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Křtinský zpravodaj
Říjen 2015

Vážení spoluobčané,
léto s prázdninami je pryč, právě probíhá smršť podzimních akcí

a jejich seznam se každým dnem prodlužuje. Nastal čas napsat úvodník
k dalšímu číslu Zpravodaje. Když náš šéfredaktor začne všechny uhánět
a upozorňovat, že jako vždy nemá žádné příspěvky a uzávěrka je na
spadnutí, nezbývá, než sednout a psát o tom, co už proběhlo.

Naštěstí se pořád u nás něco děje, proto si rád s Vámi některé akce
připomenu. Je až neuvěřitelné, jak nám při tom všem přálo počasí, které je
tak důležité pro zdárný průběh letních a podzimních akcí. Není možno
vzpomenout všechno, tak alespoň to nejdůležitější.

Slavnostní vyhlášení Vesnice roku v Rudce se opět termínem potkalo
s našimi hody a tak mi nezbylo, než dopoledne vyrazit do Rudky, kde
proběhlo setkání s představiteli oceněných obcí, zástupci JMK a přísluš
ných ministerstev. Převzali jsme ocenění, která jsme letos obdrželi
a s nimi také příslib finančního daru, který jsme také později od JMK ve
výši 45 tisíc korun dostali. Rychlý přesun zpět, chasa s hudbou již chodí
průvodem po Křtinách, bleskový převlek do rychtářského a už stárky
a stárci vcházejí k nám do dvora. Malé občerstvení, zařadit se na začátek
průvodu a v jeho čele vyrazit na náměstí. Tam už je hlava na hlavě, všichni
se těšíme, co vše naši mladí pro nás tentokrát připravili. Nezbývá než opět
smeknout a poděkovat za perfektní organizaci a průběh celých hodů. Jak
jsme si to všichni užívali? Stačí se podívat na fotky z hodů na našem webu
i ve Zpravodaji. Po tom všem se snad nikdo nemusí obávat, že něco tak
pěkného skončí pro nezájem. Za sebe moc děkuji a těším se znovu za dva
roky.
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Na konci prázdnin jsme společně s Habrůvkou zajistili koncert Jiřího
Zonygy a jeho kapely Větry z jihu. Kdo přišel, jistě nelitoval, jen je škoda
a mrzí mě, že když bylo známo, že výtěžek z koncertu dostane škola, byla
tak mizivá účast našich pedagogů. Pro příště budeme muset zvážit, jak
s výtěžkem naložit, ale na to máme rok čas.

Dále bych se chtěl zastavit u letošního Dne Křtin, který měl motto:
„Žijeme a rosteme spolu“. Nic asi nemohlo lépe vystihnout letošní
atmosféru, která panovala po celý víkend. Snad ještě do motta přidat:
„Bavíme se a užíváme si to“. Jeho součástí byl opět závod spolků, který
měl hlavní cíl a heslo: „Není důležité zvítězit, ale porazit skauty". To se
podařilo překvapivě díky týmu, na který by před závodem sotva kdo vsadil,
díky našim Saltarinkám, které bravurně ukázaly záda všem ostatním
soutěžícím. Blahopřeji. Naše obecní družstvo udělalo ve výsledkové listině
velký krok vpřed. Když to tak půjde dál, za dva roky jsme vítězové. (Přitom
jsme přenášeli suverénně nejtěžšího zraněného ze všech. To se to ostatním
běhalo, když nominovali vyložená pírka!) Celý program se vydařil a nena
šel se snad nikdo, kdo by nebyl spokojen. Náměstek hejtmana, pan Roman
Celý, který převzal nad letošním ročníkem záštitu, jen žasnul, jak se
dovedeme bavit a svoje dojmy popsal sám v článku uvnitř Zpravodaje.
Tradiční nedělní fotbalové utkání přineslo opět vítězství svobodným,
tentokrát zvítězili s velkým štěstím. Tak snad příští rok už se konečně
štěstěna otočí a vyhrají ženatí. Pro příští jubilejní desátý ročník již teď
připravujeme program.

Křtinskou padesátku charakterizovala opět perfektní organizace a tra
dičně velká účast. Její obliba mezi účastníky všech věkových kategorií
neustále stoupá.

Podzimní zájezd jsme naplánovali do Nízkých Tater, s návštěvou
termálních lázní. Jaký byl, zeptejte se těch, kteří se ho zúčastnili.

Nejčerstvější zážitek: když jsem šel z oběda, přijel autobus, ze kterého
vystoupila část našich nadšených čtvrťáku a páťáků, kteří za mnou přiběhli
a volali: „pane starosto, pane starosto, vyhráli jsme v Cirsiu, jsme první,
máme diplom a pohár“. No není to radost, dělat jim starostu, co myslíte?

Na závěr mně dovolte, abych za nás všechny popřál hodně zdraví,
štěstí a osobní spokojenosti mému zástupci, místostarostovi Mgr. Emilu
Páskovi, který se v těchto dnech dožil významného životního jubilea.

Jsem rád a je mi ctí, že s ním mohu spolupracovat.
Váš starosta
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OBEC

Centrální kříž na hřbitově
v neděli 11.10. po Dušičkové pouti, jsme na našem hřbitově měli

příležitost prožít slavnostní chvíli, kdy strahovský opat Michael Pojezdný
za účasti dalších kněží a nás ostatních, požehnal zrestaurovaný Centrální
kříž. Dle nově zpracované studie vzhledu nové části hřbitova, jejíž autorkou
je paní architektka Naďa Rozmanová, je to jeden z prvních kroků, na který
bude navazovat propojení nových chodníků se starým hřbitovem,
vybudování kolumbária a odpočinkového prostoru v okolí kříže a parkové
úpravy v jeho blízkosti.

Kříž získal odpovídající místo a i pomník kněží je teď důstojnější.
Nepůsobí tak stísněně, jako když byl kříž hned u okraje jejich hrobu. Dnes
je kříž vidět nejen od vstupní brány, ale ze všech míst hřbitova a pohled od
kříže na lesy a chrám, je prostě nádherný.

Pro ty, kdo se ptají, proč je kříž natočený směrem k chrámu, uvádím
vysvětlení autorky studie: „Ježíš se křížem otáčí k domu svého otce
a k oltáři, na němž je jeho matka. Linie spojuje kříž a chrám, jako by Ježíš
zval: 'Jsem tu pro Vás zde na kříži, pohleďte ke chrámu mého otce, tam
přijďte, tam budu s Vámi.' Hlavní kříž s Ježíšem má na hřbitově výsadní
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místo, protože je člověk a Bůh současně. Kříž je proto pootočený. Nemůže
mít stejné místo jako my ostatní smrtelníci."

Pro mě je největší odměna, když zavolá paní a s pláčem děkuje, jak je
to pěkné. Pan děkan Tomáš Prnka by měl radost. Bylo to jedno z jeho
velkých přání, které vyslovoval při našich setkáních. Velkou radost projevil
i Msgre. Peňáz, který se už těší, jak se budeme při různých svátcích u kříže
setkávat.

To jsou okamžiky, které stojí za úsilí, spojené s realizací a obstará
váním prostředků. V jejich světle není vůbec důležité, že dotaci se podařilo
sehnat až asi na třetí nebo čtvrtý pokus. Velký dík patří Ministerstvu pro
místní rozvoj, že vůbec vypisuje podobné dotace, ze kterých je možno
takové památky obnovovat a přispělo nám částkou 179 tisíc korun. Také
není možno vynechat restaurátora Mgr. Fingera za jeho precizní práci
a děkuji i všem ostatním, kteří se na úpravě podíleli. Na kříži jsou dnes dva
letopočty jeden z roku 1799, kdy byl kříž postaven a druhý z roku 2015,
kdy byl opraven a znovu instalován.

Jsem rád, že se nám podařilo opravit po Vyškovské kapličce již
druhou významnou církevní památku, která je v našem majetku a dokázat
tím, jak je pro nás důležitý odkaz našich předků.

starosta

Poděkování.
Od roku 1990 jsme měli nepřetržitě možnost setkávat se v budově

Úřadu městysu s panem ing. Stanislavem Kubešem, nejprve v roli starosty,
později zastupitele a předsedy stavební komise a nakonec knihovníka.
V těchto dnech předal poslední ze svých funkcí nové knihovnici. Proto mu
za dlouholetou práci pro obecní blaho děkujeme jménem obecního
zastupitelstva, zaměstnanců úřadu a ostatních obyvatel obce a přejeme mu
příjemné užívání zaslouženého odpočinku.

Poznámka redakce: Hřbitovní kamenný kříž, spojený se jménem posledního

zábrdovického opata Michaela Daniela Maraveho, je překvapivě významnou

památkou křtinských dějin. O historii kříže jsme podrobně psali u příležitosti

210. výročí jeho prvního svěcení v článku zvaném "Jeden zlatý a dvanáct krejcarů",

v loňském podzimním čísle Zpravodaje.



Sto nedožitých let Vlastimíra Klimeše
"Spi dál telátko, nenech se budit", byla jedna z oblíbených

průpovídek někdejšího dlouholetého ředitele křtinské školy, Vlastimíra
Klimeše, když překvapil v hodině matematiky nečekanou otázkou
nepozorného žáka, pohrouženého do vzpomínek na včerejší fotbalové
utkání.

Aby nám vštípil lásku k matematice, zahajoval své hodiny často
prohlášením, že "nejkrásnější je východ slunce na horách, potom hned
matematika, pak dlouho nic, pak zase matematika a pak teprve lízátka,
zmrzliny a podobné věci". Nevím, jak je to možné, ale jeho hodiny
matematiky měli rádi i spolužáci  čtverkaři.

Někdy zavzpomínal, že na počátku své pedagogické dráhy položil
žákům otázku, kdo z nich už jel někdy vlakem. A zvedly se prý jen čtyři
ruce. Nám, mladým světoběžníkům, se to zdálo neuvěřitelně málo. Obávám
se, že kdyby mohl tuto otázku položit žákům dnes, dopadlo by to stejně.
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Jubilanti

V následujících měsících oslaví životní jubilea tito naši spoluobčané:
Listopad

Jiřina Opletalová, Ludmila Skácelová, Božena Prokešová (Santini)
Prosinec

Marie Bílková, Marie Grimová, Jaromíra Loukotová,
Libuše Neužilová, Emilie Olejníčková,
Dagmar Pinterová (Santini), Jana Pokorná, Zdeněk Šulc,
Jaroslava Švendová, Mária Urbánková (Santini)

Leden
Rostislav Boháček, Cyril Hrubý, Marta Jandíková (Santini),
Marie Švédová, Josefa Zburníková

Únor
František Hloušek, Marie Kovářová, Kubešová Svatava,
Františka Riedelová, Julie Straková (Santini), Marie Selucká

Přejeme jim pevné zdraví a radost ze života ve Křtinách.
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Vlastimír Klimeš by se byl letos v létě dožil sta let. Narodil se
13. července 1915 ve Velaticích u Brna. V letech 192735 absolvoval
gymnasium v Brně, Králově Poli. Pak, v letech 193536 navštěvoval Státní
pedagogickou akademii v Brně a od 1. září 1936 působil jako učitel na
různých místech okresů Tišnov a Brno venkov, mimo jiné i v Jedovnicích,
Kuřimi a v Adamově. Zkoušku učitelské způsobilosti vykonal roku 1938
a zkoušku způsobilosti pro hlavní školy z druhého oboru v roce 1941.

Školním rokem 194142 zahájil své působení ve Křtinách a už u nás
zůstal. V roce 1951 přijal funkci ředitele místní školy, kterou pak vykonával
celé čtvrtstoletí. Mezitím ještě v letech 195960 působil jako předseda MNV
Křtiny. Na odpočinek odešel v roce 1975. Bydlel v tzv. Učiteláku, budově,
postavené na Bukovském kopci ve dvacátých letech právě pro křtinské
učitele. Zemřel 4. dubna 1981.

Za pětatřicet let svého působení ve Křtinách ovlivnil výchovu
stovek dětí několika generací, ze Křtin i okolních vesnic. Ti všichni mají
vzpomínky na školní léta spojena i s jeho jménem.

Petr Švenda

Pytlový sběr
V zimích měsících bude realizován svoz pytlového tříděného

odpadu v těchto termínech:
12.listopadu, 10.prosince, 7.ledna, 4.února, 3.března a 31.března.

SPOLKY

Ve Křtinách se cítím jako doma
V polovině září jsem měl tu čest zahájit letošní Den Křtin. Tentokrát

organizátoři vybrali podtitul Žijeme a rosteme spolu. Myslím si, že
výstižnější název ani dostat nemohl. Křtiny totiž dýchají srdečností, jistým
patriotismem a jsou tu lidé, kteří vás automaticky vezmou mezi sebe a za to
jsem velmi rád. Jak mi připomenul pan starosta František Novotný, akce se
tu konala již podeváté a letos jsem byl mile překvapen programem, kde
nejen, že byla různá představení místních spolků, koncerty, výstavy
a jarmark, ale připomínalo se tu i čtvrtstoletí působení zdejších skautů. A já
v tom veselém hlaholu také vzpomínal. Nejde totiž zapomenout a nezmínit



Strana 7

Podzimní toulky Slovenskem
A zase tu máme podzim! Ten se u nás ve Křtinách nese v duchu

několika významných akcí. Den Křtin, který proběhl těsně před nástupem
kalendářního podzimu ještě ovládlo pozdní léto, na Křtinskou padesátku si
počasí přichystalo babí léto. Už to skoro vypadalo, že třetí důležitá akce,
která měla slovo „podzimní“ přímo v podtitulu, až tak podzimní nebude.
O víkendu 10. a 11. října se ale počasí podřídilo kalendáři a zavítal k nám
podzim skutečný. Právě na tento víkend byl naplánovaný zájezd křtinských
občanů a jak už jsem nakousla, byly to přímo „Podzimní toulky Sloven
skem“.

Autobus byl objednaný, program zajištěný, výletníci nažhavení
a podzim se činil. Vše bylo tak, jak má být a mohli jsme vyrazit do světa,
tedy na Slovensko. V sobotu ráno jsme se ještě za tmy téměř spořádaně
nalodili (téměř proto, že ne všichni umějí chodit včas – nebudu jmenovat).
Popřáli jsme si šťastnou cestu a vydali se za dobrodružstvím. Naším cílem
byla povážská kotlina a posléze Demänovská dolina. Začalo se rozednívat
a náš průvodce pan Řepa z Čebusu (firma dopravce) nás seznámil s plánem
cesty a zodpovědně se ujal svého průvodcovského řemesla.

Jak kilometry ubíhaly, dostávalo se nám z jeho strany velké spousty
zajímavých informací týkajících se nejen historie, ale i současnosti míst,
kterými jsme projížděli a která jsme měli navštívit.

První zastávka byla ještě na moravské straně, resp. ve Valašském
království a to v šenku Zavadilka v Prostřední Bečvě. Srdce mlsouna

tu křtinského faráře Tomáše Prnku, který přes čtyřicet let kolem sebe šířil
toleranci, vtip a lidství. Vždy když jsem ve Křtinách, a to nejen na
vyškovské pouti, hluboce prožívám atmosféru tohoto krásného a význam
ného poutního místa. Děkuji za příjemnou zářijovou sobotu, kterou jsem
u Vás mohl strávit a pokud to jen trošku půjde, rád se k vám budu vracet.

Roman Celý

Poznámka redakce: Pan ing. Roman Celý, DiS je v současné době
náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje, je dlouholetým místostarostou
města Vyškova a významným funkcionářem KDUČSL. Je příjemné vědět, že
se mezi námi líbí i vysokým představitelům kraje.
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zaplesalo, jídelní lístek totiž nabízel spoustu valašských specialit a tak
mnozí vydatně posnídali kávu, čaj, česnečku, kyselicu, dršťkovou nebo
třeba výborný teplý frgál.

Po přestávce jsem pokračovali směrem k Bumbálce a na Slovensko.
Naší první opravdu „zahraniční“ zastávkou bylo Strečno. Opět musela

proběhnout nezbytná „občerstvovací“ zastávka 
občerstvovalo se hlavně borovičkou na kuráž
v bufetu pod hradem, protože nás čekala plavba na
pltích po řece Váhu. Pltě jsou vlastně vory
a pltníci voraři. Stejně jako u nási na Slovensku se
v minulosti splavovalo dříví a zboží po vodě.
I když zboží a dříví se již dávno po řekách pomocí
vorů neplaví, toto staré řemeslo zcela nezaniklo
a dnes jsou výlety na pltích vyhledávaným cílem
turistů ze všech koutů světa. Řeka Váh si v oblasti
Strečna a Vrútek razí cestu soutěskou mezi

prudkými svahy Malé Fatry. Asi hodinová jízda je nezapomenutelný
zážitek. Člověka okouzlí krásná příroda a celá plavba je díky výkladu
pltníků velice zábavná.

Nutno podotknout, že plavby se zúčastnili všichni výletníci a všichni
ji zdraví a čilí přežili, i když
jsme na jejím samém počátku
byli varováni, že se jedná o
záležitost značně nebezpeč
nou. Občas si prý na některém
z turistů pochutná medvěd,
číhající na břehu nebo piraně,
kterých prý v této oblasti,
věřte – nevěřte, žije přesně
27. Občas se také stává, že
některý z pltníků ještě dokonale neovládá svoje řemeslo a svůj náklad
vykoupá v řece. Už také víme, proč nosí pltníci klobouky s širokou
krempou – má to cosi společného s prevétem na hradě a s železničním
mostem, pod kterým pltě proplouvají. Pltě nás tedy doplavily zpět pod
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samotný hrad Strečno, kde část z nás podnikla výpravu za občerstvením
a druhá část podnikla také výpravu za občerstvením, ale formou zadýchání
cestou do kopce a absolvovala prohlídku hradu. Strečno patří k nejhezčím
slovenským hradům, vypíná
se na vysokém ostrohu nad
řekou a jeho prohlídka i se
všemi 600 schody (včetně
přístupu k hradu) stojí za
vynaložené úsilí.

Po občerstvení duše
i žaludku jsme se sešli
zpátky v autobusu a vyrazili
dále směrem k Nízkým
Tatrám. Příští zastávkou byl Skanzen slovenské dědiny v Martině. Jedná se
o nejstarší a největší slovenský skanzen, který představuje čtyři ze
slovenských regionů a život v období od konce 18. do poloviny 20. století.
Zde nám byla oproti zvyklostem přidělena průvodkyně – pracovnice

skanzenu, která nás podrobně
seznámila jednak s historií
vzniku skanzenu, ale přede
vším s jednotlivými expozi
cemi.

Návštěvou skanzenu
byl sobotní program vyčer
pán a čekal nás už pouze
přejezd do Demänovské
doliny k ubytování.

K hotelu jsme dorazili za tmy a pohled na horské štíty, které ho
obklopují, jsme museli odložit na ráno. Většina z nás se po ubytování na
pokojích a adrenalinovém zážitku v podobě požárního poplachu, který se
sice tvářil jako skutečný, ale naštěstí byl způsoben pouze poruchou na
poplašném zařízení, vydala už jen do hotelové restaurace na večeři (někteří
zdatní i do hotelového wellness) a pak spát.
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Neděle byla celá vyhrazena návštěvě termálního aquaparku
Tatralandia, kam jsme se z hotelu vydali po výborné snídani. Strávili jsme
několik příjemných hodin koupáním v termální i slané vodě nebo jízdami
na tobogánech. Dostatečně vyblbnutí, vymáchaní, vyhřátí a ozdravení léči
vou termální vodou jsme se vydali na cestu k domovu. Poblíž Ružomberku
jsme absolvovali ještě jednu zastávku a to na vyhlášené salaši „Krajinka“,
kde jsme se opět mohli občerstvit a také zakoupit místní speciality,
především sýry, další mléčné výrobky a různé druhy pečiva, chlebem
počínaje a různě plněnými pagáči konče.

Autobus nabral kurs na Trenčín a hranici jsme tentokrát místo Beskyd
překročili v Bílých Karpatech. Pak už jsme jen překonali Buchlovské kopce
a byli téměř za humny. Domů do Křtin jsem spokojení a lehce unavení
dorazili v půl desáté opět za tmy.

A jaký ten výlet vlastně byl? Během dvou dnů jsem protoulali krásný
kus země našich východních sousedů, viděli a zažili mnoho zajímavého
a pěkného, ochutnali spoustu místních specialit a užili si v dobrém slova
smyslu pravého podzimního počasí.

A jaký ten výlet teda byl? No přece báječný a věřím, že i ostatní
účastníci to cítí podobně.

Anita Ruby, účetní

Pozn. red.: Zájezd se asi opravdu líbil. Na stejné téma přišel totiž do
redakce i příspěvek paní Marie Kleskeňové. Také ona vzpomíná na plavbu
po Váhu, výstup na Strečno, skanzen v Martině, hotel pod Chopkom,
termální akvapark i nákup ovčích produktů v salaši Krajinka. Doplňuje
postřeh, že pod Chopkom "jsme si prohlédli v bezprostřední blízkosti našeho
hotelu stojící hotel Junior, který vyhořel 4 dny před naším příjezdem. Oheň
je opravdu mocný živel." Paní Kleskeňová mi kladla na srdce, abych z jejího
článku nezapomněl zveřejnit zejména poslední větu. Zde je:

Za většinu účastníků bych chtěla poděkovat všem zastupitelům ÚM
Křtiny v čele se starostou, že umožnili občanům Křtin prožít dva krásné dny
bez každodenních starostí. Díky.

Marie Kleskeňová
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Křtinská padesátka 2015
„Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho, ani Vy ….“ – slova této písně

Karla Gotta mne napadla krátce před startem letošního ročníku K50. Nevím
ani proč, snad proto, že letošní trička zářila světle zelenou barvou a to mi
připomnělo hned první ročník 2007, na nějž je mi připomínkou seprané,
potrhané tmavozelené triko doma ve skříni?

Každopádně – v letošním roce, přes původní předsevzetí, že loňské
trasy necháme po dobu tří let beze změny, čekala nás menší obměna tratí.
Skaut slavil 25 let výročí Skautu ve Křtinách, samotná K 50 slavila již
25. ročník svého konání, nešlo jinak, než zařadit slavnostní „pětadvacítku“.
A aby těch tratí nebylo mnoho, zrušili jsme 20 a 30 km trasu – kdo šel loni
30, letos ujde 40 – to je přece jasné. A jelikož se v loňském roce vydařil
i pokus se zařazením trasy 100 km, Zdenka a Petr Švendovi byli opět
ochotni držet noční službu pro těch několik nadšenců, kteří se na toto
zdánlivě nekonečné putování vydali, tak i tato trasa zůstala v letošním roce
jako královská etapa pro všechny, jejichž jméno se mělo vrýt nesmazatelně
do dějin tohoto pochodu.

A jak to tedy nakonec vše dopadlo? Na startu se nám sešlo
neuvěřitelných 410 registrovaných ůčastníků a dalších 25 dětí pod 6 let,
tedy na trasu se letos vydalo celkem 435 sportuchtivých občanů. Z toho
bylo 117 ze Křtin, 154 z blízkého okolí a 137 účastníků bylo mimo náš
mikroregion. Čísla jsou to o to víc zajímavá, že letošní ročník – právě
z důvodu poměrně vysoké účasti lidí ze vzdálenějších končin – probíhal
v naprostém „utajení“.

Veškerá propagace byla spuštěna až v samotném týdnu těsně před
startem, s nadějí, že pro občany Křtin, Habrůvky, Březiny, Bukoviny
a Bukovinky to na připomenutí bude stačit, a ti ostatní zavítají spíše na
nějaké oficiální soutěžní klání, než na naši akci pořádanou čistě pro radost
z pohybu, bez nároku na jakékoliv měřené časy, umístění a medaile – neboť
přece vyhrávají všichni, kdo dojdou. Pro pořádek jen dodám, že výše
uvedené neplatí pro trasy 50 a 100 km. Na tyto trasy si netroufne každý,
takže i vzdálení přespolní jsou srdečně vítáni.

Je také na místě opět poděkovat celému asi dvacetičlennému
pořadatelskému teamu, který se na organizaci akce podílel. Jmenovitě
Petrovi Andrýskovi, který každý rok věnuje kus svého volného času tvorbě
motivu pro všechny materiály souvisící s daným ročníkem. Dále pak Petru
Švendovi, hlavnímu architektu tras, hasičům, kteří neúnavně stráží



stanoviště v terénu a plní rozpočet sponzorskými dary. Členům TJ Sokol
Křtiny, odvádějícím „černou“ práci při přípravě této akce v zázemí, kteří
shánějí finance a pohybují se kolem startu a na stanovištích. A samozřejmě
Markétě Zapletalové a její startovní družině, na které leží hlavní břímě
čtyřiadvacetihodinové služby na start a přípravných prací, než vypukne
den D.
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Tak kdopak další dorazí do cíle?

Sedm statečných na startu stovky ...

Obě krásky, o něž se opírá pořadatel Franta, mají
v nohách po padesáti kilometrech.

Věřili byste?

... a první stovkař v cíli o 12 hodin 52 minut později.

Čtyři borci = 250 km.
Rozpočítejte si to.

Odbavit čtyři stovky účastníků, každého dvakrát,
to už je nějaký výkon!
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Malá statistika K50
Trasy 100 km se letos zúčastnilo 7 účastníků, došlo 6 – což bylo

téměř 100%. Mimořádné pochvaly zaslouží Tomáš Zedníček a Jakub
Zoblivý ze Křtin, kteří přes své mládí věku pod 20 let dokázali tuto trasu
vzít téměř poklusem. Tomáš se mi vzdálil hned krátce po startu tempem
zběsilým, Kuba se kolem mne přehnal na nějakém cca 80 km způsobem,
kdy jsem si říkal, že ten kluk je na trase snad hodinu, více ne. Mimo
veškeré naše tabulky a grafy byl opět Martin Školák z Tvarožné, který byl
v cíli již po 9.00 hodině ranní (s časem 12 hodin 52 minut byl o minutu
pomalejší, než loni, pozn.red.) a protože bylo na startu narváno, měl chuť si
dát ještě slavnostní „pětadvacítku“, aby byl v cíli čas i na nějakou pořádnou
slavobránu. Na startu však v té chvíli stála jeho manželka, která mu nápad
důrazně rozmluvila. Místo na trasu mazal tedy domů do postele…

Trasa 50 km – krásných 14 účastníků (v prvních letech účast na této
trase zachraňoval Petr Švenda se Zdenkou a jejich přáteli), z toho hned
7 statečných ze Křtin. Nedá mi zde než vyzvednout odvahu naší mládeže,
neboť z těchto sedmi byli hned 3 účastníci mladší 15 let – na trase mne
míjeli Alenka Matějáková s Jirkou Jelínkem a jejich kamarádem, který
nechť mi promine moji neznalost. Sledovat tuto omladinu bylo pro mne
několik kilometrů doslova živou vodou, protože jednu chvíli se kolem mne
doslova přehnali, abych je následně potkal spokojeně sedící u kapličky
v Ježkovicích, svačící vydatně nasmažené řízky s chlebem a okurkou.
Následně mne opět míjejí v bouřlivé diskusi nad mapou, pádíce směrem
k cíli. Kéž by byli inspirací mnoha svým spolužákům, shrbeným nad
počítači.

Trasa 40 km – 17 účastníků, ze Křtin však bohužel jen tři, z blízkého
okolí 4 a z dalekých končin 10.

Nezbývá mi na tomto místě než si přát, aby elán pořadatelům vydržel
ještě do spousty dalších let. A velké poděkování vám všem účastníkům, bez
kterých by jakékoliv pořádání takovéto akce nebylo možné.

Tedy – sportu zdar a K50 zvlášť – za rok na startu opět na viděnou.
Za pořadatelský team sepsal

Radek Brzobohatý
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Několik nejčastějších otázek v cíli K50
Proč nemám tričko ve své velikosti? Odpověď: To je těžké. Každý

rok děláme statistiku velikostí trik dle přihlašovacích lístků, neboť
evergreenem je – při vyplňování lístků není až tak podstatné dávat pozor na
velikosti, až teprv si v cíli triko obleču a nesedí mi, začnu to řešit…
statistika je tudíž – vzhledem k velkým nepřesnostem při vyplnění
a každoročně jiným počtem účastníků různých velikostí, často věštění
z křišťálové koule. Za sebe si jen neodpustím poznámku, čím větší
blahobyt, tím větší průser. V počátcích našeho pochodu jsem nakoupil 4
pánské velikosti pro všechny účastníky a spokojenost byla maximální. Nyní
máme 5 velikostí pánských a stejně tolik dámských a děvčata na startu aby
přesto byla v brnění před rozezlenými účastníky…

Proč platím tolik peněz? Odpověď: Pochod K50 byl obnoven s vizí
zapojení co nejširší křtinské veřejnosti, pro křtinské občany, pro posílení
přátelských vazeb v rámci naší vesnice. Prostě první říjnovou sobotu sbalit
svačinu, vzít rodinu a vyrazit do přírody. Tato vize je celkem naplněna
(i když rezervy stále jsou a počet účastníků přímo ze Křtin by jistě mohl být
i kolem 200). Z tohoto důvodu byl i v letech 2007 – 2012 silně dotován ze
strany Sokola Křtiny, výše dotace kumulativně narostla až na cca 120 000
Kč. Avšak věhlas pochodu dalece překročil křtinské hranice a počet
mimokřtinských účastníků dalece převýšil ty místní, bylo proto nutno
nastolit stav, kdy startovací poplatek bude alespoň přibližně pokrývat
náklady na účastníka. Uvádím přibližně, protože pokud by členové organi

Trasa 25 km – celkem 125 účastníků, ze Křtin pěkných 32, blízké
okolí 48 a z dalekých končin 43.

Trasa 10 km – 247 účastníků a 24 dětí pod 6 let – ze Křtin 72,
z okolí 98 a z větší dálky 77. U této trasy se musím také krátce zastavit.
Je totiž zajímavé, že 99% všech připomínek, reklamací a stížností, kterým
musí čelit pořadatelská služba na startu, se rekrutuje právě u této trasy.
Nechci to nyní zlehčovat, je ale zřejmé, že čím méně kilometrů člověk
absolvuje, tím více pak zbývá sil na stížnosti. Tato trasa je také primárně
nastavena pro rodiny s malými dětmi a seniory. Ostatním věkovým
skupinám jsou hozenou rukavicí právě ty delší trasy. Což znáte lepší pocit,
než spočinout večer v posteli znaven a vyčerpán celodenní aktivitou?

Radek Brzobohatý
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začního teamu nedokázali získat na sponzorských darech cca 20 000 kč, byl
by poplatek ještě o 30% vyšší.

Co tedy mám v těch 70, resp.150 Kč startovného? Odpověď:
samozřejmě tričko nebo placku s originálním motivem pro každý ročník,
barevný diplom, barevnou mapu, občerstvení v cíli, přihlašovací lístky,
občerstvení na trati (čaj), děti pak na startu oplatku, na trati špekáček
(dostane se i na spoustu dospělých, je jich min. 200).

Máte na trase málo čaje!!! Odpověď: čaje je dost, jen neznáme
odpověď na to, proč si někteří účastníci 10 km pochodu musí načerpat čaj
do pet lahve…. I tací se najdou, a bohužel zrovna na této trati je velmi
složité to ohlídat pro pořadatelskou službu, zvládající v krátkém čase nápor
skoro jako Slovinci pod lavinou syrských uprchlíků.

Do příštích ročníků také apeluji na účastníky, kteří z jakéhokoliv
důvodu nedorazí do cíle – pošlete prosím sms pořadatelské službě. I když je
to k nevíře, děvčata mají starost opravdu o každého účastníka, v cíli si
odškrtávají, kdo je na trase a kdo již došel. A i když jde každý na své riziko,
není nic příjemného přemýšlet nad tím, zda se dotyčný účastník zapomněl
někde v restauraci nebo leží v lese se zlomeným kotníkem.

Vítáme jakoukoliv konstruktivní připomínku pro vylepšení dalších
ročníků, stejně jako zájemce o spolupráci na jejich přípravě. Výše uvedené
otázky jsem uvedl proto, abych ukázal organizační náročnost této – věřím
že – v rámci našeho městyse svým rozsahem mimořádné akce.

Radek Brzobohatý

Stezka šneka Krasíka ve Křtinách má za sebou první úspěšnou sezónu
Nová zážitková stezka šneka Krasíka ve Křtinách, zpřístupněna od

konce června letošního roku široké turistické veřejnosti, má za sebou první
úspěšnou letní sezónu.

Stezka, jež je součástí projektu s názvem "Sedm dní v pohádce"
(www.krasik.cz), má za cíl nabídnout turistům zajímavá místa Moravského
krasu a specializuje se převážně na rodiny s dětmi. Tvůrci křtinské části
projektu, jenž odhaluje turisticky zajímavá místa Křtin a okolí jsou ŠLP
Křtiny a penzion Starý pivovar ve Křtinách.

Jsme velmi rádi, že jsme od otevření stezky rozdali mezi turisty již
bezmála 350 pracovních listů, což představuje asi 800 návštěvníků trasy. Ta
se tak stala oblíbenou místní atrakcí. I přes počáteční překážky, kdy se



Sokolky a Sokolové !
Od oslav stoletého výročí Sokola ve Křtinách se v naší obci opět

pozvedá sokolský duch, který je nejlépe vidět na proběhlých akcích
a obnovené činnosti některých oddílů. Chtěli bychom o sobě dát vědět i na
oficiálních místech. K tomu je třeba aktualizovat sokolskou členskou
základnu. Široká základna členů nám pomůže také při případných
žádostech o finanční dotace na naši činnost. Proto prosíme všechny ty,
kteří se srdcem cítí být členy křtinského Sokola, a to bez rozdílu věku,
přihlaste se nám. Jde pouze o aktualizaci evidence bez povinnosti platit
členské příspěvky. Budeme rádi, když nám pošlete Vaše jméno, příjmení
a rodné číslo a pokud jste byli, nebo jste členy nějakého oddílu, tak
i oddíl. Evidované oddíly zatím jsou: Rekreační sport, Kulturistika, Lední
hokej, Nohejbal, Šachy. Nyní přibudou: Volejbal, Minikopaná, Tenis,
Trampolíny, Fitness, Stolní tenis, Turistika …

Pokud nejste evidováni v jiné organizaci Sokola, zašlete prosím Vaše
evidenční údaje do 23.11.2015 mailem na : sokolkrtiny@seznam.cz, nebo
pište na facebook: https://www.facebook.com/sokolkrtiny, nebo napište
rukou na lístek a dejte na obecní úřad.

Děkujeme!!! Sokol Křtiny.
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nám hned v prvních dnech po otevření ztratily
cedulky ukazující směr trasy, se podařilo vše vyřešit
a vy si tak můžete s pomocí pracovních listů
(k vyzvednutí na recepci Zámku ve Křtinách) užít
zábavu v přírodě.

Stezka, stejně jako všechny další z projektu
"Sedm dní v pohádce", zůstane otevřena i v zimním
období a my tvůrci jsme se zamysleli nad vašimi
náměty a pro příští letní sezónu připravujeme nové
překvapení v cíli, což ocení hlavně malí turisté.

Přejeme všem krásné zážitky s Krasíkem a mnoho nachozených
kilometrů v našem krásném Moravském krasu.

Mgr. Barbara Brychtová

penzion Starý pivovar
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Vzkaz v láhvi: „Křtinská vlčata jsou bronzová !“
Naše vlčata – nejmenší skauti, se v minulém

skautském roce zapojila do soutěže „Vzkaz v láhvi“,
kterou pořádal celostátní časopis pro vlčata a světlušky
„Světýlko“. Tato soutěž byla určena pro šestky vlčat
a světlušek, které se staly posádkami lodí, plnícími
nejrůznější úkoly. Z našich vlčat se zapojili kluci ze Zelené a Modré šestky,
kteří se stali posádkami lodí Zlatá laň a Hispaniola.

V pěti číslech časopisu vyšlo zadání pěti hlavních úkolů a spousty
vedlejších. Během schůzek jsme je plnili a do redakce časopisu potom
posílali zprávy o plnění, fotky zachycující plnění úkolů a lodní deníky,
které jsme si vedli. Úkoly byly velice různorodé. Díky nim jsme se třeba
vypravili k rybníčku na setkání s rybářem, při němž jsme krmili ryby
a mohli si i pohladit kapra, nebo jsme vyrazili do aquaparku. Také jsme se
učili poznávat souhvězdí, uzlovali, zjišťovali jaké ovoce se k nám odkud
dováží, natáčeli video se secvičenou námořnickou písní a mnoho dalšího.
Celý rok jsme tak měli schůzky obohacené o nejrůznější zajímavé aktivity.

Do soutěže se zapojilo téměř 30 posádek z celé republiky. Naše
posádky se v průběžném pořadí stále pohybovaly mezi nejlepšími pěti a tak
jsme s napětím čekali na celkové vyhodnocení. A výsledek byl vynikající 
získali jsme pomyslnou bronzovou medaili za 3. místo na němž se společně
umístily obě naše posádky. Je to velký úspěch a skvělá propagace
křtinského skautingu v rámci celé republiky.

Jako odměnu za umístění v soutěži pro nás organizátoři připravili
celodenní program plný překvapení v Praze. Třetí říjnový víkend jsme tedy
vyrazili do Prahy.

Do Prahy jsme jeli už
v pátek odpoledne a noco
vali v klubovně místních
skautů. Program začínal v
sobotu ráno na Výstavišti
Praha Holešovice. Před
vchodem do expozice
„Mořský svět“ jsme se
setkali s vlčaty a světluš
kami z pěti nejúspěšnějších
posádek a společně se
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vypravili na prohlídku. Obrovská akvária plná cizokrajných ryb byla
nádherná. Za úspěšné vyplnění pracovních listů dostali kluci na památku
žraločí zuby. Také jsme krmili ryby ve velkém akváriu. Kluky to hrozně
bavilo zejména, když sebou ryby tak mrsknuly, že voda šplíchala ven.

Když jsme se dosyta nabažili „Mořského světa“ vypravili jsme se
společně na vyhlášení výsledků do místní Sokolovny. Na vyhlášení přišel
i děda Jack, který nás doprovázel celou soutěží v kresleném seriálu
vycházejícím ve „Světýlku“. Byl jím hlavní kapitán vodních skautů
Vladimír Cvrček  Vezír. Naučil nás skvělou písničku, která nás pak
provázela po celý víkend. Pozdravit nás přišel i místonáčelník Junáka
Michal Tarant  Majkl. Během vyhlášení výsledků se promítaly fotky
z plnění úkolů a pouštěla videa. Na velké spoustě fotek byla naše vlčata.
Jak nám pak řekla jedna z organizátorek tak naše fotky patřily k nejlepším.
Třeba se tedy najdeme i v dalším čísle „Světýlka“.

Odpoledne pokračoval program u řeky Vltavy. Organizátoři pro nás
domluvili projížďku po Vltavě na lodi Státní plavební správy. Všechna
vlčata se shodla, že to byl největší zážitek. Na půlhodinovou plavbu jsme
vyrazili z nábřeží u Střeleckého ostrova, podpluli pod Karlovým mostem
a pluli ještě kus po proudu, než jsme se vrátili zpátky. Kluci si vyjížďku
užívali na horní vyhlídkové palubě i v kajutě. Dalším bodem programu byla
plavba na pramičkách s pražskými vodními skauty. Obsadili jsme dvě
pramičky a vyrazili na plavbu po Vltavě k jezu nad Střeleckým ostrovem.

V podvečer jsme ještě vyrazili na prohlídku pražských památek. Kluci
viděli Orloj, Národní divadlo, Karlův most, střídání stráží na Pražském
hradě a prošli si i Zlatou uličku.

V neděli dopoledne jsme se ještě vypravili do Národního technického
muzea. To byla už jen „třešnička na dortu“. V muzeu jsme strávili celé
dopoledne a byli bychom tam i déle. Nicméně jsme se už pomalu museli
chystat k návratu.

Rychlý oběd v klubovně, uklidit a potom už na nádraží a rychlíkem
Johan Strauss do Brna. Cesta byla dlouhá, ale pohodlná a tak jsme za
setmění v pořádku dorazili domů.

Bylo to úžasné ukončení celoroční soutěže, které si určitě všichni
budou dlouho pamatovat. Velké poděkování patří pořadatelům soutěže
a také všem našim vedoucím a rodičům, kteří nám v jejím průběhu
pomáhali.

Zbyněk Drápela



Strana 19

Sokolský dětský cyklozávod
Byl dětský cyklozávod ve Křtinách u Dykovy školky v neděli

odpoledne 13. září 2015 pro křtinské děti a jejich rodiče jen nahodilou
zábavnou sportovní soutěží nebo to byl první ročník závodu a v letech
následujících se na velkém obecním
plakátu objeví: "již tento týden xtý
ročník závodu malých cyklistů"?
Mnohé nasvědčuje pro další
pokračování, neboť prvý ročník se
vydařil.

V šesti věkových kategoriích
se téměř stovka malých závodníků 
od capartů na odrážedlech po teena
gery na horských kolech  s vidinou medailového zisku a čokoládové
prémie za první místa pustila do sportovního boje.

Sportovní zápal se nevyhnul ani rodičům. Ty nejmenší závodníky
museli tátové čí mámy doprovázet poklusem a někdy i proti pravidlům
ratolest trochu zezadu potlačit, což hlavní rozhodčí závodu Petr Švenda
neviděl. Nebo že by byl uplacen, jako nějaký rozhodčí z fotbalové ligy
a vidět nechtěl?

Všem účastníkům chutnal přímo v Dykově školce podávaný
výborný guláš, jakož i dostatek jižního ovoce, to obojí sponzorsky
nachystané Broňkem Friedlem. Pravá sokolská vatra byla trvale zastíněna
opékanými špekáčky.

Pořadatelskou organizaci závodu, včetně kuchyně, zajišťovalo deset
sokolů a samozřejmě nechyběli ani hasiči, ostatně jako vždy, když se ve
Křtinách něco děje.

Při startech tolika
věkových kategorií a na trasách
různé obtížnosti se sice ještě
vyskytly drobné amatérské chy
bičky pořadatelů, ale doposud
žádná stížnost na regulérnost
závodu, jak je nám známo, na
mezinárodní olympijský výbor
nedorazila.
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Dík patří našemu Školnímu lesnímu podniku za poskytnutí celého
areálu Dykovy školky. Vedoucímu školky Edvardu Levymu zase patří obdiv
za majstršus (mistrnou ránu) z brokovnice, která ještě den před závodem
odstranila vážnou hrozbu závodu – velké sršní hnízdo, zavěšené na stromě
u hlavní brány do školky.

A počasí s příjemnou teplotou a sluníčkem závodu přálo, na což
jsme si již letos ve Křtinách zvykli, ať už při Křtinských hodech, Dni Křtin
či Křtinské padesátce.

Takže zas za rok?
Přemysl Horek

Pozn.red.: Poděkování za obětavou organizaci závodu patří také
hlavnímu organizátoru Přemkovi Horkovi, který jej organizoval do roztrhání
těla. Tělo si roztrhl od ucha k uchu při přípravě závodu, když spadl
u Dykovy školky s kola. Musel pak být ze závodu diskvalifikován, protože mu
chyběly čtyři zuby, což hlavní rozhodčí vyhodnotil jako zakázané uvolnění.

Redakci se podařilo získat také vyjádření hlavního rozhodčího
k obvinění ze slepoty: Hlavní rozhodčí místopřísežně prohlašuje, že byl po
celou dobu závodu slepý a hluchý úplně zdarma. Slepý byl dokonce tak
důsledně, že když se chystal odstartovat kategorii nejmenších odrážedel,
ukázalo se, že závod již dávno proběhl a o vítězi se rozhodlo samo. Je to
zkrátka člověk na svém místě.
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Křtinské hody 2015
očima Martina Bělehrádka
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ŠKOLA

ZŠ a MŠ Křtiny získala prostředky z projektů EU

Naše škola se zapojila do výzvy MŠMT č. 56 a následně i do výzvy
č. 57 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
ČR. V rámci výzvy č. 56 jsme si vybrali následující šablony:

• Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství
a čtenářské gramotnosti

• Zahraniční jazykový kurz pro učitele.
Úkoly spojené s realizací těchto šablon se plní od 1. července do

31. prosince 2015. Na jejich splnění škola získala finanční dotaci 354 062,
Kč. V rámci čtenářských dílen vyučující českého jazyka vytvoří pro dva

vybrané ročníky na celý školní rok 201516 dva různé tematické plány
čtenářských dílen. Současně pro jejich realizaci nakoupí 100 kusů knih.
Naši vyučující sestavují plány pro čtenářské dílny ve 2. a 3. ročníku, ve
4. a 5. ročníku, v 6. a 7. ročníku a v 8. a 9. ročníku. Škola tak nakoupí
celkem 400 kusů knih, které budou sloužit našim žákům pro rozvoj
čtenářství.

Naši vyučující využili také možnost absolvovat v rámci této výzvy
zahraniční jazykový kurz a tím se zdokonalit v jazykových dovednostech.
Během letních prázdnin vyučující anglického jazyka absolvovala kurz
v jazykové škole v Londýně a vyučující německého jazyka kurz v jazykové
škole v Berlíně.

Výzva č. 57 je zaměřena na rozvoj technických dovedností a na rozvoj
výuky cizích jazyků. Rok 2015 byl MŠMT vyhlášen jako rok technického
vzdělávání a z tohoto důvodu byla vyjádřena i podpora technických
dovedností žáků na základních školách. Vybrali jsme si šablonu klíčových
aktivit s názvem „Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni
základní školy. Úkoly spojené s realizací této šablony se plní od 1. září do
31. prosince 2015. Na jejich splnění škola získala finanční dotaci
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204 112,– Kč. Cílem je rozvoj technického vzdělávání na základních
školách formou vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje
technických dovedností žáků. Na základě tohoto plánu bude vybavena
školní dílna novým nářadím pro žáky i pro pedagoga, které bude našim
žákům sloužit ke zvyšování jejich manuálních a technických dovedností.

RNDr. Petr Lukáš, ředitel školy

Pozn. red.: Podivné obrázky v záhlaví článku mají svůj význam. Jsou
to loga institucí, poskytujících uvedené dotace. Není proto divu, že chtějí,
aby jejich loga byla vidět.

DEN ZDRAVÍ na ZŠ a MŠ Křtiny
Dne 16. 10. 2015 žila škola zdravou výživou a sportem. Protože tento

den je Světovým dnem výživy, zorganizovali jsme pro děti projektový den
nazvaný Den zdraví. Třídy druhého stupně se postupně prostřídaly ve
čtyřech různých aktivitách: ve školní jídelně žáci sami připravili ovocné
a zeleninové saláty, v tělocvičně děti běhaly a cvičily při hudbě, v učebně se
žáci naučili cviky pro správné držení těla a také jak správně dýchat a rela
xovat. Jednu hodinu každá třída strávila společně se studenty oboru kuchař
číšník Střední školy TEGA Blansko. Studenti jednak představili svoji školu,
dále měli připravenou prezentaci o zdravém způsobu života a ochutnávka
netradičních dobrot – jahelné kuličky, pohanku s jogurtem, bramborové
placky, cizrnovou po
mazánku. Učitelé i žáci
se shodli, že den se
vydařil, vše bylo smys
luplné a každý si mohl
odnést do každoden
ního života nový re
cept, cvik, uvolňovací
techniku, nové infor
mace a hlavně příjemný zážitek.

Děkujeme panu starostovi Františku Novotnému za zajištění ovoce
a zeleniny, paní Anetě Kuklínkové za dopoledne plné pohybu, panu učiteli
Karlu Smejkalovi za dopoledne zdravotního tělocviku a panu Jaroslavu
Libišovi ze Střední školy TEGA za besedy a ochutnávky.
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A jak prožily Den zdraví děti v Mateřské škole?
„V jednom království se ztratilo zdraví. Místo něj přiletěl zlý drak

Nemoc a začal trápit lidi. Drak měl tři hlavy, a když létal nad královstvím,
hlavy se rozhlížely, komu by mohly ublížit. Když se na někoho podívala první
hlava, tak si hned zlomil nohu, nebo rozbil koleno, nebo mu něco v těle
přestalo správně pracovat. Když se podívala druhá hlava, tak ten člověk byl
strašně smutný, nic ho netěšilo a nic se mu nechtělo dělat. A když se podívala
ta třetí hlava, tak člověk nenašel doktora ani léky, začal se hádat a nesnášet
s ostatními lidmi, přišel o práci, jeho studna ztratila pramen a úroda
uschla…“

Těmito slovy začíná pohádka Dagmar Novákové, kterou si děti MŠ
poslechly před odpoledním odpočinkem v pátek 16. října 2015. Právě
v tento den proběhl na ZŠ a MŠ Křtiny Den zdraví, kterým jsme se zapojili
do kampaně na podporu zdravého životního stylu. Než se děti uložily
k odpočinku, dověděly se hravou formou zásady péče o zdraví. Paní
učitelky připravily chutné zeleninové a ovocné saláty, které měly děti
možnost ochutnat, stejně jako zdravé mlsání v podobě křížalek. Společně
jsme si také s dětmi připravily čerstvou pomerančovou šťávu. Chvilka zbyla
i na dětmi oblíbenou rozcvičku.

Zpestřením Dne zdraví byla přednáška MUDr. Švendové, která dětem
zábavnou formou představila některé zajímavosti o lidském těle. Už víme,
že je důležité zdravě jíst, dodržovat čistotu, cvičit, odpočívat, ale také běhat,
skákat a dovádět na čerstvém vzduchu a hlavně se usmívat.

RNDr. Jarmila Ištoková, zástupce ředitele školy
Alena Horáková, Dis, vedoucí učitelka MŠ

Sportovně  vědomostní soutěž „PROSAĎ SE!“
V úterý 20. 10. 2015 se šest žáků ze 4. a 5. tříd zúčastnilo sportovně

vědomostní soutěže „Prosaď se!“, která se konala v ZŠ Ostrov u Macochy.
Soutěže se zúčastnilo pět týmů ze základních škol Cirzia – Lipovec,
Podomí, Jedovnice, Ostrov u Macochy a Křtiny. Žáci museli zvládnout
devět disciplín – český jazyk, anglický jazyk, matematika, zeměpisný test,
přeskoky přes švihadlo, skoky v pytlích, střelba na branku, posilující běh
a navigace žáka.
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RŮZNÉ

Lubo Kristek  pozoruhodná výstava
Mendelova univerzita v Brně pořádala od 1. do 9. října 2015 na

Zámku Křtiny retrospektivní výstavu mezinárodně uznávaného sochaře,
malíře a performera Lubo Kristka.

Výstava na Zámku Křtiny, konaná pod záštitou rektora Mendelovy
univerzity v Brně, přinesla, výběr z tvorby Lubo Kristka, tedy sochy,
obrazy i asambláže. Výběr představil jak Mistrova raná díla, která jsou
známa především v zahraničí, například dřevoplastiku Duše z roku 1973,
tak i díla nedávno dokončená, která již sice většinou byla publikována, ale
doposud nebyla vystavena, jako například olejomalbu Krajina smyslů
s podepřenými mraky, vytvořenou v roce 2013.

Kristkova kreativita vyrůstá ze dřeva, které bylo oblíbeným
materiálem pro jeho prvotní tvůrčí periodu. Láska ke dřevu mu však zůstala
a návštěvníci výstavy tak mohli shlédnout kupříkladu jeho dřevěnou
skulpturu prokládanou ryzím stříbrem Kosmos, aureola a monstrance světla
(2011). Kristkovo směřování ovlivnil osobní kontakt se dvěma velikány
výtvarného umění – Salvadorem Dalím a Arno Lehmannem. V jeho
surreálních krajinách se často zjevuje jeden z jeho symbolů, holý strom se
dvěma jablky. V asamblážích i v obrazech můžeme nalézt inspiraci dalším
jeho symbolem, pianem (ostatně i na špičce Kristkova malířského ateliéru
v Podhradí nad Dyjí balancuje piano, jímž prorůstá růže).

Historička umění PhDr. Barbora Půtová, Ph.D. et Ph.D. z Univerzity
Karlovy o tvorbě Lubo Kristka uvedla: Kristek ve snových a fantazijních
motivech staví tvůrčí aspekt freudovského světa nevědomí a konkrétní
iracionality do přímé opozice vůči světu jednostranně racionálnímu,
navyklému a konvenčnímu. (…) Kristek naplňuje i základní princip
surrealismu – princip samovolného vzniku tvaru z chaosu, v němž

Družstvo ze ZŠ Křtiny ve složení Gabriela Fišerová, Klára Jelínková,
Lucie Drápelová, Martin Vobejda, Marek Moučka a Tomáš Tenk se
umístilo na 1. místě. Blahopřejeme soutěžnímu týmu a všem vyučujícím
děkujeme za výbornou přípravu.

Eva Soldánová, ZŠ Křtiny
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naslouchá podnětům spojujícím
člověka s přírodou. Kristek
otevírá brány mentálním i přírod
ním hlubinným zdrojům.“ (Krist
kova podyjská glyptotéka, Brno
2013, str. 26 – 27).

Zajímavým úhlem pohledu
bylo také propojení výtvarné
a happeningové tvorby umělce.
Mnohé z jeho obrazů jsou totiž inspirovány happeningy a v happeninzích se
zase objevují jeho sochy či obrazy.

Výstava byla zahájena 30. září 2015 ve 20.30 h pro Kristka typicky –
jeho nočním happeningem, tentokráte nazvaným Hon. Zhruba sedmdesát

účinkujících předvedlo strhující
surrealistickou podívanou, v níž
nescházely obří snové bytosti na
chůdách, baletní pasáže v podání
sólistů Národního divadla Brno, živě
hraná část Mozartova Requiem ve
vynikajícím provedení špičkových
hudebníků (v obsazení violoncello,

příčná flétna, kontrabas, barytonsaxofon a tuba) se
sólovým pěveckým partem operní sopranistky
Karolíny Žmolíkové a ani prolog trubačů ŠLP
Křtiny a Mendelovy univerzity v Brně.
V dynamickém ději Kristek nastavil trefné zrcadlo
současné společnosti, současně se v něm však
objevily i vize nadčasových a nezničitelných
hodnot. Jak Kristek sám říká: Potratíli lidstvo
fantazii, vyhynem. Na tři sta diváků poté shlédlo
retrospektivní výstavu, celkově ji navštívilo
během jejího trvání několik stovek návštěvníků.

Mgr. Šárka Veselá, ŠLP ML Křtiny MENDELU
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Bác
Baston, neboli bác, jest slovo rumunské. Značí dlouhou pasteveckou

hůl, nezbytnou pracovní pomůcku transylvánských ovčáků. Mohlo by se
zdát, že tento exotický předmět nemá s námi nic společného, ale to by byl
velký omyl. Stejná hůl byla ještě před stoletím nejdůležitějším prostředkem
osobní přepravy všude na světě. Dokonce i ve Křtinách. Tisíce let zdoko
nalovalo lidstvo techniku pěšího pohybu a tisíce let vědělo, že bez hole to
není ono.

Jenže začátek dvacátého století přinesl do Křtin nejprve automobil
dr. Liebigera a za ním nové prostředky hromadné osobní přepravy. Hůl se
jaksi do autobusu nehodila a tak zůstala ležet zapomenuta v příkopu
u silnice. Postupně se stala jen symbolem nemohoucnosti a stáří. Stačilo pár
generací, aby lidstvo úplně zapomnělo jednu ze svých nejdůležitějších
dovedností, chůzi o holi. Jen rumunští pastevci, kteří by na hřebenech
Karpat čekali na autobus marně, pro nás tuto dovednost uchovali.

Jako Junáci jsme si kdysi dlouhé chodecké hole pořídili, ale z nezku
šenosti mládí jsme nerozpoznali jejich praktický význam a užívali je jen
jako odznak skautského majestátu. Jak skončil skauting, skončily i hole.
Dnes pěstuje ve Křtinách, pokud vím, původní techniku chůze o holi kromě
mne jen pan Mons. Peňáz, který s tou svou druhdy doputoval až do Říma.

V poslední době se však přece jen něco změnilo. Objevila se nová
móda, nordwalking  turistika s trekovými holemi. Její obliba roste stejně
rychle, jako všechny módy, bez ohledu na poněkud groteskní vzezření
svých uživatelů. Stále více lidí přibaluje si na výlet dvojici teleskopických
hůlek, připomínajících lyžařskou výbavu a zdaleka to nejsou jen staří
a nemohoucí lidé. Není divu, že se móda ujala. Kdo to někdy zkusil, dá mi
jistě za pravdu, že po chvilce zvykání dokážou hůlky zvýšit výkonnost
i rychlost pocestného tak, že se z procházky stane příjemný a zdravý sport.

Nordwalking je oblíben právem, ale přesto není pokračováním oné
prastaré lidské dovednosti. Mezi nordwalkingem a chůzí o holi je totiž celá
řada rozdílů.

Především je zbytečné zaměstnávat holemi obě ruce. Stejného efektu
lze dosíci holí jedinou. Kdyby byly dvě hole lepší, než jedna, dávno by na
to naši předkové přišli. Takhle měli jednu ruku volnou. Nebo si umíte
představit Mikuláše s dvěma berlami?
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Nejpodivnější součástí trekových holí je ovšem poutko na ruku.
Vzniklo patrně po vzoru lyžařských hůlek, kde své opodstatnění má, tady je
ale jednoznačně na překážku. Ve chvíli, kdy si do něj ruku uvážete, musíte
ji celou cestu držet stále ve stejné výši. Jenže optimální délka hole se během
chůze neustále mění a to se s poutkem na ruce těžko řeší. Proto opravdová
hůl žádné poutko nemá. Aby se hůl během chůze nevysmekla z ruky,
vyrábějí si pastevci na jejím horním konci rozšířenou kulovitou hlavičku,
která je mnohem praktičtější, než svazující poutko.

Kvůli poutkám jsou navíc trekové hole k uzoufání krátké. Nesahají
vám ani po prsa. Člověk se s nimi pinoží někde u kolen a nanejvýš ho
začnou bolet záda. Zato pořádná hůl, sahající alespoň po oči, nabízí
mnohem pohodlnější chůzi.

Trekové hole si samozřejmě, jako všechno, co je v módě, také
důkladně zaplatíte. Skutečná dřevěná hůl je zdarma. Prostě si ji někde v lese
najdete a lehce upravíte nožem.

Pan farář má dokonce
vypozorováno, o kolik centimetrů
se jeho hůl ošoupá za tisíc
kilometrů. Takovým pozorováním
posloužit nemohu. Obvykle si hůl
najdu až když vystoupím pod
horami z vlaku. Některé hole si
pak přivezu domů a užívám je
k drobným domácím výletům, jako
je třeba Křtinská padesátka.

Jenže doma mne s holí čeká jiný problém: "Prosím tě, vypadáš jako
blázen!". Nechci soutěžit s vyznavači nordwalkingu, zda vypadám
podivněji já se svou dřevěnou holí nebo oni, když rázují uprostřed léta po
náměstí s lyžařským vybavením. Naopak, bez ohledu na výše uvedené
výhrady nordwalking všem vřele doporučuji, mladým i starším. Vím totiž,
že nejpodivněji vypadají ti "normální", kteří jdou na výlet bez jakékoli hole.
Prozrazují na sebe, že moudrost svých předků opravdu, ale opravdu
zapomněli.

Petr Švenda

Pastevci na hřebeni Capatini
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Nedávná minulost našich předků

Sto až stopadesát let je i není příliš dlouhá doba v životě obce

i občanů. Za tu dobu se díky technickému a společenskému rozvoji úplně

změnil způsob života. Některé drobné samozřejmosti ze života našich

předků upadly v zapomenutí.

Naši předkové za dlouhých zimních večerů drali peří při petrolejových

lampách, přičemž si vyprávěli a zpívali.

Při narození dítěte šli s ním rodiče do kostela k "úvodu" a uspořádali

hostinu s účastí kmotra a kmotřenky. Děti se kolébaly v kolébkách, kočárky

měla jen šlechta, gumová šidítka nebyla a dětem se dávaly do úst číslé

hadříky naplněné krupicí, tak zvané "cumle". Rodiny mívaly hodně dětí,

mnohé z nich však záhy umíraly.

Zemřelli mladý člověk, měl truhlu bílou, starý černou, u zemřelého

hořela svíce po celou dobu až do pohřbu, po něm se konala tak zvaná

"trachta".

V roce 1903 byla krutá zima, značně sněžilo, prý bylo naváto přes

metr sněhu. Naopak v létě příštího roku bylo neobvyklé vedro a sucho,

s teplotami až 40°C.

Ceny potravil za I. světové války: chléb  20 haléřů, mouka 6690

haléřů, maso 46 korun, cukr  korunu, brambory  30 haléřů, mýdlo 

8 korun. V závěru války nebyly tyto potraviny už ani na přídělové lísky.

První veřejné osvětlení bylo petrolejové a bylo vybudováno v roce

1888, elektrické až v roce 1923.

Zprávy o vzniku ČSR dne 28.října 1918 se naši občané dověděli až

29. října. Zavládlo neobvyklé nadšení ze skončení války a vzníku vlastního

státu, císařské znaky byly strhávány a zavlály červenobílé české prapory.

Naši občané byli většinou dělníky v okolních továrnách, řemeslníky,

soukromými hospodáři a podobně. Někteří měli po dobu poutí zřízené

dřevěné krámky podél kostela pro prodej náboženských předmětů. Studenti

a vzdělanci byli nepočetní. Topilo se dřevem, mnohem později uhlím. Voda

se čerpala ze studní, kdepak plyn a vodovod.
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Po počátečním hospodářském rozvoji v nově vzniklé ČSR došlo

v letech 19321933 k hospodářské krizi, u nás v té době bylo evidováno

33 nezaměstnaných.

U lesního dělníka byla denní mzda 16 Kč, u žen 10 Kč.

V letní době byly v naší obci pronajímány místnosti v domcích tak

zvaným letním hostům, sami majitelé se uskrovňovali a spávali i na

půdách.

V minulém století prodělali naši občané dvě světové války a zažili

mnohá utrpení. Na jeho počátku bylo auto ojedinělé, v dnešní době má

téměř každá rodina jedno neli dvě. Porovnejme tyto údaje se současnými

a zjistíme až neuvěřitelné rozdíly, i když ani dnes nežijeme bez problémů.

Dr. Zdeněk Opletal, kronikář

Znáte tyto zajímavosti o naší obci?

Víte, že Výpustek měl i jiný název? Patří Výpustek a místo, kde roste
Smrk  znak našeho městysu  do křtinského katastru nebo ne?

Svého času se Výpustek nazýval "Dračí jeskyně". Dnešní
pojmenování je odvozeno od "východ = výústek = výpustek". I když si
mnozí mohou myslet, že smrk i Výpustek patří do křtinského katastru,
ve skutečnosti patří do katastru Březiny.

Jak rostly Křtiny, co se týče počtu obyvatel a stavení od počátku 17.
století?

Začátkem 17. století měly Křtiny 13 malých domků, v roce 1834
celkem 56 stavení a 404 obyvatel, v roce 1880 již 80 domů a 557 obyvatel
a v roce 1890 o jednoho obyvatele a dva domy víc. Nyní mají Křtiny
810 obyvatel ve 256 staveních.

Kdy se objevil na Křtinsku první člověk?
Jeho první výskyt spadá do poslední doby ledové, svědčí o tom

archeologické nálezy v místních jeskyních  Výpustku, Drátenické
a v ochozských jeskyních.

Dr. Zdeněk Opletal, kronikář
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DOŠLO PO UZÁVĚRCE

Články, které přijdou do redakce až po uzávěrce, komplikují přípravy
tisku. Přesto máme snahu alespoň část z nich, pokud je to ještě možné, ve
Zpravodaji uvést, není ale vždy možné zařadit je celé a do správné kapitoly.
Proto nezbývá, než je podle možností zkrátit, případně umístit "na hanbu"
do této samostatné rubriky v závěru Zpravodaje. Pro připomenutí: Datum
příští uzávěrky je uvedeno v tiráži každého čísla Zpravodaje a rovněž na
webových stránkách obce http://www.krtiny.cz/zpravodaj/. Pozn.red.

Celostátní úspěch křtinských skautů
Družina křtinských skautů „Vlci“ vyhrála celostátní finále Svojsíkova

závodu, které se konalo od 25. do 28. září 2015 v Příboře a jeho okolí.
Vítěznou družinu v celostátním kole tvořili Jan Drápela, Jiří Jelínek, Martin
Dostal, Eduard Jelínek, Richar Král a Ondřej Zoblivý. Dá se napsat, že naši
skauti jsou (na dva roky) oficiálně nejlepší družinou v republice.
Mimochodem za celou historii závodu jsou první družinou z Jihomorav
ského kraje, která závod vyhrála.

Celostátní finále Svojsíkova závodu je určeno pro skauty a skautky ve
věku 11–16 let a je vyvrcholením tradiční postupové soutěže skautských
družin. Probíhá každé dva roky na třech úrovních – základní (okresní),
krajské a celostátní. Celý závod je postaven na spolupráci a týmové práci.
Jeho kořeny sahají už k počátkům skautingu v českých zemích, kdy se
první celorepublikové hry konaly například v letech 1922 či 1931. Oficiální
1. ročník Svojsíkova závodu se uskutečnil v roce 1946. Kvůli politické
situaci proběhl druhý ročník závodu až v roce 1969 a třetí ročník v roce
1991. Od té doby probíhá Svojsíkův závod již pravidelně každý lichý rok.

Postupovým sítem základního (okresního) kola, které jsme pořádali
my ve Křtinách, prošly v květnu 2015 obě družiny našich skautů
(1. Jestřábi a 2. Vlci). V červnovém krajském kole v Boskovicích zvítězili
naši Vlci, čímž se kvalifikovali do celostátního kola (Jestřábi skončili
na 4. místě). V pátek 25. 9. se na příborské koupaliště sjelo nejlepších
28 chlapeckých a dívčích skautských družin, tedy asi 200 závodících dětí ze
všech krajů České republiky, aby porovnaly své schopnosti, dovednosti
a znalosti v široké škále disciplín. Již od svých červnových vítězství
v krajských kolech družiny plnily celou řadu úkolů, které se promítly do
konečného pořadí.



Ohlédnutí za letošníma Křtinskéma hodama
„Hode bele…“, zpívá se v jedné lidové písni. A ty letošní byly zvláště

„vypečené“, o čemž svědčí i to, že chasa, kapela i pomocníci při nich
propotili nejednu košulu. Počasí totiž bylo tentokrát pečlivě sledovaným
aspektem hodů a celá chasa zkoumala jeho předpovědi – nejprve z obav
o déšť, později spíše kvůli velkému horku. Během soboty teploty ve stínu
atakovaly 35°C a v průběhu vyvádění stárek tak byla velká poptávka po
vodě a úkrytu před slunečními paprsky. Déšť se ale nakonec na hody
opravdu dostavil, avšak až někdy okolo jedné hodiny ranní, kdy už bylo
hodové veselí v plném proudu, tudíž to stárky nijak nerozhodilo
a pokračovali v tanci i zpěvu. Z pohledu počasí se tak i letos vydařila sázka
na již tradiční srpnový termín okolo svátku Nanebevzetí Panny Marie
a patronka křtinského chrámu nad námi držela ochrannou ruku.

Letošní hody byly výjimečné zvláště z hlediska složení křtinské chasy,
protože začala nastupovat nová generace stárek a stárků. Z celkového počtu
48 krojovaných tanečnic a tanečníků jsme měli 17, kteří ve Křtinách tančili
poprvé, a dalších dvanáct, kteří hodovali teprve podruhé. Tedy více než
polovina chasy se naše místní hodové tradice teprve učila, či si je
osvěžovala. Všichni se s tím výborně popasovali, takže o pokračování
tradice je u nás postaráno. Za zmínku jistě stojí i to, že při zimním a jarním
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Finální závod a jeho doprovodný program ve stylu starých Slovanů
proběhl ve Štramberku, v Kopřivnici a v Příboře. Vyhlášení výsledků
a předání ocenění se konalo v pondělí 28. 9. v Příboře za účasti nejvyšších
představitelů Junáka. Nově restaurované putovní ceny, které pocházejí
právě z roku 1946, si letos domů odvezla vítězná družina Špagetky ze
střediska Dolní Dobrouč (reprezentovaly Pardubický kraj v kategorii
skautek) a právě naši Vlci ze střediska Junák Křtiny, kteří reprezentovali
Jihomoravský kraj v kategorii skautů.

Blahopřejeme klukům k tomuto obrovskému úspěchu. Také
gratulujeme vedoucím, kteří se skauty dlouhodobě pracují a pod jejichž
vedením kluci dokázali zúročit všechny znalosti a dovednosti, které během
let získali.

za křtinské skauty sepsal Petr Zapletal

Vedení obce blahopřeje vítězům k jejich mimořádnému úspěchu
a děkuje za vzornou reprezentaci Křtin ve světě. Jsme na vás pyšni.

Starosta
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verbování chasy jsme, snad poprvé v historii, měli „přetlak“ hochů.
Nakonec se povedlo zajistit i dostatek dívek a vytvořili jsme pět koleček
chasy a k tomu jedno kolečko dětí (dorostu). Stejně jako předloni byl
v každém páru alespoň jeden Křtiňák či Křtiňačka.

Od začátku května jsme se začali pravidelně setkávat vždy v neděli
odpoledne na tanečních zkouškách ve Spolkovém domě. Účast byla někdy
hojnější, jindy (třeba v době skautského tábora) o poznání chudší, avšak
s blížícím se termínem hodů postupně rostla. Co se taneční části hodů týče,
velký dík patří Petře Říhové, která vymyslela choreografii tanců a velkou
měrou pomohla s jejich nácvikem. Kromě tance patří k hodům i zpěv. Ten
jsme trénovali, kde se dalo. Zpočátku s podporou speciálně vytvořeného
hodového zpěvníku, později už i bez něj. Dokonce jsme měli několik
prozpěvovacích akcí s cimbálkou a vyrazili jsme pro inspiraci
na mezinárodní folklorní festival do Strážnice. Od té chvíle se letošní
hodovou hymnou stala píseň „Ani já, ani ty (robiť nebudeme)“, kterou tam
hráli snad na každém rohu.

Slova „robiť nebudeme“ se však rozhodně nedají vztáhnout na naše
hody. Většina chasy si od středečního odpoledne bere volno z brigád či
práce a plnou silou se podílí na všech potřebných činnostech. Přípravy jsou
pak završeny v pátek večer stavbou máje a následným umístěním májek
před domy stárek. Veškeré přípravy byly skvěle zvládnuty také díky velké
pomoci místních
dobrovolníků a spolků
(zejména hasiči, dále
pak skauti, sokolové a
další). Z pomocníků
chceme jmenovitě
poděkovat grafické
designérce Zuzce
Korčákové, která opět
připravila krásné
plakáty, etikety na víno
a další hodové materiály, a Vaškovi Ševčíkovi, který měl na starost celé
hodové zázemí na náměstí během sobotního dne. Takový „hodový
manager“ je pro hlavní pár neocenitelným pomocníkem.

Hodový den jsme započali (odpočatí, usměvaví a ještě neupocení)
focením chasy na kostelních schodech a v zámeckém parku. Dopoledne



Strana 34

jsme v krojovaných skupinkách obešli celý městys a budili místní usedlíky
s písní na rtech a s pozváním na odpolední i večerní program pod májou.

Po rychlém obědě se pánové stárci sešli na náměstí, posílili se
nějakým tím vínkem a spolu s dechovou hudbou Podborankou vyrazili
vyvádět stárky. Trasa byla dlouhá asi 3,5 km a po celou dobu nás provázelo
krásné slunečné počasí. Možná až moc slunečné, protože letošní fotky se
hemží stárkami s vějířem a pány lijícími na i do sebe množství vody.
S vypitým vínkem však cesta ubíhala rychleji a nakonec jsme zdárně
dorazili k domu pana starosty a zároveň letošního rychtáře. Po slavnostním
„vyzvednutí“ rychtářky a rychtáře jsme se seřadili a vyrazili směrem na
náměstí vstříc již nedočkavému publiku. Letos jsme na náměstí dorazili jen
s pětiminutovým zpožděním, což jistě ocenila většina diváků.

V rámci slavnostního úvodu odpoledne převzal hlavní pár hodové
právo a poté je hlavní stárek za pomoci pyramidy, složené z vybraných
statných stárků, pověsil na máju (doporučení pro budoucí generace – hlavní
stárek potřebuje volnější gatě, jinak nezvedne nohu a na pyramidu se pak
leze vcelku blbě). Po sólech pro rychtáře a rychtářku či pro rodiče stárek
a stárků již nastalo netrpělivě očekávané tancování, při kterém chasa
předvedla výsledek našeho skoro čtyřměsíčního úsilí – Moravskou besedu
a letošní pásmo hodových tanců „Páslo dívča páva“ a „Keď sa Janko na
vojnu bral“. Všichni zvládli nacvičené tance na výbornou a těšili se na
jejich opakování večer okolo 21.00 h, což je vždy o kousek náročnější,
protože po večeři u stárky se chlapům nechce ani chodit, jak se „nafutrují“
dobrým jídlem i pitím.

O večerní zábavu na hodech se starala Dechová hudba Podboranka
z Uhřic a naše Cimbálová muzika Jana Opletala. Neustále se tančilo,
zpívalo, chasa protáčela návštěvníky na parketu a zpívala z plných plic.
Zábava byla před půlnocí doplněna losováním tomboly, která čítala bezmála
170 cen. Jejím vrcholem bylo losování máje. Tu vyhráli manželé
Kocmanovi a jako dar k narozeninám ji věnovali manželům Zedníčkovým,
kteří si ji s radostí vyzvedli na zářiovém kácení máje. Po vylosování
tomboly byl oficiální hodový program úspěšně u konce a v ten moment
z chasy opadly veškeré starosti a začala se naplno bavit. Nebo také pospávat
po náročném dni. Tento „okamžik oddychu“ byl letos provázen drobným
deštěm, který ale stárky nijak nezaskočil a pokračovali jsme v tančení
a zpěvu. Ještě jedna povinnost však čekala – okolo 2.00 h bylo třeba najít
pět stárků, kteří byli schopni stát na nohou a sundat z máje hodové právo.
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Občas to bývá dosti obtížný úkol, tentokrát se ale chasa činila a vše se
podařilo.

Hlavní stárci pak okolo 4.00 h zkontrolovali náměstí, zamkli šatlavy,
ujistili se, že je vše v pořádku a odešli domů. Avšak někteří zdatní členové
chasy se tak rozjařili, že ve veselí dále pokračovali (zpěv a juchání bylo
slyšet ještě v neděli ráno okolo 9.00 h). Takže ty letošní hody dopadly
opravdu dobře a k chvále všech účastníků jistě slouží i to, že se nikdo
nepobil či nezničil nějaké to hodové zařízení. Díky zde patří panu starostovi
Františku Novotnému a jeho choti za skvělé zvládnutí všech rychtářských
starostí i radostí, pánům obecním policajtům Martinu Vojáčkovi, Radimu
Odehnalovi a Jakubovi Hurtovi a také všem dobrovolníkům v pokladnách,
šatlavách i jinde.

Hody dopadly dobře nejen po organizační stránce, ale i po stránce
finanční. Zde bychom chtěli zdůraznit, že hody jsou zcela nevýdělečný
podnik a jejich rozpočet je od počátku provázen množstvím otazníků: nad
počasím, které ovlivní návštěvnost, nad tím, kolik vína nakoupit, aby
nebylo málo, ale abychom na něm zase „neprodělali gatě“ (když bude
škaredě), kolik nám darují sponzoři, kolik se vybere při zvaní po obci či na
vstupném, a podobné „záludnosti“. Jen pro představu, během příprav
a samotných hodů se vypilo přes 500 litrů vína. Hody jsou po doplacení
všech výdajů tak říkajíc „šulnul“. Díky vcelku velké návštěvnosti
a podpoře mnoha sponzorů ze Křtin i okolí se podařilo vrátit stárkům,
stárkám i zúčastněným dětem peníze investované do zapůjčení krojů.
Jelikož chasu z části tvoří nevýdělečně činní studenti, tato zpráva je velmi
potěšila. Celková cena za půjčení krojů se letos blížila hranici 50.000 Kč.
Velké poděkování tak patří všem sponzorům v čele s Úřadem městysu
Křtiny a Školním lesním podnikem. Mimochodem, úplný seznam sponzorů
můžete nalézt na hodových internetových stránkách. Všem ještě jednou
touto cestou děkujeme.

Sobotou 15. srpna ale hodové činění neskončilo. Hned v neděli se
celá chasa sešla opět na náměstí a vše pečlivě uklidila. Poděkování patří
také několika ochotným Křtiňákům, kteří už během dopoledne provedli
velký úklid nepořádku na stolech. Když si představíme, že hody se „budují“
více než tři dny, tak je nedělní úklid (s přihlédnutím ke „společenské
únavě“ celé chasy) výborný výkon. Další příležitostí, kde se chasa sešla
a spolu s dalšími občany Křtin zavzpomínala na letošní hody, bylo kácení
máje konané dne 11. září. V rámci této akce jsme na zeď kostelního ambitu
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Uvedení pohádkové knížky 10 pohádek pro Justýnku mezi čtenáře
Ve středu 21.10. se ve křtinské knihovně konalo představení nové

pohádkové knížky pro děti s názvem 10 pohádek pro Justýnku.
Její autor pan Karel Klimeš ji napsal a vydal nejen své vnučce

Justýnce Brychtové, ale všem dětem, které mají rády autíčka, koníčky,
pejsky, kočky a jiná zvířátka. Pohádky se odehrávají převážně ve Starém
pivovaře ve Křtinách a díky malířce paní Šuleřové získala knížka i nevšední
obrázkovou přílohu.

Knihu, kterou lze považovat za originální vánoční dárek přivítalo
několik desítek čtenářů, knihovna praskala ve švech a pozdě příchozí
museli dokonce stát i na chodbě.

Děkujeme panu starostovi za velkolepý úvod, kmotrům knihy malířce
paní Šuleřové i vydavateli panu
Klepáčkovi z nakladatelství Sursum, za
jejich úsilí vytvořit půvabnou knížku
a paní Jalové z Moravské zemské
knihovny, za uvedení knížky mezi
čtenáře. V neposlední řadě bychom rádi
vyzvedli bezvadnou přípravu a pohoš
tění od vedoucí knihovny, paní Slanič

kové. Atmosféra byla báječná i díky Janičce Bulové a Libušce Sekaninové,
které svým zpěvem a hrou na kytaru zpestřily celou akci. Zrekonstruovaná
křtinská knihovna tak jistě i prostřednictvím této akce získá spoustu nových
malých i velkých čtenářů.

Mgr. Barbara Brychtová

promítali fotografie a videa z letošních hodů, popili hodové vínko, opekli
špekáčky a zopakovali si hodovou besedu a písně. Někteří ale stále neměli
dost a hodové tanečky předvedli ještě na Den Křtin. Abychom udrželi
a rozvíjeli křtinské hodové tradice, tak máme v plánu další společné akce,
jako například návštěvu hodů v Kyjově, kde budeme opět čerpat inspiraci
na naše příští hody.

Pokud si chcete letošní hody připomenout, tak neváhejte a podívejte
se na www.krtinskehody.tk. Čí só hode? ;)

Míša Palíšková a Petr Zapletal, hlavní stárci
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Den KŘTIN 2015
Letošní den Křtin se opravdu vydařil.

Jedna fotografie prý vydá za tisíc slov. Na této stránce jste si tak
právě přečetli docela slušný román. Pozn. red.
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Střípky z knihovny
Křtinská knihovna se na konci letošního ledna stala střediskem pro

výměnný fond. Nečekala jsem však, jakou smršť událostí tím rozpoutáme.
Nedlouho po slavnostním otevření mi zvoní telefon a na druhém konci se
ozve reportérka Rovnosti a dožaduje se rozhovoru. Necelý týden na to mi
zase volá pan starosta: “Přijede televize, hoď se do gala, a přijď do
knihovny!“ Střihli pár záběrů, ale nikdo se nemůže divit, že v následném
televizním vstupu nepadlo o středisku ani slovo. Tak už to v mediích bývá,
píšou a říkají, co chtějí.

To však neplatí o vzácné návštěvě, která naši knihovnu čekala vzápětí.
Na základě projektu Březen – Měsíc knihy, přijal naše pozvání známý
spisovatel, cestovatel a záhadolog Arnošt Vašíček. Pro žáky druhého stupně
Základní školy jsme uspořádali besedu ve společenském sále. Autor
přednášel o záhadných živočiších, jejichž původ a způsob života nebyl
nikdy zcela objasněn a vědecky se neprokázala jejich skutečná existence.
O výskytu některých bytostí vypovídali pověsti nebo jen tvrzení očitých
svědků. Třeba opravdu existují malincí skřítkové, potomci trosečníků
z hvězd!

Od prvního září jsem přebrala funkci knihovníka po panu
Ing. Stanislavu Kubešovi a trochu se změnila otevírací doba. Střídání
sudých a lichých týdnů, pondělků či střed se může zdát někomu trochu
složité. Proto je všem uživatelům knihovny k dispozici podrobný rozpis
provozních dnů, a to například v tištěné formě, na stránkách knihovny nebo
na obecních nástěnkách. Překvapilo mne, že jsem ještě neslyšela negativní
ohlasy. Dokonce jsem získala čtenáře, kterým vyhovuje více středa než
pondělí.

V polovině září navštívila knihovnu moje spolužačka ze střední
knihovnické školy. Nikola Šenkyříková je absolventka Karlovy univerzity
v Praze v oboru Etnologie se zaměřením na indonezistiku. Strávila více než
rok života na ostrově Bali, a když jsem zjistila, že je ochotná udělat
přednášku, pozvala jsem ji do naší knihovny. Je nejen zamilovaná do
tohohle neobyčejného ostrova, ale i do jednoho z místních balijců, kterého si
bude brát. Milou přednášku s promítáním fotografií završila ochutnávka
pravé balijské kávy.

O týden později, 29. září, jsme přivítali další vzácnou návštěvu. Přijel
k nám oblíbený ilustrátor dětských knih Adolf Dudek. S sebou měl i svoji
keramickou tabuli, kterou představil jako Máňu. Žáci prvního stupně
Základní školy přišli po skupinách a ilustrátor uvedl dva pořady „Pohádkové
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Kudlanka
Potkal jsem onehdy na cestě před Spolkovým domem kudlanku

nábožnou. Impozantní slámově žlutá krasavice,
dlouhá snad deset centimetrů, seděla na
chodníku, kývala maličkou hlavou a velkým
břichem, zírala na mne vypoulenýma očima a
ani na chvilku se nepřestala modlit dlouhýma
sepjatýma nohama, přesně jako v televizi.

Už jsou tady!, pomyslel jsem si pod
dojmem uprchlické krize. Živočich, který běžně obývá mnohem jižnější

FEJETON

malování.“ Jeho vystoupení jsou neuvěřitelně silným zážitkem a do
dětských let se vrátí snad každý, kdo se zúčastní. Po celou dobu srší
energií, smíchem a dětskou radostí. Na uskutečnění této akce se podílel
Městys Křtiny. Panu starostovi moc děkuji.

Největší akcí se však stal Den otevřených dveří Knihovny městysu,
v rámci kterého proběhl slavnostní křest knihy pana Ing. Karla Klimeše.
V knize 10 pohádek pro Justýnku, povídá o své vnučce Justýnce a vnuku
Kryštůfkovi. Kouzelné pohádky se odehrávají ve Starém pivovaru a v okolí
Křtin. Titul lze zakoupit ve Starém pivovaru. Den otevřených dveří
v knihovně navštívila i skupinka dětí ze školní družiny. Navázala jsem na
přechozí návštěvu pana ilustrátora Dudka a požádala o spolupráci. Každý
dostal kartonový kužel představující tělo ptáčka. Do knihovny nám
přiletělo hejno krásných ptáčků. Dudky, papoušky, sovy a nové druhy
jedinců z ptačí říše, které vyrobily děti ze školní družiny, můžete vidět
v prostorách knihovny.

K výročí 205. narozenin českého básníka Karla Hynka Máchy
připravuje knihovna vycházku na Máchův pomník. Uskuteční se dne
14. listopadu. Odjezd v brzkých ranních hodinách, v 7:20 autobusem do
Josefova, odtud budeme pokračovat po turistické trase na Máchův pomník.
Zde krátká zastávka s malým připomenutím perliček z autorova života.
Dále zamíříme do Adamova na oběd či autobus zpět do Křtin. Připomeňme
si Máj uprostřed listopadu. :)

Více zde: http://krtiny.knihovna.cz/
Marie Slaničková, knihovnice Městysu Křtiny



kraje, rozhodl se usadit v Evropské unii, nota bene u nás. Nespoléhal na
žádné rozmísťovací kvóty, převaděče, ani hraniční oplocení, roztáhl
jednoduše blanitá křídla a přistál ve Křtinách na náměstí.

Zkusil jsem ji pozdravit po arabsku: موي ديج ! Neřekla nic, dělala,
že mne neslyší. Chvilku jsme se nedůvěřivě pozorovali, až kudlanka dospěla
k závěru, že moudřejší ustoupí a úprkem zmizela v trávě.

Pokračoval jsem v cestě a v duchu přemítal: Jeli u nás ještě v září
tropické počasí, kvetouli v říjnu jabloně a v Březové aleji rozkvetl dokonce
i kaštan, co když naopak v její subtropické domovině udeřily letos třeskuté
mrazy? Odněkud sem přece to teplo muselo přijít a zákonitě tam teď bude
chybět. To je přece logické. Co když se všichni ti migranti, kteří se společně
s kudlankou jeden přes druhého hrnou z jihu do Evropy, chtějí u nás jen
trošku ohřát? Jen dva prstíčky sem strčí a hned zase půjdou.

Že je kudlanka nábožná, to se všeobecně ví. Píše se o tom v každé
učebnici přírodopisu. Možná proto si vybrala za svůj cíl právě Křtiny
s jejich poutnickou tradicí. Nikde jsem se ale nedočetl, zda se modlí spíše ke
Kristu, Krišnovi, Buddhovi nebo Alláhovi, takže váhám, jaký k ní mám
zaujmout postoj. Mezi místními brouky má ovšem kudlanka  bez ohledu na
konfesi  velmi mizernou pověst. Během svého rozjímání dokáže totiž sežrat
veškerý hmyz, který se dostane na dosah jejích sepjatých nohou. Myslím, že
při představě, že se k nám kudlanka nastěhuje, začínají se všichni místní
brouci také modlit, aby raději pokračovala někam do Německa.

Přede mnou zatím kudlanka utekla, ale možná se nakonec osmělí.
Aby se pak u nás cítila jako doma, navrhuji už teď přistavět k Spolkovému
domu alespoň maličký minaret a v bývalé měšťance zřídit pro ni indický
ášram. A hodovní chasa mohla by pak nacvičit místo Moravské například
Kábulskou besedu. Třeba by na to byla i nějaká evropská dotace.

Petr Švenda
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