x).
 Oblasti, na které se vedle environmentálního zaměření (= na životní 
prostředí, pozn.red.) má škola v budoucnu zaměřit, vidí rodiče dětí MŠ zejména 
v důrazu na budování pozitivního sociálního klimatu ve škole (13x), v důrazu 
na sportovní aktivity (11x) a v rozšíření nabídky školních kroužků (10x).

Základní škola
 Počet rozdaných dotazníků 144, počet odevzdaných dotazníků byl 
98, což představuje 68,06%. Na otázku „Jak často jste v kontaktu se školou?“ 
odpovědělo nejvíce rodičů (63x), že chodí jen na třídní schůzky a konzultační 
hodiny.
 Na otázku „Jak často sledujete nové webové stránky školy?“ odpovědělo 
nejvíce rodičů (49x), že méně než 1x týdně. Převážná většina odpovídajících 
rodičů (87x) je spokojena s jejich obsahem, pouze 4 rodiče odpověděli záporně. 
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Uváděli, že chybí informace ohledně kroužků, počtu žáků školy, oborů ZUŠ, 
aktuální informace a rádi by viděli pestřejší webové stránky tříd včetně fotografií.
 Na otázku „Byli byste ochotni se školou více spolupracovat?“ 
odpovědělo 59 rodičů ano, záporně jich odpovědělo 32. Nejvíce z rodičů by 
bylo ochotno spolupracovat při organizaci akcí školy (38x) a při projektových 
dnech školy – besedy se žáky (15x).
 V hodnocení oblastí činnosti školy nejlépe dopadla spolupráce s třídní 
učitelkou (průměrná známka 1,24), činnost školní družiny (1,52) a činnost 
mateřské školy (1,80). Na druhé straně nejhorší známkou byla hodnocena 
činnost školní jídelny (2,52), příprava žáků ke studiu na střední škole (2,36) 
a nabídka volitelných předmětů od 7. třídy (2,34).
 K činnosti školní jídelny jsem se vyjadřoval výše při vyhodnocování 
dotazníků v mateřské škole. Co se týká dalších dvou oblastí, budou řešeny 
při úpravě školního vzdělávacího programu. Úprava školního vzdělávacího 
programu povede k úpravě učebního plánu školy, v němž se vytvoří větší prostor 
pro volitelné předměty pro žáky od 7. ročníku. Od nového školního roku budeme 
pro každého žáka 7. ročníku nabízet 2 hodiny volitelných předmětů. Žáci si 
budou moci dle zájmu vybrat z několika možností. Rádi bychom žákům nabídli 
konverzaci v Aj, sportovní hry, informatiku, seminář z matematiky a  českého 
jazyka, seminář z praktických činností a ekologický seminář. Otevřen bude ten 
volitelný předmět, do kterého se přihlásí dostatek žáků. Nabídka volitelných 
předmětů by měla přispět i ke zkvalitnění přípravy žáků ke studiu ve středních 
školách dle zájmu žáků.
 V čem vidí rodiče žáků základní školy největší pozitiva v činnosti školy? 
Nejvíce rodičů uvedlo aktivity třídní učitelky (6x), shodně pak rodiče uváděli 
(vždy 3x) činnost družiny, zájmové kroužky v prostorách školy, spolupráce 
mladších a starších dětí při projektech a projektových dnech školy, webové 
stránky školy a prostředí školy. Naopak největší rezervy vidí ve zdravém 
stravování (4x), ve spolupráci s psycholožkou ohledně prevence šikany (4x) 
a shodně pak (vždy 3x) v podpoře ptaní se a diskuze žáků a v pozdní nabídce 
školních kroužků.
 Oblasti, na které se vedle environmentálního zaměření má škola zaměřit, 
vidí rodiče žáků základní školy zejména v důrazu na jazykové vzdělávání (54x), 
v důrazu na budování pozitivního sociálního klimatu ve škole (49x) a v důrazu 
na morální výchovu a výchovu k občanství (39x).
 Na důrazu na jazykové vzdělávání a na budování pozitivního sociálního 
klimatu se s rodiči ve svých dotaznících shodli i pedagogové školy a zástupci 
zřizovatele. Tyto oblasti budou vedle environmentálního zaměření školy patřit 
mezi prioritní oblasti naší školy. Pro jazykové vzdělávání vytváříme podmínky 
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již v mateřské škole, kde se děti seznamují s novým jazykem v kroužku 
anglického jazyka. Od 1. třídy již probíhá výuka Aj v jedné hodině týdně a od 
3. ročníku pak 3 hodiny týdně. Od 7. ročníku si žáci budou moci zvolit pro 
zdokonalení v cizím jazyce volitelný předmět konverzace v Aj. Od 7. ročníku si 
také žáci budou povinně volit druhý cizí jazyk z nabídky německý jazyk nebo 
ruský jazyk s dvouhodinovou týdenní dotací.
 Pro budování pozitivního sociálního klimatu ve škole budu vytvářet 
podmínky pro co nejširší preventivní činnost. V této oblasti přikládám velkou 
důležitost vzniku „Školního poradenského pracoviště“ a podpoře jeho činnosti. 
Velký význam přikládám také žákovské samosprávě, která se podílí svými 
náměty na činnosti školy. Již od listopadu ve škole funguje žákovský parlament, 
jehož zástupci projednávají s ředitelem školy vlastní návrhy na zlepšení 
podmínek života žáků ve škole. Během ledna 2014 by mělo také vyjít první 
číslo školního časopisu, v němž žáci mají možnost vyjadřovat své myšlenky 
a realizovat svou literární činnost.
 Důraz na morální výchovu a výchovu k občanství vnímám jako velmi 
důležitou součást všech vyučovacích předmětů a veškerého jednání ve škole. 
Rád bych od nového školního roku tuto oblast ještě podpořil zavedením 
třídnických hodin, v rámci kterých by třídní učitelé zaměřili svůj program také 
na tuto oblast. 
 Chtěl bych touto cestou poděkovat všem rodičům, kteří si našli čas 
a dotazník vyplnili. Děkuji také za všechny konstruktivní připomínky, které jste 
napsali do sdělení škole a které v následujícím období využijeme. Rovněž děkuji 
za slova povzbuzení, jimiž někteří rodiče dokáží vyslovit svou spokojenost 
s prací školy a vyzdvihnout některé oblasti činnosti školy.

RNDr. Petr Lukáš,
ředitel ZŠ a MŠ Křtiny

✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Školní poradenské pracoviště na ZŠ a MŠ Křtiny 
 Od 3. 2. 2014 bude v naší škole zřízeno školní poradenské pracoviště, 
které slouží k poskytování poradenských služeb pro žáky, jejich zákonné 
zástupce a pedagogické pracovníky naší školy. Jeho členy jsou výchovný 
poradce, školní metodik prevence a školní speciální pedagog. Naším cílem je, 
aby poradenské pracoviště pomáhalo žákům, rodičům i pedagogům zvládat 
problémy v oblasti vzdělávací i sociální a pomáhalo vytvářet pozitivní sociální 
klima školy. 
 Co konkrétně si pod tím představit? 
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Žákům nabídneme pomoc s řešením: 
•	 školního neprospěchu
•	 problémů v komunikaci se spolužáky i vyučujícími
•	 problémů osobních i vztahových 
•	 profesní orientace
•	 v oblastech prevence a poradenství rizikového chování
 
S rodiči můžeme diskutovat a nabízet řešení: 
•	  v problémech výukových i výchovných 
•	  v oblasti poruch učení a poruch chování
•	  v oblasti prevence
•	  ve spolupráci s odbornými pracovišti

Pedagogové mohou využít:
•	 individuálních konzultací v oblasti výchovy a vzdělávání
•	 pomoci s péčí o integrované žáky, přípravou a naplněním individuálních 

plánů integrovaných žáků
•	 pomoci s monitorováním problémových projevů chování a prokonzultování 

návrhů na řešení
•	 zprostředkování kontaktů na odborníky
 Více informací najdete na webových stránkách školy www.zskrtiny.cz. 

Mgr. Ivana Neužilová,
výchovný poradce ZŠ a MŠ Křtiny

SPOLKY 

Den Křtin – fotbalové utkání
 Každému se někdy stane, že se mu někam zatoulá pošta. A tak se stalo, že 
tento článek, který hovoří o jedné z akcí podzimního Dne Křtin, nestihl podzimní 
uzávěrku. Ačkoli tedy uplynulo od jejího konání několik měsíců, myslím, že to 
není zase tak špatně. V přeplněném podzimním čísle bylo článků víc než dost 
a naopak teď, uprostřed takzvané zimy, leckoho možná zahřeje vzpomínka na 
uplynulé pozdní léto.

 Program Dne Křtin je vždy bohatý a k jeho již tradičnímu programu patří 
nedělní fotbalové utkání mezi mužstvy ženatých a svobodných. I v letošním roce 
jsme byli svědky napínavého utkání, kdy ženatí vlétli na hřiště v červeném jako 
slavní Reds z Manchesteru United, svobodní pak v černých dresech – na začátku 
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utkání jsme si ještě říkali, jak 
trefné pro dnešní den. 
 Mužstvo svobodných 
se sešlo - jako každý rok 
- pod vedením kapitána 
Petra Zapletala v plné síle, 
dostatečném  počtu 12 hráčů, 
bylo dobře organizováno 
a vstřelilo 2 branky. Zvláště 
druhá z nich patřila do 
učebnice fotbalové rychlosti, 
jednoduchosti a pěkného zakončení. Kluci byli dobře seskládáni, vedle 
zkušených Štefana Pinďáka, Radima Odehnala či Radka Štrofa, běhal větší 
počet hráčů velmi mladého – náctiletého, věku. 
 V mužstvu ženatých se opakovala situace minulých let, kdy se sešlo jen 
6 statečných (i těch pistolníků ve slavném westernu bylo o jednoho více). Přestože 
jsou stále ještě mladí, výkon 2x25 minut, bez možnosti výdechu a vystřídání, 
který předvedli, byl vpravdě heroický. Na naší straně stály zkušenosti, fotbalová 
minulost – Radim Dočkal, Michal Knihař, Patrik Novotný, Honza, já jsem se 
válel v bráně a soused Martin Bělehrádek statečně bojoval na kraji obrany. 
Nějaké šance jsme zazdili, i tyčku nastřelili a prázdnou bránu netrefili, gól nám 
bohužel nebyl souzen. Přesto jsem musel před kluky v poli hluboce smeknout 
neb bojovali doslova na hranici svých možností a Michal se svým kotníkem 
a kolenem, myslím, i za nimi. 
 Naši mladší spoluhráči se svým čtvrtým vítězstvím v řadě přiblížili na 
dostřel slavnému Realu Madrid, který drží historický rekord 5 vítězství PMEZ 
za sebou. Podařilo se mu to v padesátých letech minulého století – a od té doby 
tento rekord nikdo ani nevyrovnal, natož překonal. Není – myslím – neskromné 
tvrdit, že náš „Pohár pana starosty“ si s dřívějším PMEZ, dnešní Ligou mistrů, 
v ničem nezadá. Apeluji proto na všechny ženaté občany našeho Městyse, kteří 
více či méně v dřívějších dobách běhali za fotbalovým míčem. Napište si již 
dnes do kalendáře, že o třetím víkendu měsíce září 2014 se odehraje vpravdě 
historická bitva, kdy mužstvo svobodných bude hrát o metu, která je může 
postavit na roveň slavného Bílého baletu. A my, družstvo ženatých, odstartujme 
novou éru – kdy pohár konečně vyhrajeme a v mnoha dalších letech ho mladším 
kolegům na dlouho nepůjčíme. 
 Proto – sundat bačkory, na bolístky zapomeňme a na viděnou za rok 
na hřišti.       
Dobře si zahrál, míče ze sítě vylovil a vše zapsal. 
       Radek Brzobohatý 



Leden 1/ 2014- 15 -

K 100. výročí založení křtinského Sokola 
 Těžko si lze představit kulatější výročí. I když se hlavní oslavy plánují až 
na červen, základní fakta o počátcích stoleté historie této úspěšné společenské 
organizace přinášíme již dnes, v článku křtinského kronikáře dr. Zdeňka 
Opletala. 
 V ý z n a m -
né výročí je vázáno 
na datum 16.května 
1914, kdy se kona-
la ustavující schůze 
místní sokolské jed-
noty v sále pohos-
tinství Jana Farlíka, 
ve stavení číslo 33. 
Zúčastnilo se jí 26 
občanů a zde byl 
zvolen starosta jed-
noty, br. Karel Pásek 
a další funkcionáři. 
 
 Byl to důsledek nadšení skupiny mladých křtinských mužů, kteří 
v předchozím roce chodívali na veřejná cvičení Sokola v okolí a pojali záměr 
založiti také sokolskou jednotu ve Křtinách. Bylo to zřejmě 11 mladých mužů, 
zachycených na uvedené fotografii s tabulkou s datem 16.VIII.1914. Možná 
tam někoho poznáte, jako svého předka, jako například moje manželka svého 
budoucího tatínka Viléma Farlíka. 
 To bylo krátce před vypuknutím I.světové války. První veřejné 
vystoupení, plánované na 15.srpna, již zmařila válka, v níž padlo 8 členů 
Sokola - pozdějších legionářů - z toho 3 zakládající členové Sokola: Rudolf 
Bartoň, František Krapl a Vladimír Prachař. Jedním z padlých byl také Vladimír 
Chloupek, sokolský pokladník. 
 Po skončení války byla činnost jednoty obnovena, měla již 111 členů. 
Starostou byl zvolen br. Antonín Kučera, jednatelkou sestra Bohumila 
Chloupková, v dalších letech 1920-1931 se v těchto funkcích vystřídali bři. 
Leopold Pokorný, Václav Kadlec, Emil Maňásek, Karel Pásek a Emil Pásek. 
 V roce 1922 byla založena místní sokolská kronika, kterou postupně 
psali: učitel Josef Glogar a Bohumil Mejzlík, pak do roku 1937 Jindřich Farlík 
a do roku 1947 učitelka Bohumila Chloupková. Pak se již kronika nevedla. 
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V roce 1942 byla činnost Sokola z příkazu protektorátní vlády zakázána 
a sokolské kronice hrozil zánik, nebýt osobní odvahy nadšené Sokolky 
Chloupkové, která ji ukryla po celou dobu protektorátu v rázu dříví v kůlně při 
rodinném stavení - dnes již zbořeném - na Bukovském kopci. V době německé 
okupace byli Sokoli pronásledováni, vězněni a popravováni, např. nejvyšší 
představitel MUDr. Bukovský a řada župních vedoucích. 
 V roce 1948 byl uskutečněn poslední XI. všesokolský slet v Praze, 
jehož se zúčastnilo i několik křtinských mužů, žen a dorostenek, z nichž některé 
získaly později Tyršův odznak zdatnosti. Pak se Sokolům již příliš nepřálo, 
neboť při něm pochodující průvod Prahou odvrátil tváře od hlavní tribuny 
tehdejší nové poúnorové vlády a další “Slety” již měly název “Spartakiáda”. 
Přesto u nás jednota sokolská přežila a rozvíjela pestrou činnost. 
 Počáteční cvičení se uskutečňovalo v sále pohostinství Jana Farlíka až 
do roku 1926, kdy byl sál přeměněn na veřejné kino, které bylo za německé 
okupace převedeno do protektorátní správy pod jménem “Viktoria”, ale po 
válce se opět vrátilo do rukou Sokola a prostoru se zase říkalo “Sokolovna”. 
V polovině sedmdesátých let kino definitivně zaniklo a dnes z něj zbylo již jen 
torzo. 
 (Po zřízení sokolského kina užívali Sokolové jako tělocvičnu postupně 
sály dalších křtinských hospod. Nejprve cvičili v hostinci u Pásků, v přízemní 
místnosti, sloužící později jako prodejna Kovomatu a pak v hostinci u Perniců, 
který dnes slouží jako Domov seniorů Santini. Tamní sál byl využíván jako 
tělocvična až do osmdesátých let, kdy byl hostinec zrušen. Pozn.red.) 
 Tyto počáteční textové údaje, jedenáct fotografií a další informace 
naleznete v mnou sepsané kapitole “Tělocvičná jednota Sokol Křtiny ve IV. díle 
obecní kroniky, na str.63-67, r.2008 nebo přímo v původní “Sokolské kronice”, 
která je uschována a v péči celoživotní Sokolky Jindry Tarnovské. 

  dr. Zdeněk Opletal
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Holmesiáda: Perpetuum mobile
 „Z blízké vesnice jménem Ruprechtov byl unesen významný vědec, 
o   němž se ve vědeckých kruzích hodně mluví. Jmenuje se Eduard Kramerius 
a  prý vynalezl stroj, který ke svému provozu nepotřebuje vůbec žádnou energii 
– perpetuum mobile. Z jeho laboratoře ve sklepě větrného mlýna jej však někdo 
unesl. Policie má podezření, že jej unesli agenti tajné organizace majitelů 
společností těžících ropu. Zveřejnění vynálezu by je připravilo o jejich zisky 
z  prodeje ropy. Proto vědce unesli a chtějí zjistit o vynálezu co nejvíce a zabránit 
jeho zveřejnění. Je nutné vědce Krameria osvobodit a zachránit nejen jej, ale 
i  pro lidstvo velice významný vynález.“ 
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 Právě jste dočetli legendu velké detektivní hry, jejíž už 8. ročník se 
odehrál v polovině listopadu ve Křtinách. Hru pořádala smečka vlčat a pozvala 
k účasti i ostatní místní oddíly. Do hry se nakonec zapojilo rekordních 33 hrajících 
účastníků, tři organizátoři a další tři spolupracovníci z řad veřejnosti. Děti se 
rozdělily do šesti detektivních agentur soupeřících ve dvou kategoriích o to, kdo 
bude nejúspěšnější. 
 Na zahajovacím shromáždění detektivů jsme se seznámili s legendou 
a s pravidly hry. Následovalo rozdělení do detektivních agentur, připnutí 
odznaků a vzhůru do pátrání. První zpráva byla na rozstříhaném listu papíru 
a  jednotlivé ústřižky bylo nutné najít na dvoře za Spolkovým domem městyse 
a v parku. Zprávu bylo nutné správně složit a rozluštit, neboť nebyla psána 
běžným písmem. Zpráva detektivům prozradila, kde získat list ze zápisníku 
Eduarda Krameria s  šifrovanými informacemi. Kramerius měl totiž podezření, 
že mu chce vynález někdo ukrást. Ukryl proto po okolí části návodu na 
perpetuum mobile a zapsal si poznámky k místům úkrytů do svého zápisníku. 
List ze zápisníku vytrhl a ukryl v jedné knize v místní knihovně. Obálky 
s důležitou fotodokumentací ukryl u dobrých přátel. Detektivové si pro ně měli 
přijít do hostince U Farlíků a do domu ke Gregorům. Dostali je však jen, když 
řekli správné heslo. 
 S těmito indiciemi vyrazili detektivové pátrat po místech úkrytů 
jednotlivých částí plánu na perpetuum mobile. Byly ukryty na nejrůznějších 
místech Křtin, a to většinou v nenápadných, temných, zapadlých koutech. 
Navíc si museli detektivové dávat pozor na nebezpečného nepřátelského 
agenta. Pohyboval se také po Křtinách, svítil červenou baterkou a dotykem 
mohl detektiva vyřadit ze hry. 
 V určený čas se všichni detektivové sešli opět v centrále (skautské 
klubovně) k poradě. Do centrály dorazila také informace, že nepřátelští agenti 
bude chtít Eduarda Krameria odvézt mimo republiku a předávat si ho budou 
u sousoší Cyrila a Metoděje ve Křtinách kolem půl sedmé. Detektivové se 
rozhodli, že jej musí osvobodit. Všichni detektivové se potichu přiblížili 
k sousoší a nejdříve uslyšeli tlumené úpění. Když se podívali lépe, uviděli na 
lavičce z trámů tmavou postavu, která podivné zvuky vydávala. Přiběhli k ní 
a zjistili, že je to svázaný muž s roubíkem v ústech – Kramerius. Osvobodili ho 
a tišili jeho naříkání. Nepřátelští agenti se z něj snažili dostat tajemství výroby 
perpetua mobile, zkoušeli na něj i drogu pravdy, ale nic jim neprozradil. Bohužel 
však díky účinkům drogy ztratil paměť a zapomněl jak perpetuum vyrobit. Když 
byl Kramerius obklopen detektivy, ozvalo se ze svahu nad hlavami detektivů 
několik výstřelů. Nepřátelský agent detektivům rozzlobeně spílal, a když viděl, 
že jej detektivové pronásledují, tak raději uprchnul. Detektivové potom odvedli 
vystrašeného Krameria do centrály. 
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Cestou ho museli podepírat, jak se mu 
nohy podlamovaly slabostí. 
 Po návratu do klubovny se 
všichni posilnili připraveným občer-
stvením v  podobě čaje a sušenek. 
Celé pátrání bylo náročné a tak ob-
čerstvení přišlo vhod. Všichni hned 
jako zázrakem nabrali sil a tak byla 
závěrečná debata nad zážitky ze hry 
velice živá. Na závěr následovalo také 
vyhodnocení nejúspěšnějších detek-
tivních agentur. Vítězi se však stali všichni, kdo se do hry zapojili a zažili neo-
pakovatelné dobrodružství, o kterém jinak mohou jen číst v knížkách či je vidět 
v televizi. Kouzlo pátracích her v nočních Křtinách opět zapůsobilo a všichni si 
odnesli spoustu zážitků. 
 Tímto také děkujeme mamince dvou našich členů – paní Anitě Ruby 
za pomoc při realizaci hry a při úklidu po hře. Dále děkujeme panu Kubešovi, 
panu Gregorovi a panu Farlíkovi za spolupráci při hře. 
       Zbyněk Drápela 
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Cimbálka
 O tom, že máme kulturních 
aktivit na rozdávání, svědči i fakt, 
že dokážeme naše kulturní bohatství 
také vyvážet. Je škoda, že se tře-
ba Kantila nedokázala pochlubit ve 
Zpravodaji svým úspěšným podzim-
ním zájezdem na Ukrajinu. Kdo ví, 
zda právě jejich prezentace naší stře-
doevropské kultury nestojí u zrodu 
současných politických bouří v Kije-
vě. 
 V průběhu podzimu nezahálela ani Cimbálová muzika Jana Opletala. 
Přes zdravotní problémy svého “titulního hrdiny” dokázala předvést křtinské 
folklórní umění až v dalekém Sloupě, v rámci tradiční Martinské veselice. 
Roztančit sál jim mnoho práce nedalo. Tak jen doufám, že kvůli tomu nezačne 
ve Sloupě také nějaké povstání.
 Petr Švenda
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Vánoční rukodělky a pletení adventních věnců
 Pro své příznivce jsme v předvánočním čase připravili dvě setkání. 
V neděli 24. 11. 2013 jsme se sešli na Rukodělném tvoření pod vedením mé 
dlouholeté skautské sestřičky Jany Kvapilové - Kvapči z oddílu v Mokré. 
Připravila si pro nás malování na vyřezanou překližku. Dovezla nám spoustu 
vzorků na inspiraci a ještě více čistých kousků překližky, které čekaly na naše 
nápady. 
 Nejdříve nás všechny seznámila s technikou malování a se speciálními 
barvami. Spousta dětí se vrhla na tvoření s představou, že to bude něco podobného 
jako s temperkami  ve škole. Ale vyslechli jsme si časté připomínání, že tohle 
musíme dělat správným postupem a často vymývat a sušit štětce, takže po chvíli 
už to nebyli jen malí školáci, ale umělci, kteří ztvárňovali své představy. A také 
hotové ozdoby byly podle toho úžasné a profesionální. 
 Některé maminky mezi tím zaujala více artyčoková technika, se kterou 
zdobily polystyrenové koule. Touto neobvyklou metodou se pokrývá pomocí 
stuh a špendlíčků povrch koulí a vznikají tak symetrické vzory podobné šitému 
patchworku. 
 Některé menší děti si také vyzkoušely strojek na Bishot. Do stroječku 
vložily papír mezi šablonu a projely jej mezi válci strojku a přitom se vzorek 
prolisoval do povrchu papíru. Prolisy pak ti šikovnější ještě dotvářeli barevnými 
fixami, pastelkami a děrovačkou. 
 Ve skautské klubovně jsme společně strávili takřka sedm hodin času 
a v průběhu dne se akce zúčastnilo 30 lidí. Tak jsme nakonec vytvořili spoustu 
krásných dárků a někteří ještě tvořili i několik dnů poté. 
 Následující sobotu odpoledne jsme se setkali znovu. Tentokrát ve 
společenském sále. Většinou přišly maminky a babičky s dětmi. Přinesli jsme 
si korpusy nebo už větvičkami ovázané věnce a vázali je a zdobili. Většina 
z nás využila větvičky ze stříbrného smrku od manželů Urbánkových. Vznikala 
spousta nádherných kousků a je vidět, že i ve Křtinách a okolí je spousta 
šikovných rukou. Během odpoledne se sešlo přes 20 lidiček a společně jsme 
nejenom vyráběli, ale hlavně si i povídali a relaxovali při čaji a cukroví. 
 Jsem velmi ráda, že takováto setkání mají tak úžasnou odezvu. 
A doufám, že nám toto nadšení vydrží i do příštího roku. Vždyť Vánoce jsou 
hlavně o setkávání a obohacování se navzájem a to se nám letos opravdu 
vydařilo. 

Hanka Drápelová 
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Betlémské světlo ve Vídni
 Rok se s rokem sešel a opět tu je termín velkého setkání skautů z celého 
světa ve Vídni se vznešenou myšlenkou a úkolem – rozvézt světlo zažehnuté 
v Betlémě po svých vlastech, sobota 14. 12. 2013. 
 Jako i v minulých letech jsme se připojili k výpravě organizované 
skautským okresem Brno-venkov. V mlhavých sobotních ranních hodinách nás 
vyzvednul autobus na sběrné trase Bukovinka-Křtiny-Mokrá-Šlapanice. Cestou 
do Vídně jsme si udělali malou zajížďku a navštívili mariánské poutní místo – 
kostel Maria Dreieichen. Do centra Vídně jsme dorazili krátce po 12.00 h a po 
vyřízení organizačních nezbytností jsme se vydali individuálně na prohlídku 
vánoční Vídně. Času mnoho nebylo, ale vánoční trhy nešlo vynechat. 
 Přesně ve 14.00 h jsme se dostavili k Votivekirche – místu, kde se 
letošní 25. předávání Betlémského světla uskutečnilo. Po nástupu oficiálních 
výprav pod svými prapory následovala krátká mše a pak ceremoniál předávání 
světla výpravám provázený zpěvy. Závěrem akce bylo venkovní občerstvení 
návštěvníků doprovázené krásným rituálem – výměnou skautských šátků mezi 
výpravami. I naše sbírka se rozrostla o nové šátky ze zemí jako je Německo, 
Nizozemí, Slovensko, USA… (Naši starší členové, tzv. roveři a rangers, se této 
akce účastní již mnoho let a díky tomu má téměř každý z nich soukromou sbírku 
několika cizích skautských šátků, které porůznu nosí na skautské akce.) 
 Pak už nebylo mnoho času otálet a rychle jsme se vydali k autobusu, 
který nás i se světlem dovezl zpět do Křtin. Křtinští skauti z chlapeckého oddílu 
měli domluvenou štafetu hlídající Betlémské světlo až do dne jeho roznášení 
po Křtinách, a proto jsme po odfocení ve Křtinách převezli světlo k prvnímu 
z nich. 
       Ondřej Vavrečka
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Roznáška Betlémského světla po Křtinách 
 I letos proběhlo den před Štědrým 
večerem tradiční skautské roznášení 
Betlémského světla po celé obci. Samotné 
akce se letos účastnili hlavně zástupci 
družin skautek a skautů, kterým pomohlo i 
jedno vlče a samozřejmě několik vedoucích. 
V pěti skupinkách během necelých tří 
hodin obešli tito „světlonoši“ celé Křtiny 
a do téměř všech domů dopravili plamínek 
světla. Svou snahou tak přispěli k vánoční atmosféře a  naplnili jedno z poslání 
skautingu – snahu o službu lidem okolo sebe. 
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 Spolu se světlem jsme také již poněkolikáté roznášeli i obecní kalendáře. 
Snažili jsme se je dopravit do všech domácností. Pokud jsme se k vám nemohli 
„dozvonit“, pak prosím kontaktujte Úřad městyse, kde budou zbylé kalendáře 
uloženy k vyzvednutí. 
 Díky všem, kteří tuto vánoční tradici udržují a podílejí se na ní. Ať už 
jsou to členové střediska při přivezení a roznosu světla, místní faráři a zástupci 
obce při podpoře akce, či ostatní lidé při jeho přebírání a uchovávání světla 
během Vánoc.

Petr Zapletal 
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Skautská Vánoční besídka
 V předvánoční pátek, 20. prosince, 
jsme se setkali na tradiční skautské Vánoční 
besídce ve spolkovém sále. Přišlo přes 
padesát natěšených příznivců skautingu, 
včetně rodičů. Děti a členové si navzájem 
předali velké množství dárků, které od 
začátku kupili pod vánočním stromečkem. 
 Po odstartování a několika slovech 
na úvod bylo losováno pořadí výstupů 
družin a zahrálo se několik her, jako 
Křičená, Hledání boty nebo Elektrický šok. První scénku měly skautky, které 
předvedly Pata a Mata, po nich Jestřábi se zrozením Ježíška, další Vlci nás 
udivili všemožnými kouzly a triky, vlčata ukázala bojovou scénku, naštěstí se 
nikdo nezranil, a na závěr nás okouzlily světlušky. 
 Po krátkém vzpamatování jsme přešli k vyhodnocování špionáže družin 
o připravovaných družinových dárcích těch druhých. Někteří uhádli, ale někteří 
se nechali nachytat. Jestřábi vyrobili obaly na kroniky, Vlci model táborových 
ohňů, světlušky držáky na toaletní papír, skautky sklenice na kuchyňské 
suroviny a vlčata nápaditý barometr, věšák a stolní hry na dlouhé zimní večery. 
 Na závěr pomohli roveři rozdat velké množství dárků, popřáli jsme si 
pěkné svátky a vydali se do noci.

Tomáš Pavloň
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Tříkrálová sbírka ve Křtinách
 Každým rokem se křtinští skauti ve spolupráci s oblastní Charitou 
Blansko účastní celostátní Tříkrálové sbírky, která má přispět na pomoc sociálně 
slabším lidem, lidem v nouzi, nemocným a ohroženým. I letos jsme v sobotu 
4. ledna 2014 přispěli svým dílem.
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 Nejdříve Míša zajistila na obci zapečetění pokladniček a u pana farářem 
dostatek kadidla a svěcené křídy. V sobotu ráno se pak ve skautské klubovně 
postupně sešlo množství koledníků. Oproti loňskému roku jsme měli dostatek 
dospělých k pokladničkám, dětí už bylo trochu méně. Proto jsme sestavili jen 
pět skupinek. Všechny krále obléknout, načernit Baltazary, rozdělit si kadidlo, 
křídy a cukr a domluvit si trasy obchůzky. Mezi tím jsme s dětmi trénovali 
zpěv a jejich slavnostní královskou řeč.    Pak rychle vyfotit a konečně jsme 
mohli vyrazit koledovat. Rozdávat lidem dary, požehnání domu a poděkování 
za přispěné penízky. 
 Počasí nám letos přálo. Bylo poměrně teplo. Ale všem přišel vhod teplý 
čaj a cukroví, které nám v některých domech nabídli. Po více jak třech hodinách 
jsme obešli celé Křtiny i okolní samostatné domy v Pivovaru a na Habrovsku. 
Postupně jsme se vraceli do klubovny, odstrojili se a odevzdali naplněné 
pokladničky. Mladší účastníci dostali jako podělování od Charity malé modré 
baterky, které se všem líbily. 
 V naší obci bylo vybráno (opět rekordních) 21.918 Kč. Všem, kteří se 
na této záslužné akci podíleli, bych chtěla velmi poděkovat. Přinesla a ještě 
přinese spoustu úsměvů, radosti a setkání při nekončící lidské solidaritě 
a pomoci bližním. Díky všem.

Hana Drápelová
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Cestovatelské večery ve Křtinách 
 Vždy s nástupem zimního času přichází také čas cestovatelských večerů 
ve Křtinách. Je tomu tak už od roku 2008 a v listopadu roku 2013 započal už 
jejich sedmý cyklus. 

 “Polynesie - Západní Samoa“,  čtvrtek 7.11.2013 

 O této ostrovní zemi nám přijela vyprávět Eva Palátová, která ji 
navštívila při své osmisetdenní cestě kolem světa. 
 Povídání bylo vtipné i zajímavé, doplněné hudbou a hlavně krásnými 
fotografiemi. Dozvěděli jsme se, že Západní Samoa jsou v podstatě dva větší 
ostrovy těsně u sebe s několika menšími v okolí, hlavním městem je Apia a 
v minulosti byla Samoa také německou kolonií. Nejzajímavější však asi byly 
skutečnosti ze života Samoanů. Jak bydlí v otevřených domech bez stěn a spí 
a odpočívají, kde se jim zrovna zachce. Neznalý tak může spícího uprostřed 
záhonků považovat za zemřelého. Naše představy o krásných vnadných 
a  štíhlých polynésankách z cestopisů o Jamesi Cookovi berou za své, když 
zjišťujeme, že za krásného je zde považován ten, kdo je dle našich měřítek 
tlustý. 
 Na závěr měli všichni možnost zakoupit si dvě knihy, které Eva 
o  svém cestování napsala. Jedna z nich je vítězem ankety „O nejzajímavěji 
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psaný cestopis“. Tento cestovatelský večer měl 52 účastníků a byl jedním 
z nejpočetněji navštívených. 

  „Karibik - Jachtou po Návětrných ostrovech“,  čtvrtek 12.12.2013 

 Prosincový cestovatelský večer byl ve znamení prosluněných ostrovů 
Karibského moře, které v minulosti brázdily koráby pirátů. Vyprávět přijel 
Jaromír Novák, který se tam v minulém roce dva týdny plavil na jachtě českého 
kapitána a strávil tam dovolenou snů. 
 Desetičlenná skupina se plavila na patnáctimetrové jachtě s deseti 
kajutami. Navštívili ostrovy Martinik, Sv. Lucie, Sv.Vincent a Grenadiny. 
Několikrát se plavili i místy kde se natáčel film Piráti z Karibiku. Byl to 
například ostrov Tobago Keys, kde si Jack Sparrow ve filmu schoval rum. Tento 
ostrůvek je zajímavý ještě jednou věcí. Při letu rakety z vesmírné základny na 
Francouzské Guyaně z ní odpadnula část startovacího modulu a spadnula přímo 
na tento ostrůvek. Je z ní tak další turistická zajímavost. 
 Po skončení vyprávění si mohli zájemci popovídat s přednášejícím 
a zeptat se na vše co je zajímá. Tento cestovatelský večer měl 31 účastníků. 

  „Kanada“,  čtvrtek 9.1.2014 

 Začátkem nového roku jsme se „podívali“ do Kanady, země kde jsme 
nejen během našich cestovatelských večerů ještě „nebyli“. Vyprávění bylo o 
západní části Kanady - provinciích Britská Kolumbie, Alberta a Yukon, zejména 
jejich národních parcích. Patrik Dekan, který o Kanadě vyprávěl, pracuje jako 
průvodce cestovní kanceláře specializující se na severské země a v Kanadě byl 
hned několikrát. 
 Podívali jsme se do kanadských měst jako třeba Vancouver, Viktoria 
či Calgary, ale hlavně do úžasné kanadské přírody. V Kanadě totiž leží 
devět národních parků zapsaných v seznamu světového dědictví UNESCO. 
V kanadských lesích je možné poměrně snadno potkat také nejrůznější divokou 
zvěř. Je nutné mít se na pozoru před medvědy a jídlo umísťovat do speciálních 
schránek, či vytáhnout na lanku na vysokou tyč. V žádném případě nenechávat 
nic voňavého ve stanu. 
 Tento cestovatelský večer měl 44 účastníků a patřil k těm 
nejpovedenějším. 
    
   Zbyněk Drápela 
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Objevme les  I
 Pionýrský rok pro nás začíná lednovou registrací skupiny a oddílu Fagus 
a sestavením plánu práce. Nový rok 2014 je obohacen o komplexní výukový 
program s názvem „Objevme les I“ pro druhý stupeň základních škol.
 Na dvanácti pracovních listech a praktických příkladech si budeme 
vysvětlovat obsah pojmu trvalé udržitelnosti a v patřičných souvislostech 
umožníme nahlédnout do vybraných zásad hospodaření v lesích.  Ve skutečnosti 
si budeme moci předvést na ŠLP , čím se lesníci řídí již téměř 300 let. Reálné 
příklady jsou navázány na existující systém certifikace lesů s názvem PEFC 
Česká republika.
 Skupina našich starších „ matadorů“  zanedlouho vylétne z našeho 
rodného hnízda a bude muset přemýšlet nad svou další budoucností, dáváme 
jim tak možnost vytvořit si vlastní názor na řadu otázek a nalézt objektivní 
odpovědi.. 
 Žijí spolu s námi v kulturní krajině a lesy jsou její nedílnou součástí. 
Oblast hospodaření v lesích jim není zas tak neznámá, protože od prvních 
počátků naší práce a aktivit se často pohybují pod kontrolou odborné lesnické 
veřejnosti (letní lesní tábory, Den Země, Den stromů, Letní den v Arboretu ve 
Křtinách).
 Budu se pravidelně setkávat nejen se svými adepty, ale i s ostatními 
dětmi naší ZŠ ve Křtinách, které by měly o tento projekt zájem.

Ing . Lída Boháčková
(pionyr.krtiny@seznam.cz)

✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Mikulášská nadílka ve Výpustku
 Ochotnické sdružení KŘOVÝ 
společně s průvodci jeskyně Výpustek 
uskutečnili na přelomu listopadu 
a prosince mikulášskou nadílku. 
Jedná se o  tradiční akci, na kterou se 
sjíždějí děti se svými rodiči z blízkého 
i dalekého okolí.
 Letos je prováděla Káča, která 
hledala ženicha. Nejprve utancovala 
všechny čerty v pekle. Ti, aby se hubaté 
Káči zbavili, poslali ji za Mikulášem, který přece rozdává dárky, může tedy 
splnit i toto netradiční přání. Mikuláš však Káče ženicha nenadělil. Protože byla 
hubatá, tak od něho dostala pouze pytel uhlí a brambor. Pak Mikuláši slíbila, 
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že už bude jenom hodná Kačenka, aby si dárek příští rok zasloužila. Nakonec 
přišly na řadu děti. I ony slibovaly, že budou hodné, budou poslouchat rodiče 
i paní učitelky. Za to dostaly od Mikuláše a andělů certifikát hodného dítěte, 
perníček i dárečky. 

 Celá akce byla velmi úspěšná. Zájem o ni byl tak veliký, že se muselo 
přidat několik vstupů. I přesto již týden před konáním bylo zcela vyprodáno. 
Celkem do Ďábelského Výpustku zavítalo přes dva tisíce dětí a dospělých. 
 V úspěšné spoluráci průvodců Výpustku a sdružení KŘOVÝ budeme 
pokračovat i v letošním roce. Již ke dnu dětí připravujeme Pohádkovou jeskyni, 
kdy prostory jeskyně zabydlí pohádkové postavy.
         

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

Vánoční zvonohra 
 Vánoční zvonohra 2013 - 2014 měla velký úspěch, byly dny, kdy si 
koledy přišlo poslechnout i 80 lidí a mnozí z velké dálky. Všichni se vraceli 
nadšení. Na závěr jsem vždycky vybídl k vděčné myšlence a vzpomínce na 
toho, který stvořil svět a tím pádem i krásné západy slunce, a který dal lidem 
a  tím pádem i J .B. Santinimu a dalším takovou nápaditost. Děkovali jsme i otci 
Tomášovi, bez něhož by zvonohra nebyla. Úplně na závěr děkuji upřímně všem 
sousedům, že to po celý týden mezi svátky vydrželi. 
 Kromě zvonů byla možná i prohlídka betléma v kostele a třebíčského 
betléma na faře. Bylo by dobré, dopřeje-li nám Pán dožít se jeho příštích 
narozenin, udělat za rok mezi svátky malou výstavku betlémů v kapli sv.Anny. 
Už teď vás zvu k účasti, ještě v této zimě se dá třeba nějaký pěkný betlém 
vystříhat nebo vyřezat. Nemusí to být originál, ke koupi jsou krásné předlohy. 
Děkuji. 
        Jan Peňáz
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Křtiny - Praha - Cáchy 2014
 Město Cáchy, německy Aachen z latinského Aquisgranum - Lázně 
božstva Grána, leží na samém západě Německa, v místech, kde se jeho hranice 
stýkají s Belgií a Nizozemskem. 
 Hlavním bodem města je osmiboký chrám Panny Marie, který dal 
postavit císař Karel Veliký kolem roku 800. Uložil do něj tzv. Látkové ostatky 
- košili Panny Marie, plenky Pána Ježíše a jeho bederní roušku a plátno z mísy, 
na které byla položena hlava sv. Jana Křtitele. 
 Náš otec vlasti Karel IV. zahájil přístavbu kněžiště ve stylu Svaté kaple 
v Paříži. Dnes je tato takzvaná Chórová kaple větší než původní chrámová loď 
a na první pohled připomíná pražskou katedrálu. Do Cách se od nás putovalo 
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už předtím, ale první pravidelná pouť se konala v roce 1349, Karel IV. se jí 
osobně zúčastnil a byl při ní (podruhé) korunován na římského krále. Už tenkrát 
rozhodl, že se bude putovat jednou za 7 let a jen tehdy se ostatky budou dávat 
k uctívání. Určil také, že z jeho říše se bude chodit dvěma směry a to Českou 
a Uherskou cestou. A lidé (nejen) od nás to pravidelně dodržovali. Putování 
zakázal Josef II. a totalitní režimy je úplně znemožnily. Uherskou cestu obnovili 
maďarští poutníci už v roce 1993 a pak v roce 2000, kdy přijelo několik 
autobusů. Po České cestě se poprvé od Josefa II. poutníci vypravili pěšky až 
v roce 2007. Z Velkého Meziříčí vyšli 25. dubna, v Praze dostali požehnání od 
pana kardinála a těsně před Cáchami se 1.6. spojili s těmi, kdo přijeli autobusy, 
takže do poutního chrámu Páně vešli společně, uctili ostatky a prožili celou 
pouť. S pomocí Boží a pod ochranou Panny Marie a andělů strážných ušli 
1048 km.
 Na pouť do Cách šli s trojím poselstvím: 
•	 poděkovat za svobodu a za to, že už padly hranice mezi evropskými zeměmi. 
•	 konat pokání za všechny války a křivdy, ke kterým došlo dávno i nedávno 

na obou stranách. 
•	 prosit za obnovu křesťanských kořenů Evropy, protože nechceme, aby 

uschly. 

 L.P. 2014 budou ostatky uctívány od 20. do 30. června. Rádi bychom 
tam zase šli se stejným poselstvím, ke kterému v letošním roce rodin přidáme 
ještě jeden bod: 
•	 za posvěcení rodin a rodiny v těžkostech. 

 Papež Jan Pavel II. si přece přál, aby církev dýchala oběma plícemi, na 
obě strany, směrem východním i západním. Do Cách, tedy na západ, se chodí 
jednou za sedm let a z Velkého Meziříčí to je 1050 kilometrů. Na Velehrad 
chodíme každý rok a odtud ( i ze Znojma  a Vítochova) je to 150 km, tedy 
za sedm let taky 1050 km. Takže tenhle rytmus západ – východ bychom měli 
dodržovat. 
 Právě při pouti na Velehrad se zpívá: Čeká nás Matka (bazilika je 
zasvěcená Panně Marii), čeká nás Pán, Cyril a Metoděj a starý chrám. Platí to i 
o Cáchách: Čeká nás Matka, čeká nás Pán, Karel Veliký a starý chrám ( z roku 
800). A protože nás tam čekali, tak jsme tam došli. S pomocí Boží. 
 Letošní pouť však bude mít více částí, protože už  není možné tam 
jít najednou. Po české části převezme štafetu převezme francouzské sdružení 
Poutní cesta křesťanskou Evropou, které buduje poutní zastavení po celém 
našem světadílu. U nás postavilo na Velehradě poutní kapličku Pražského 
Jezulátka (byla osmá,  loni v jubilejním roce v Nitře postavili už 25. v pořadí).  
 Bylo  by to  na 7 týdnů:
1. týden - od 5. května:  Křtiny - Praha - 250 km,  lidé se mohou postupně 
přidávat 
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2. týden - až od pondělí 12. května: z Prahy  na hranice -  200 km, počítáme, 
že bude více lidí, zakončíme v neděli 18.5. společnou děkovnou poutí u Panny 
Marie ve Fahrenberg, prvním poutním místě za hranicemi, kam by přijeli  
poutníci autobusem, pro většinu návrat 
3. týden - od 19.5. by šla malá hrstka do Bambergu -  150 km  na propojení 
s Francouzi z Poutní cesty křesťanskou Evropou 
4. až 6. týden - od 29.5. do 16.6. - Francouzi pokračují (případně s několika 
Čechy)  z Bambergu do Bad Muenstereifel v Severním Porýní - cca 464 km 
od 17. 6. - Bad Muenstereifel - Vicht 57 km, Vicht - Aachen 16 km  - k Francouzům 
se přidávají Češi, poslední den přijedou poutníci možná i autobusem, všichni by 
šli poslední úsek pěšky. 
  Takže se bude moci zaveršovat: 

Křtiny - Praha - Cáchy 
čtyřicet dní pěšky 
putujeme spolu 

prosit za Evropu.
Jan Peňáz 

✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Perla Moravy zve k modlitbám za Moravany 
 Moravská otázka je velice složitá, je to doslova zauzlované klubko. Ten 
správný konec, od kterého je potřeba začít, je modlitba a to ta nejkrásnější - mše 
svatá. Zvu do našeho farního a poutního kostela, plným právem nazývaného 
Perla Moravy, všechny, kteří to tak cítí a chtějí se duchovně zapojit v modlitbách 
za Moravu, za naši vlast. První mše svatá na tento úmysl bude v neděli před 
1145. výročím smrti sv. Cyrila, tedy 9. února v 10.30 hod. Druhá bude za měsíc, 
protože na 9. březen připadá letos 1120. výročí smrti Svatopluka, přesněji krále 
Svatopluka, jak ho nazývala tehdejší diplomacie. Bude obětovaná zvláště za 
něho, ale i za jeho dědictví i za jeho nástupce na všech stupních. Třetí mše sv. 
za vlast bude 6. dubna - v den výročí smrti prvního moravského arcibiskupa 
sv. Metoděje. Další měsíce uvidíme, mohla by vzniknout pěkná tradice. Vždyť 
Křtiny jsou přístupné ze všech směrů, nějaké zázemí se zde také najde a nové 
sousoší nás přímo vyzývá, abychom nabídli něco navíc. Je jisté, že bez podpory 
místních to nepůjde. 
 Budeme zpívat vhodné náboženské písně, především cyrilometodějské. 
Nikdo však nezakazuje zazpívat po bohoslužbě i něco vlasteneckého. Našel 
jsem třeba toto od neznámého autora z 19. století: 

Kde domov můj?! 
Svatopluka hrad kde stojí, 
Haná s Moravou se pojí, 
Jaroslav kde světa rek, 
porazil Tatarů vztek.  

A to je ta krásná země, 
zem moravská, domov můj.
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Anebo od Františka Poláška z Orlové z roku 1881:
Kde domov můj?! 

Od Pradědu k Lysé hoře,
Ostrava kde plyne k Odře,

Opavěnka vévodí, 
a dobrý lid se rodí:

Slezanů to krásná země, 
země slezská domov můj!

A dokonce i toto od Ferdinanda Pečky-Místeckého z Těšína z roku 1882:
Kde domov můj?! 

Tam, kde z Tater štítů sněžných
řine Váh se v proudech něžných,

zpěvů pln jest luh i háj,
jakých nezná jiný kraj:

Slováků to krásná země,
zem slovenská domov můj!

Jan Peňáz

ZAPIŠTE SI 

Zubní pohotovost -  1. pololetí  2014    
 Služba je sloužena v uvedené dny od 8.00 - 13.00 hodin v ordinacích 
uvedených lékařů. 
    
Leden     

1.1. MDDr. Bedáňová Boskovice, Lidická 8 516 453 998 
4.1. MUDr. Bočková Kunštát, nám. ČSČK 38  516 462 203 
5.1. MUDr. Fenyk Letovice, Tyršova 15 516 474 310 
11.1. MUDr. Grénarová Boskovice, Růžové nám. 16  774 710 550 
12.1. MUDr. Hanáková Blansko, Pražská 1b 516 418 788 
18.1. MUDr. Havlová Blansko, Pražská 1b 516 418 786 
19.1. MUDr. Hepp Rájec, Šafranice 101  516 434 055 
25.1. MUDr. Hosová Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138 
26.1. MUDr. Hošák Adamov, U Kostela 4  516 446 428 
    
Únor    

1.2. MUDr. Tomášková Blansko, Pražská 1b 731 144 155 
2.2. MUDr. Chatrná  Boskovice, Lidická 10 537 021 289 
8.2. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 456 109 
9.2. MUDr. Chomátová Adamov, Smetanovo nám. 327 516 447 606 
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15.2. MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 24  516 454 046 
16.2. MUDr. Jílková Rájec, Ol. Blažka 145 516 410 786 
22.2. MUDr. Klapušová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 452 
23.2. MUDr. Kopáčková Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369  
    
Březen    

1.3. MUDr. Kovandová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 450 
2.3. MUDr. Kraml Boskovice, Růžové nám. 16  733 644 499 
8.3. MUDr. Křížová  Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 516 452 808 
9.3. MUDr. Kubínová Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263 
15.3. MUDr. Kučerová M. Lysice, Komenského 429 516 472 460 
16.3. MDDr. Kučerová P. Lysice, Komenského 429 516 472 460 
22.3. MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko 516 439 190 
23.3. MUDr. Kupková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 457 
29.3. MUDr. Kutlíková Boskovice, Lidická 8 516 453 997 
30.3. MUDr. Láníková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 456 
    
Duben    

5.4. MUDr. Loskot Svitávka, Hybešova 197  516 471 210 
6.4. MUDr. Lukeš Boskovice, Smetanova 24    516 454 046 
12.4. MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 468/2 516 474 488 
13.4. MUDr. Nečasová Blansko, ZŠ TGM,  Rodkovského 2 607 812 963 
19.4. MUDr. Padalík Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263 
20.4. MUDr. Paděrová Šebetov, 117  516 465 452 
21.4. MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. středisko 725 415 615 
26.4. MUDr. Pernicová Boskovice, Růžové nám. 16  774 177 804 
27.4. MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9 516 412 422 
    
Květen

1.5. MUDr. Pokorný M.  Blansko, A. Dvořáka 4 516 417 621 
3.5. MUDr. Řehořek Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453 
4.5. MUDr. Řehořek Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453 
8.5. MUDr. Semrádová Sloup, Zemspol, 221 516 435 203 
10.5. MUDr. Roth Ostrov, Zdrav. středisko 516 444 326 
11.5. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319 
17.5. MUDr. Srpová Letovice, J. Haška 12 604 760 665 
18.5. MUDr. Staňková Jedovnice, Zdrav. středisko 516 442 726 
24.5. MUDr. Stojanov Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 451 
25.5. MUDr. Ševčíková B. Blansko, Svitavská 1A 516 416 386 
31.5. MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454 
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Červen   

1.6. MUDr. Štrajtová Černá Hora, Zdrav. středisko 608 220 806 
7.6. MUDr. Šumberová Lysice, Komenského 429  516 472 227 
8.6. MUDr. Švendová Křtiny, Zdrav. středisko 516 439 404 
14.6. MUDr. Houdková Blansko, Pražská 1b 731 144 155 
15.6. MUDr. Tomaštíková  Adamov, Smetanovo nám. 327  516 446 398 
21.6. MUDr. Žilka Benešov, 19 516 467 313 
22.6. MUDr. Well Adamov, Smetanovo nám. 327  516 447 605 
28.6. MUDr. Vrtělová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455 
29.6. MUDr. Adamová Letovice, Masarykovo náměstí 18 516 474 018 
    
Mimo uvedené časy je služba zajištěna v Úrazové nemocnici v Brně, Ponávka 6,
 tel. 545 538 111. 
Službu zajišťuje ve všední dny od 17.00 hodin do 7.00 hodin, o sobotách, nedělích 
a  svátcích nepřetržitě 24 hodin.

RŮZNÉ

Let balónem
 V rámci projektu “100 startů z českých měst“ (http://www.100startu. cz/), 
ve kterém nadšení balónoví letci připomínají, že létání není jen komerční 
záležitost, ale především požitek a potěšení, dostali jsme možnost prožít v neděli 
6.10.2014 start balónu přímo z centra naší obce. 
 Naše posádka má sraz v sedm hodin ráno – balónem se létá ráno nebo 
večer, dokud nezačne příliš výrazné termické proudění nad Sluncem různě 
zahřívanými povrchy. Na prudké stoupání do několika kilometrů máme totiž 
příliš tenké svetry. 
 Náš kapitán, pan Jindřich Lančarič, kontroluje na fotbalovém hřišti 
héliovým balónkem proudění vzduchu nad námi - nechceme startovat přímo 
na kostel - a pak začíná nafukování teplovzdušného balónu. Nejprve jen 
ventilátorem, po chvíli i horkým vzduchem. Balón se rychle zvedá a tak 
nastupujeme. 
 Kromě kapitána a pana starosty Františka Novotného nastupujeme do 
koše v roli fotografů ještě dva: paní Irena Černá a já. Naším hlavním úkolem 
je pořizovat co nejvíce fotografií známých i méně známých křtinských zákoutí 
z netradičních úhlů (spoustu z našich snímků máte již u sebe v obecním kalendáři 
pro rok 2014). 
 Přestože se ze země zdá let balónu pomalý a majestátní, v balónovém 
koši vládne čilý ruch. Na žádné místo se už nemůžeme znovu vrátit a tak fotíme 
ze všech pozic a co nejvíce. I v době leteckých map, dostupných na Internetu, 
je pohled z balónu nádherný a překvapivý, protože nabízí podstatně menší 
výšku, boční pohled a mnohem více detailů. Máváme na křtinské občany, které 
neobvyklý jev přilákal do oken a na zápraží. 
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 Na jedné straně se otevírají 
Chaloupky, které máme rychle jako 
na dlani. Na druhé straně na nás 
stále ještě svrchu shlíží náš kostel 
a za námi vykukuje Pustá strana, 
které dělají nádherně barevné pozadí 
podzimní babické a habrovské lesy. 
Přelétáme v nízké výšce náměstí 
a obecní úřad, proplouváme nad 
obchodem a fotíme z mírného 
podhledu Bukovský kopec, novou 
školu i kostel se zámkem. Přelétáme 
hřbitov a stále stoupáme, nová škola 
je již pod námi a ukazuje nám svůj 
vnitřní otevřený prostor. Vítr nás bere 
údolím dál přes Kolonku až k chatám 
ve Velegruntu. Celé Křtiny jsou nyní 
za námi a vyniká jejich nádherné 
umístění v členitém terénu, kde ani 
špička věže kostela nepřesahuje 
okolní kopce. Naplňuje mě směs 
mírné lítosti a vzrušení zároveň. 
Opouštíme důvěrně známé místo, ne nepodobné hnízdu a vydáváme se na cestu 
s doslova neznámým koncem. 
 Doprovodné vozidlo nás sleduje po silnici a občas se chraplavě ozve 
vysílačkou. Jinak je tady nahoře překvapivé ticho. Zvuky z lidských obydlí 
se velmi rychle ztrácejí a slyšíme je, jen když sestoupíme těsně nad nějakou 
vesnici. Šumění větru je slyšet jen v případě, že se dostaneme na střet dvou 
vzdušných proudů. Jinak jsme uvězněni v mase vzduchu a pohybujeme se 
s ní, aniž se nám pohne vlásek na hlavě. Taky ale nemůžeme letět, kam se nám 
zachce – řídit můžeme jen stoupání (přihřátím vzduchu) a klesání (odpuštěním 
vzduchu z balónu). Vítr se nám ale dnes chce ukázat a tak nás vede  exkluzivní 
trasou dál přes lom a rybníky směrem k Jedovnicím. Protáhne nás i přímo přes 
Rudické propadání, ve kterém hladíme dnem koše vrcholky smrků obsypané 
šiškami a jen těsně míjíme skaliska Kolíbky – případnému horolezci bychom 
mohli podat ruku. O kousek dál plašíme divočáky, přestože se jen vznášíme bez 
hlesu nad jejich snídaní v kukuřici. 
 Podzimní krajina je velmi barevná a čerstvě povláčená pole jsou 
pokreslena stále častějšími zelenými závrty – neklamným znamením, že se 
blížíme do srdce Moravského krasu. Vítr nám opravdu přeje, prolétáme přímo 
nad Punkevní jeskyní a na straně se nám otevírá nitro propasti Macocha. 
Smíšený les pod námi je plný barev a obrazců, ve kterých se jako žilky ztrácejí 
cesty a cestičky.  
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Přeplouváme v nízké výšce přes Suchdol a opět slyšíme zvuky ranní vesnice, 
všechno to klepání, řezání, štěkání a kvokání se mísí s občasným pozdravem od 
občanů pod námi.
 Místo k přistání hledáme v závětří na poli za lesem u Petrovic. Kukuřice 
je již sklizená, v poli necháváme jen maličký otisk, než se koš definitivně 
zastaví a my vyskakujeme po hodině letu znovu na pevnou zemi. Dojíždí k nám 
doprovodné vozidlo, pan Lančarič košem přímo dosedá na vozík. Pomáháme 
vyfukovat a sklízet balón. Pořizuji ještě kompromitující video, ve kterém pan 
starosta pokorně klečí a nechává si pálit vlasy při tradičním balónovém křtu 
a pak usedáme do doprovodného vozidla, které nás odváží zpět do Křtin. Ještě 
bychom stihli hrubou mši, ale povznášející duchovní zážitek již dnes máme za 
sebou. Ani po několika měsících mi nepřestává v uších znít ticho letu a souznění 
s větrem, který nám určil trasu a s jemností nás po ní nesl, pod dohledem pana 
Lančariče. 
 Děkuji za nevšední zážitek a věřím, že jsme - my fotografové - svůj 
úkol splnili.

Petr Švenda mladší
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Tvrdé životní osudy našich spoluobčanů 
 Přinesly jim je doby obou světových válek.V první světové válce 1914-
1918 bylo do rakousko-uherské armády postupně povoláno 99 křtinských 
občanů, z nichž se již domů nevrátilo 17. Osm padlo jako pozdější legionáři, 
všichni byli Sokolové, jimž byl zbudován pomník na úpatí Bukovského kopce 
se sochou francouzského legionáře (8.září 1920) a na pamětní desce uvedena 
jejich jména. Ostatní (9) padli na rakousko-uherské straně. 

Rudolf Bartoň - 21 let, bojoval a padl na ruské frontě, pohřben na Volyňsku.
Josef Dokoupil - 25 let, bojoval na ruské, a pak na italské, kde těžce raněn 
zemřel. 
Vladimír Chloupek - 28 let, poslán na ruskou, později na srbskou frontu, kde 
těžce raněn zemřel na skvrnitý tyfus za kruté zimy, bez ošetření a  za nedostatku 
potravin, byť v nemocnici. Pohřben v Srbsku, zanechal manželku a dvě děti .
Jan Kartouz - 30 let, povolán na ruskou frontu, kde padl 8.10.1914. Zanechal 
ženu a dvě děti, jež za války zemřely.
František Krapl - 29 let, ač nemocen, povolán na vojnu a frontu, kde zemřel. 
Zanechal manželku a dítě. 
Karel Eduard Matyáš - 30 let, jako kadet poslán na ruskou frontu, kde byl 
zajat. Byl poručíkem čsl. legií a získával Čechy a Slováky do legií. Po zradě 
zatčen, popraven bolševiky a vhozen do šachty v permské gubernii na Urale.
František Nebesař - 36 let, bojoval na ruské, pak na italské frontě. Při srážce 
dvou vojenských vlaků těžce zraněn - zemřel. 
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Vladimír Prachař - 23 let, povolána na vojnu 25.8.1914. Před odjezdem na 
frontu zemřel  na úplavici, pohřben ve Vídni.
 Těmto osmi zemřelým byl vybudován legionářský památník, u kterého 
se v době 1. Československé republiky konaly významné oslavy. Socha 
legionáře byla za německé okupace stržena  a nejdříve uschována v hasičské 
zbrojnici, pak ale určena k rozbití a tajně Zdeňkem Farlíkem starším zazděna 
ve sklepě hospody na náměstí. Po mnoha letech objevena náhodně jeho synem. 
Původní pamětní deska prý byla tajně uschována, ale dodnes se neví, kde se 
nachází. 
 Zbývající  občané (9) padli na rakousko-uherské straně a jsou pochováni 
na různých místech probíhající fronty. Z těchto se mi podařilo zjistit jména tří:

Antonín Špička - ze stavení č.97.
Bruno Chlebíček - z domu č.39.
Antonín Krapl - z domu č.97.

 Místo pohřbení těchto tří padlých není známo. U zbývajících 
6 bezejmenných se z potomků nikdo přes mé výzvy nepřihlásil, ačkoliv to byli 
jejich dědové. 
 Dnes jest již původní památník obnoven (17.11.2010), stejně tak, jako 
i  za protektorátu stržená pamětní deska poručíka-legionáře Eduarda Matyáše, 
na jeho rodném domě č.79, v původním znění. 
 Na dnešním pomníku jsou uvedena další jména obětí 2. světové války 
1939-1945: 

Ignác Vrzal - 39 let, křtinský mlynář, jenž za nepovolené mletí obilí z políček 
občanů  po udání byl zatčen a vězněn v Mauthauzenu, kde zemřel. 
Karel Rumpel  - 14 let, školák, s kterým jsme si hrávali.
Antonín Olejníček- 75 let, bubeník, jenž ještě v době války po obci 
vybubnovával obecní zprávy.

 Poslední dva jmenovaní byli zabiti těsně před koncem války minou, 
dopadnuvší před Drátenickou jeskyni, kde hledali úkryt před frontou. Další 
dva naši spoluobčané byli při náletech na Křtiny těžce zraněni s doživotními 
následky. 
 Jdouce nesčetněkrát kolem památníku, zamysleme se nad krutými 
osudy těchto našich spoluobčanů a mějme na paměti obnovený nápis: “ZDE 
SAMA VĚČNOST STOJÍ NA STRÁŽI” .

Dr.Zdeněk Opletal,
kronikář městysu
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Obraz 
 Kam až sahá paměť většiny 
z nás, visí na Obecním úřadě - dnes 
v pracovně starosty - rozměrný 
obraz v masivním zdobeném rámu, 
zachycující Křtiny v pohledu s Hory 
směrem ke kostelu. Obraz není nijak 
viditelně podepsán, takže se léta 
letoucí spekuluje, jak je starý a kdo 
mohl být jeho autorem. Malířů prošla 
křtinskou historií celá plejáda, takže 
odpovědí se nabízelo mnoho. 
 Dnes už správnou odpověď 
známe. Zachoval nám ji ve svých 
pamětech JUDr. Ferdinand Pásek, 
někdejší křtinský rodák. Jeho synovec Emil odhalil v  nich následující rozkošný 
odstavec: 

 “... Z této doby pochází novostavba, kterou 
si pořizoval řezník Hrubý na kraji “Hory” nad stave-
ním Debefa. Bude to moc pěkný domeček, ale on se zatím 
z  něho  netěší,  poněvadž  jako  bývalý  soukromopodni-
katel a tedy jedním slovem vykořisťovatel, nedostal 
povolení v novostavbě pokračovati. Stavební material 
byl připraven, stavba po okna pokročila, ale ne dále. 
Zatím do toho pršelo i sněžilo. Až teď je stavení pod 
střechou. Zavedl mne dovnitř domku sedmiletý čiperný 
vnuk Antonína Bílého, podnikatele stolařského, abych 
se podíval, že tam malíř maluje Křtiny. V horní čás-
ti budovy z prostoru určeného na okno směrem k ces-
tě, seděl akademický malíř Dobrovolný a odtud maloval 
Křtiny, vlastně maloval kostel, který už sám o sobě 
representuje  Křtiny.  Bude  to  nádherný  obraz,  velmi 
cenná památka. Dověděl jsem se, že je malován pro re-
presentační síň, v níž se konají civilní oddavky. Bude 
si při oddavkách mnohý myslet, že už je i v kostele 
i když je na obecním úřadě. Obraz snad je objednán za 
70.000 kčs. Dle mého neodborného názoru stojí za to. 
Vedle kostela je na obraze několik budov, ale hlavní 
pozadí dělá zámek.” 

 Z kontextu dalších vzpomínek vyplývá, že obraz byl malován patrně 
v roce 1952. Jeho autor, akademický malíř Viktor Dobrovolný, se narodil 
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2. března 1909 v Havlíčkově Borové (dnešním Havlíčkově Brodě) a zemřel 
13. prosince 1987 v Praze. Byl zručný ilustrátor, fotograf i sochař.
 Domek na okraji Hory obývá dnes rodina Kučerova. Díky vzpomínce 
JUDr. Páska a díky všímavosti jeho synovce Emila, dnešního místostarosty, 
podařilo se nám tak odhalit další z mnoha drobných tajemství křtinské historie.  

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

Poznámka o Vaňkově hostinci
 V minulém čísle Zpravodaje zmínil se ve svém článku o křtinských 
školách dr. Opletal o někdejším využití bývalého hostince Ferdinanda Vaňka 
pro školské účely. V poznámce, kterou jsem k jeho článku učinil, umístil jsem 
tento hostinec mylně do čísla popisného 30, tedy k dnešním Horkům. A reakce 
na mou poznámku na sebe nedaly dlouho čekat. Ozvalo se několik pamětníků, 
kteří mé tvrzení oprávněně zpochybnili. Sluší se tedy uvésti věc na pravou míru. 
 Vaňkové se v okolí Křtin vyskytovali od nepaměti poměrně hojně. Do 
Křtin se ale dostali teprve v první polovině devatenáctého století a osídlili je 
několika rodinami. Živili se pekařstvím, řezničinou a pohostinstvím. Jedním 
z  nich byl Ferdinand Vaněk. V druhé polovině devatenáctého století byl nejen 
hostinským, ale také křtinským starostou a možná by si zasloužil i samostatný 
článek.
  Důvodem toho, že jsem jeho hostinec chybně umístil do čísla 30, byla 
moje nepozornost. V domě u Horků totiž Vaňkové opravdu hospodu provozovali 
(např. Ferdinandův syn Jan, rovněž hostinský, který zemřel v pouhých 31 letech 
v roce 1888 na osýpky). Pak ale vyhořeli.
     Hostinec Ferdinanda Vaňka, zmiňovaný v uvedeném článku, byl ve skutečnosti 
provozován rodinou starosty Ferdinanda v Chaloupkách, v čísle popisném 75, 
kde dodnes žijí jeho potomci, rodina Packova. Pro školské účely byla zrušená 
hospoda využita pouze jediný školní rok 1922/23, kdy sem byla dočasně umístěna 
třetí třída měšťanské školy.
 Omlouvám se tedy Packům i ostatním čtenářům za nepřesnost a děkuji 
těm čtenářům Zpravodaje, kteří jej pozorně čtou a na chybu obratem upozornili. 
Pro mne je příjemným zjištěním, že jejich pozornosti neuniknou ani drobné 
redakční poznámky.

Petr Švenda

FEJETON 

Za všechno může počasí 
 K večeři jsem si usmažil čirůvky, co jsem odpoledne nasbíral na louce 
pod Proklestem. Banální příhoda, která by nestála za zmínku, kdyby zrovna 
nebyla polovice ledna.
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 No co, tak holt zase letos přišlo to globální oteplování. Grónsko se díky 
němu scvrklo a na severní pól poplujeme za pár let parníkem. Mikronesii budeme 
hledat mikroskopem a v Austrálii je už teď takové horko, že tam omdlévají 
tenisté po dvou setech. A meteorologové konečně přestali předstírat, že je to 
normální. Místo toho se politici přou, kdo za to může a jestli je zeměkoule ještě 
zelená nebo už modrá. A aby to nebylo tak jednoduché, tak zatímco u nás rostou 
v lednu pod Proklestem čirůvky, v Americe vypukl takový mráz, že postavil do 
pozoru i Niagarský vodopád. 
 Mám svou teorii. Někde jsem četl, že hrozí přepólování zemské osy. 
To jako že sever bude na jihu a naopak. Tak mne napadlo, jestli už to stěhování 
zemské osy nezačalo. Severní pól se vypravil na jih a bere to přes Ameriku, 
protože tudy je to prý nejblíž. Jih sice zatím ještě vyčkává, ale pro jistotu už balí 
ledovce a posílá je k severu, aby toho pak naráz neměl moc. Zemská osa je tudíž 
ohnutá a my se přesouváme na rovník. Ledy u nás netají, protože tady už dávno 
nejsou. 
 Ještě nevím, zda si dám tuto teorii patentovat. Asi ne, ale jisté je, že 
s  tím oteplováním je něco v nepořádku. 
 Jiný příklad. Pan děkan je často přirovnáván k opatu Kryštofu 
Matuškovi. A skutečně. Oba jsou výraznými osobnostmi křtinské historie. 
Opat Matuška dokázal v osmnáctém století díky svým schopnostem dokončit 
výstavbu křtinského chrámu v nepříznivé době, kdy se už zdálo, že premostráti 
přecenili své ekonomické síly. Výstavba trvala třicet let. Pan děkan dokázal 
v podobně nepříznivé době prosadit a uskutečnit generální opravu téhož chrámu, 
nejrozsáhlejší od dob Matuškových. Opravy trvaly také třicet let. A nejsou to 
jediné podobnosti mezi těmito dvěma osobnostmi. 
 Když v roce 1750 dokončil opat Matuška své životní dílo, dalo 
by se očekávat, že se mu dostane zaslouženého uznání. Ale to se výrazným 
osobnostem nestává. Tehdejší olomoucké biskupství odmítlo kostel vysvětit. 
 A tady se osudy obou osobností přece jen trochu liší. Osmačtyřicetiletý 
opat byl v nejlepších letech, takže se obrnil trpělivostí a vydržel celých dvacet 
let čekat, až v Olomouci roztají ledy. Přesto, že zrovna probíhala malá doba 
ledová, dočkal se. Pak se mu dostalo vysvěcení chrámu a když se naplnil jeho 
čas, byl slavně pohřben pod podlahu milovaného kostela. Zato pan děkan 
zemřel o nejchladnějším Velkém pátku od počátku tisíciletí, takže se tání ledů 
nedočkal, navzdory globálnímu oteplování. 
 Za všechno může počasí. 

Petr Švenda


