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Vážení sousedé,

nevím jak vy, ale já jsem léto tak nabité událostmi, snad ještě nezažil.
A co na tom bylo nejlepší? Drtivá většina těch událostí byla příjemná
a pomohla nám ukázat Křtiny celé republice v nejlepším světle.

S velkou ctí jsme se zhostili slavnostního vyhlášení Vesnice roku
JMK, myslím, že také vy jste si to užili a strávili jste hezkou sobotu. Když
jsem přebíral ocenění, tak pro mě osobně to byl nejkrásnější okamžik mého
dosavadního starostování. To všechno by se nestalo, nebýt Vás a naší
společné práce. Proto už poněkolikáté velký dík.

V září nás navštívila ještě celostátní komise. Připravili jsme pro ni
znovu co nejhezčí prezentaci všeho, čím se můžeme pochlubit. Po jejich
odjezdu jsme všichni doufali, že naše snažení bude oceněno i v celostátním
kole. A že to nevyšlo? Nevadí, nemáme se za co stydět. V předvečer
vyhlašování v Luhačovicích při společné večeři s představiteli ostatních
soutěžících obcí jsme byli většinou zástupců vesnic tipováni na vítěze celé
soutěže. Cenu veřejnosti jsme prohráli o pouhých 87 hlasů. Vzhledem
k tomu, že jsme dostali více než šest tisíc hlasů a spolu s vítězi daleko
předčili ostatní, bylo to opravdu, jak se říká, o prsa. Všichni jsme byli po
vyhlášení zklamáni, ale když už odezněly emoce, věřte, že co jsme společně
dokázali, je neuvěřitelné a není moc obcí v celé republice, které dokázaly
něco podobného. Když se někdo ptal a ptá, jak jsme tedy dopadli, vždy
s úsměvem říkám, že jsme byli čtvrtí.



Před několika týdny jsme si to navíc krásně vynahradili, když jsme
s knihovnicí Maruškou přebírali v pražském Klementinu celostátní titul
Knihovna roku 2017. Ten pocit, když jsme stáli v nádherném prostředí
historické budovy Národní knihovny, celý sál Křtinám tleskal a my přebírali
tak významné ocenění z rukou ministra kultury, co více si může člověk přát?

Potom už Maruška byla v jednom kole a odpovídala na dotazy
redaktorů sdělovacích prostředků. Jen bych při této příležitosti vyslovil
velké poděkování také panu Kubešovi, protože bez jeho práce a nadšení by
naše knihovna nebyla tam, kde dnes je.

Jen pro dokreslení, jaký to má všechno velký dopad: v měsíci
listopadu k nám přijede asi třicet pět knihovníků ze Znojemska, budeme
prezentovat náš úspěch v Moravské zemské knihovně a příští rok budou mít
ve Křtinách dvoudenní seminář knihovníci z celé republiky.

Všechny naše úspěchy jsou tou nejlepší pozvánkou pro všechny, kteří
mají v úmyslu nás navštívit a třeba o nás ještě nevěděli. Prožíváme v naší
historii velmi úspěšný rok, tak si to užívejme.

O popsaných událostech bude ve Zpravodaji ještě dostatek článků, ve
kterých bude vše popsáno podrobněji.

Také bych chtěl ze srdce přivítat našeho nového pana faráře o. Jana
Krbce, doufám, že se mu bude u nás líbit a přeji mu vše dobré v jeho
poslání.

Na celostátní úrovni máme za sebou i volby do poslanecké sněmovny
a na úrovni místní nás do konce roku čeká ještě celá řada dalších, většinou
kulturních událostí, svázaných s adventem a s vánočními svátky.

Protože se jedná pravděpodobně o poslední letošní vydání Zpravodaje,
využívám příležitosti, abych vám popřál, ať se v příštím roce každému splní
jeho přání, hodně zdraví a osobního štěstí. Těším se na setkávání při dalších
společných akcích, které nás čekají a věřím, že i příští rok bude pro naši
obec stejně úspěšný, jako ten letošní.

Váš starosta

OBEC

Pytlový sběr
sběr žlutých pytlů s tříděným odpadem bude v následujících měsících

prováděn v těchto termínech:

9. listopadu, 7. prosince, 4. ledna 2018, 1. února a 1. března.

Děkujeme vám za spolupráci při třídění odpadu.
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Jubilanti

V následujících měsících oslaví životní jubilea tito naši spoluobčané:

Listopad
Marie Musilová, Jiřina Opletalová, Ludmila Pokorná (Santini),
Božena Prokešová (Santini), Ludmila Skácelová,
Miroslav Šebela, Emilie Tomášková (Santini)

Prosinec
Marie Bílková, Marie Grimová, Libuše Neužilová,
Jana Pokorná, Marie Šnobltová, Jaroslava Švendová,
Mária Urbánková (Santini), Karel Varmužka (Santini)

Leden
Cyril Hrubý, Marta Jandíková (Santini), Eliška Kouřilová,
Marcela Perglová, (Santini), Marie Švédová, Josefa Zburníková

Únor

Antonín Bílý, Marie Fundáková, (Santini), Marie Kovářová,

Svatava Kubešová, Marie Packová, Vanda Pásková,

Františka Riedelová, Helena Rothová, (Santini), Marie Selucká

Přejeme jim do dalších let života pevné zdraví a osobní spokojenost.
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Výzva pro občany Křtin,
kteří nejsou připojeni na veřejnou kanalizační síť a neplatí stočné.

Na popud Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí,
žádáme tyto občany,

aby nahlásili na úřad městysu jakým způsobem
likvidují odpadní vody.

Termín do 15.11.2017
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Knihovna roku 2017
Naše knihovna dostala hodnotící komisi soutěže

„Knihovna roku“ na kolena! A jak se nám to povedlo?
Pozvali jsme je na Bidýlko! Porotu nadchl nově
zrekonstruovaný prostor a obnovení knihovny jako
kulturněvzdělávacího centra. Velmi ocenili také
spolupráci a podporu městysu.

Titul Knihovna roku je udělován od roku 2003
jako ohodnocení zásluh o rozvoj knihovnictví a informačních služeb v ob
cích. Ceny uděluje Ministerstvo kultury a Svaz knihovníků a informačních
pracovníků.

V letošním roce bylo nominováno 15 knihoven. Komise tyto
knihovny hodnotila v celé šíři a rozmanitosti jejich práce a posuzovala také
podmínky, které pro ně vytvářejí zřizovatelé.

V rámci soutěže Vesnice roku získala knihovna Diplom za moderní
a informační služby, na jehož základě bylo možné postoupit do další
soutěže a reprezentovat tak Jihomoravský kraj.

Výsledky soutěže nejsou známy až do samého slavnostního vyhlášení
v Zrcadlové síni pražského Klementina. Čekali jsme nějaký diplomek za
originální čítárnu, ale titul byl velkým překvapením. Pro neprofesionální
knihovnu jako jsou Křtiny je ocenění tím nejvyšším, co může získat. Cestou
na tento krásný ceremoniál mi dvakrát zvonil telefon, s prosbou o rozhovor.
Říkám si, ano zaujalo je Bidýlko… Když paní moderátorka při abecedním
vyhlašování jednotlivých knihoven, které získaly diplom v krajské soutěži,
přeskočila písmenko „K“, zaradovala jsem se nad 3. nebo 2. místem. Ale
pořád nic, stále jsme čekali. Až na samém konci zaznělo: „Oni už to vědí,
jsou totiž jediní, kteří si ještě žádnou cenu nepřebrali!“ , zamrazilo mi.
To není možné! Knihovnou roku 2017 se stala Knihovna městysu Křtiny!

Nemohla jsem samým šokem promluvit, takže jsem o děkovnou
řeč poprosila pana starostu, který se jí zhostil bravurně a s přehledem.
Knihovna má jeho velkou podporu.

Rekonstrukce celé knihovny započala v roce 2013 a dokončena byla
letos na jaře. Veškeré rekonstrukce byly provedeny z finančních prostředků
městysu a získaných dotací Jihomoravského kraje. Tento titul je také velkou
zásluhou pana Ing. Stanislava Kubeše, mého předchůdce, který v knihovně
odvedl nemalý kus práce a zpracoval celý knihovní fond do elektronického
systému. Od mého nástupu fond neustále aktualizujeme, přebírám knihu po
knize, které pak odepisuji a nahrazuji knihami novými.

 o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o 
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Každý březen k nám do knihovny zavítá exkurze mateřské školy
a několikrát do roka zprostředkujeme besedu či přednášku pro Základní
školu. Příležitostně pořádáme také besedy pro veřejnost. Tou poslední byla
v květnu přednáška paní Dany Šimkové  Příběh Titaniku.

Knihovna má také své logo, složené jednoduše z loga obce v otevřené
knize s textem „Knihovna městysU Křtiny“. Písmenko U je zvoleno právě
z důvodu velké podpory ze strany městysu. Máme také své stránky na
Facebooku s cílem oslovit co nejvíce občanů.

Na našich webových stránkách (knihovna.krtiny.cz) běží dotazník
spokojenosti uživatelů. Kdybyste prosím našli pár minut svého času budeme
velmi rádi za vaše názory a připomínky.

Jak je to v knihovně dnes: každý půjčovní den přicházejí noví čtenáři
a z knihovny se stává kulturní centrum. Je krásné když přijdou maminky
s dětmi, prohlížejí si knihy a stráví tam déle než hodinu. Zapojili jsme se do
projektu „Jižní Morava čte“, literární soutěže, jejíž vyhodnocení proběhne
na konci listopadu. Za pomoci paní učitelky Chvátalové se nám v knihovně
sešlo několik prací na téma Příběhy mého kraje. Moc za ně děkujeme.

Na přelomu října a listopadu čekají knihovnu čtyři velké exkurze.
Přijedou knihovníci ze Znojemska a navštíví nás 3., 4. a 5. ročník ZŠ.

Zveme Vás na přednášku o Íránské poušti ve středu 8. listopadu
v 17.hodin v knihovně. Provoz knihovny bude touto dobou omezen,
abychom nerušili přednášejícího Jiřího Sladkého z Hodonína.

A co nám vlastně tohle vítězství přinese? Získali jsme finanční částku,
za kterou bude zakoupen nový moderní katalogizační systém Tritius. Dále
knihovnu čeká příprava a organizace třídenního semináře „Co venkovské
knihovny umějí a mohou“ pro rok 2019.

Marie Pařilová, Knihovnice
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Návštěva hodnotící komise
Byla letos už druhá. Ta první nás na jaře vybrala jako nejlepší v kraji. Teď šlo

ovšem o celou republiku, tedy do tuhého. Přípravný výbor pracoval už měsíc
předem a já, občan, zastupitel a šéfredaktor, jsem si zkrátil dovolenou, abych byl
6. září u toho. Kdo by o tom podal našemu čtenářstvu zprávu, že?

Za odměnu se mi dostalo cti zúčastnit se spanilé jízdy komise po Křtinách.
Měli jsme k dispozici mikrobus pro komisi, starostu a mne. Pochopitelně, ani
odměny nejsou zadarmo, takže jsem se předtím musel zavázat, že budu celou cestu
předstírat, že toho vím o naší obci neobyčejně mnoho. Ve skutečnosti jsem celou
cestu zíral, co všechno v obci máme a já o tom nevím. Naštěstí mluvil hlavně pan
starosta. Po úvodní návštěvě Obecního úřadu a knihovny exkurze začala.

Nejprve jsme zkontrolovali novou Retrocukrárnu, stavili se "na statku"
u Horků, pozdravili legionáře a vyrazili ke škole. Ta se pochopitelně komisi líbila.
Kdo jiný se může pochlubit školou, která nemá rohy, takže nezvedené žactvo musí
kouřit v lese? Žáci i učitelé zahrnuli komisi spoustou informací o pozoruhodných
úspěších z minula i plánů do budoucna. Komisi zaujalo i oválné nádvoří.

Další atrakcí bylo ředitelství ŠLP, dříve Výzkum. Výstavní budově uprostřed
krásné přírody jsme ale mohli věnovat jen dvě minuty. Škoda, protože o téhle
budově náhodou něco vím. V jejím stínu jsem vyrostl.

Zato pivovar, vlastně Penzion Starý pivovar, byl pro mne novinkou. Ne, že
bych o pivovaru nevěděl vůbec nic: vím třeba, že první křtinský sládek se jmenoval
František Heynisch, ale co se podařilo ze zchátralých budov dávného pivovaru
a pozdější potašovny vykouzlit manželům Brychtovým, na to nezírala jen komise.
Myslím, že s tímhle elánem nakonec začnou vařit znovu i to pivo.

Minuli jsme koupaliště, stavili se v Horním Mlýně, kde už od války nemelou,
odkud archeologové dávno vystěhovali kosti středověkých krav a srnců, zato tam
teď Jelínkovi dělají výborný mošt a spoustu dalších zajímavých věcí.

Pochlubili jsme se opraveným travnatým hřištěm u potoka a brankou vnikli
do zahrady k Drápelům, kde jsem tajně snědl jablko, aniž to bylo v programu,
zatímco komise vyslechla přednášku Petra Kováře o křtinském včelařství.
Drápelovi předvedli historický dům, svůj impozantní rodokmen, přizvali také
někdejšího obyvatele tamního hostince U Pasků, místostarostu Emila Páska
a nakonec krátkou scénkou připomněl zástupce ochotnického spolku Křový Martin
Vojáček vztah někdejšího hostince k lišce Bystroušce.

Následovala Lumina. Paní ředitelka nám vysvětlila, co všechno se u nich
děje, zatímco venku lilo, jako z konve, takže evakuace do nejbližšího Zámku byla
logisticky poměrně náročná a museli jsme tudíž oželet zámecký park.

Prohlídka Zámku, prohlídka kostela, k níž se dostavil i Mons. Peňáz, ačkoli
již měsíc sloužil v Novém Veselí a hupky dupky do Spolkového domu, kde tradičně
převzaly režii spolky, v čele s důchodci, hasiči, Skauty a africkými bubeníčky. Tam
vizitace skončila. Víc se o nás komise nedověděla. Ani na kostnici nedošlo.

Ukázalo se, že čtyři hodiny jsou žalostně málo na to, abychom dokázali
předvést všechno, co tu máme. A já jsem se na začátku bál, že nedokážeme komisi
čtyři hodiny bavit a že snad budu muset nakonec i zatancovat.

Petr Švenda



ŠKOLA
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Den zdraví ve škole
Dne 11. října 2017 na naší škole proběhl tradičně den zdraví. Letos

naši žáci zažili některé nové aktivity. Firma MK Fruit, která dodává žákům
naší školy v rámci projektu „Ovoce do škol“ každý měsíc čerstvé ovoce,
nabídla pro celou školu zajímavý program. Každý žák se dozvěděl
o důležitosti vitamínů pro lidské tělo. Všichni žáci mohli ochutnat džus
z červené řepy, jablečný mošt a banánový koktejl. Inspirativní také bylo
zdravé mlsání – cukroví ze slunečnicových semen a rozinek, také mrkvová
kolečka s tvarohovým dipem. Žákyně Střední školy TEGA z Blanska pod
vedením pana učitele Jaroslava Libiše si s našimi žáky povídaly o zdravém
životním stylu, zdůraznily nutnost pohybu, nekouření a předvedly ukázku
jednohubek připravených ze zdravých surovin. Další aktivitou, kterou
všechny třídy absolvovaly, byla pohybová průprava. Žákům předcvičovaly
žákyně 9. třídy Jana Zouharová a Viktorie Polanová a lektorka agentury
Cvicsnami. Při relaxační hudbě a pod vedením pana učitele Karla Smejkala
se žáci učili uvolňovat a odpočívat. Poslední, čeho se žáci zúčastnili, byl
vzdělávací pořad Mozek. Pan Zezula ze Svitav pomocí netradičních
pomůcek, schémat a modelů, vysvětloval žákům, jak pracují naše smysly,
jak si neurony posílají informace a jak je mozek zpracovává. Do dne zdraví
se zapojila i mateřská škola, kde děti měly besedu o lidském těle
s MUDr. Lindou Švendovou a dále měly ochutnávku různého ovoce, které
pro tuto akci zajistil starosta obce František Novotný. Snad si děti i žáci
uvědomili, že zdraví je to nejcennější, co máme.

RNDr. Jarmila Ištoková, zástupce ředitele školy



 o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o 
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Divadlo pro radost
Dne 9. října 2017 přišli

žáci 5. třídy potěšit klienty
Domova pro seniory SANTI
NI. Předvedli zde krátké
divadelní představení o Gali
leovi, které secvičili k příleži
tosti Dne Křtin. Výkony herců,
rekvizitářů, kostymérů a po
mocníků režie byly znamenité.
Všem klientům i zaměstnan
cům se představení líbilo a žá
ci sklidili zasloužený potlesk.

Pokračuje tak navzájem prospěšné setkávání nejmladší a nejstarší
generace, které přispívá k vzájemnému poznání a obohacení života.

Mgr. Dagmar Drahovzalová

Motivační program "Najdi svou cestu"
V pondělí 16. října 2017 navštívil naši školu v rámci programu „Najdi

svou cestu“ raper NENY. Motivoval žáky k tomu, aby každý šel v životě za
svým cílem. Je na každém, jak se svým životem naloží. Prostřednictvím
jeho příběhu se žáci
dozvěděli, jak se dá z
fotbalové reprezentace
díky zranění sklou
znout až na dno, z něj
se odrazit a stát se
známým raperem. Do
programu se zapojili
aktivně i samotní žáci.
Ti měli možnost uká
zat, co umějí, ptát se
otevřeně na vše, co je
zajímá. V závěru pro
gramu si mohli osobně
s Nenym popovídat,
vyfotografovat a získat autogram.

Mgr. Dagmar Drahovzalová, metodik prevence školy

 o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o 

 o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o 
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Prožitkový den s lesní pedagogikou ŠLP Křtiny
27. září se žáci 4. a 5. třídy vypravili do nedalekého lesa, aby se

o něm dozvěděli více. Oslovili jsme proto Školní lesní podnik Křtiny,
konkrétně lesní pedagožku, a ta nám připravila prožitkový výukový
program. Tento program probíhal na třech
stanovištích, kde se postupně vystřídaly všechny
děti. Co jsme zažívali? Děti se proměnily
v sojky, bystřily si smysly, poznávaly lesní
živočichy podle rohů, parohů, kůží a obrázků,
malovaly, hádaly a nakonec si i vlastnoručně
uřízly placku ze dřeva, kterou si ozdobily
a pověsily na krk. Děti byly zapojené, byly
v akci a ani netušily, že se vlastně vzdělávají.
Těmito názornými ukázkami, cvičením smyslů,
zapojením pohybu, stmelujícími prvky a hlav
ně pobytem v přírodě jsme vyhodnotili takto
prožitý den za vynikající.

Mgr. Zdeňka Kučerová

 o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o 
Setkání žáků na akci „Překročení Rubikonu 2017“

Ve dnech 21. 9.  22. 9. 2017 se zúčastnilo družstvo pěti žáků 6. třídy
naší školy, spolu s ostatními družstvy ze škol regionálního sdružení
Cirsium, akce "Překročení Rubikonu", kterou v letošním roce pořádala ZŠ
a MŠ Podomí. Žáci si ověřili své znalosti a dovednosti v disciplínách
vědomostních, tvořivých i sportovních. Seznámili se s pořadatelskou obcí,
okolím hostitelské školy i vlastní školní budovou. Nešlo o to mít co nejlepší
výsledky a výkony, ale ukázat, že žáci umějí pracovat v týmu, dokáží si
práci rozdělit a dokáží se domlouvat na postupech vedoucích ke splnění
úkolů. Například v praktickém úkolu museli vybrat suroviny a upéct

jablečný závin. Na závěr akce
proběhla v budově školy
prezentace jednotlivých druž
stev, na níž družstva předsta
vila výsledky zpracovávaných
úkolů. A došlo i na ochut
návání upečených závinů.
Byly výborné.

RNDr. Petr Lukáš,
ředitel ZŠ a MŠ Křtiny
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Patnáct let ochotnického spolku KŘOVÝ
V roce 2001 napadlo pana Bezrouka obnovit mnohaletou a slavnou

tradici křtinského ochotnictví. Tohoto nápadu se s vervou chopila Marcela
Kuchyňková, dala dohromady partu nadšenců a bláznů, kteří stvořili dnes již
„okolokřtinskoznámý“ soubor KŘOVÝ–Křtinský ochotnický výkvět a na
jaře 2002 proběhla v sále hostince U Farlíků slavnostní premiéra upravené
původní televizní pohádky Pekelné plány. Byť z těch, co se na těžkou dráhu
ochotnického herectví dali, nikdo nic moc o hraní na jevišti nevěděl, vložili
do hry celé srdce a výsledek byl více než ohromující. Po prvotním úspěchu
nadšení nejen že neopadlo, ale naopak narůstalo do dalších velkolepých
plánů do budoucna. A tak „Křováci“ se svými hrami začali vyjíždět do
okolních vsí, městeček a měst, aby šířili slávu Křtinských ochotníků do
blízkého i vzdálenějšího okolí. Zpočátku hrávali upravené televizní
pohádky, ale později se vrhli na vlastní tvorbu, jejímž dosavadním vrcholem
byla rocková balada Piráti. Hudbu k tomuto majstrštyku složil dvorní
Křovácký skladatel Lukáš Sotolář, který Křový doprovází a krásnou muziku
mu skládá již od jeho vzniku. Scénáře her píší, či psali: Marcela
Kuchyňková, Svatava Drápelová, Martin Vojáček, František Severin a Anna
Pinďáková.

2004  Těžká otázka
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Se zatím posledním divadelním kouskem se mohou diváci rozloučit na
listopadové štaci, kdy od pátku 10. do neděle 12. listopadu bude Křový hrát
v Bukovince, ve Valchově a v Habrůvce. Křtinští divadelníci též obnovili
tradici Ostatkových maškarád, spolupracují se Správou jeskyní Moravského
krasu s provozem ve Výpustku, kde se spolupodílejí na Mikulášských
a pohádkových prohlídkách pro děti a aktivně se účastní všech spolkových
akcí v městysu.

Martin Vojáček

2008  Piráti

2011 – Doricha a Amasid
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2015 – O duši

Patnáct let  patnáct her:
2002 – Pekelné plány: Jak to dopadne, když z vchodu do pekla má být hotel.
2003 – Čáry Máry:

Kterak vdavekchtivá čarodějnice královskou svatbu překazit chtěla.
2004 – Těžká otázka: Ženám prostě nelze porozumět.
2005 – Panna a rytíř: Středověká balada o lásce a nenávisti.
2006 – Loupežnická pohádka: Čapek stokrát jinak.
2007 – Chlebové střevíčky:

Někdy prostě nestačí ani krása, síla a inteligence.
2008 – Piráti: Rockový hit z dob španělské inkvizice.
2009 – Jankovo přání: I smrt může sednout na lep.
2010 – O napraveném zlosynovi:

Silák Franta, důstojný nástupce Franty Kocourka, v akci.
2011 – Doricha a Amasid:

Milostný příběh „o Popelce“ ze starověkého Egypta.
2012 – Záhada zámku Canterville: Tam strašit nikdy nepřestane.
2013 – Zlatý slavík: Jak přijít s malou nadpřirozenou pomocí ke štěstí.
2014 – Honza Utřinos: Drak nemusí být nutně zlý.
2015 – O duši: Příběh o tom nejcenějším, co máme.
2016 – Zlatý luk:

Jak Amazonka do svého života nakonec i lásku pustila.
2017 – O soše dohazovačce a Zlatém medvědovi:

Těžký úděl králů s problémem následnictví.
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Dovětek redakce: Patnáct let amatérského nadšení je slušná doba, tím
spíš, když dokáže spojit k společnému úsilí nadšence všech generací, kteří
ani po těch letech nevypadají, že by byli u konce s dechem. Proto si Křováci
zaslouží naše uznání.

Ve své zálibě měli ve Křtinách na co navázat. Historie ochotnického
divadla je u nás mnohem delší. Věnovaly se mu celé generace předchůdců,
kteří se stejnou chutí vstupovali na prkna, jež znamenají svět, většinou
v sálech místních hostinců a rozehrávali rozličná dramata či komedie pro
potěchu sebe i ostatních. Nevěříte? Třeba Sokolové pěstovali divadlo už za
první republiky. V roce 1924 kupříkladu provedli v hostinci Jana Farlíka
v Chaloukách dramata Vojnarka a Růže ze Sibíře. Hráli i loutkové divadlo.
Přiložená fotografie ukazuje, že touhu po divadelní aktivitě nezadusila ani
nacistická okupace. Zobrazuje v hlavních rolích dvojici zdejších umělců,
Týnu Machačovou a Mirka Knechta, v dramatu "U panského dvora", které
místní ochotníci sehráli o Velikonocích 1940. (Vidíte tu krásnou nápovědu
v levém dolním rohu?)

Pamětníků předvá
lečné epochy už není
mnoho. Zato poválečné
generace ochotníků jsou
na tom lépe. Třeba paní
Jindru Tarnovskou, ten
krát Šnobltovou, babičku
autora článku o Křový,
zachytila v padesátých
letech fotografie v diva
delním kuse Třetí zvonění,
zatímco o dvacet let
později jste ji mohli vidět,
jak režíruje svazácké
divadlo na jevišti sálu
hostince u Sedláků.
A i dnes, kdy její odkaz
převzala již dcera Inka
a vnuk Martin, k divadlu
stále patří.

Podobně lze vzpo
menout třeba paní Moltašovou nebo poetického Hynka Pavelku, režírujícího
v závěru sedmdesátých let. Omlouvám se všem, které jsem nevyjmenoval.
Bylo nás mnoho.

Dnešní divadelníci mají však oproti svým předchůdcům jeden bonus
navíc: nenakupují scénáře od Dilie, jako jsme to dělali kdysi my, ale věnují
se originálnímu autorskému divadlu, přičemž se nebojí ani tvorby hudební.
Proto jim redakce přeje, aby ještě dlouho neutichl opojný potlesk po jejich
budoucích představeních.

Petr Švenda
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Jak jsme slavili
S vítězstvím v krajském kole soutěže Vesnice roku byla spojena také jedna

důležitá povinnost. Křtiny musely uspořádat slavnostní udělování ocenění spojené
s oslavou titulu. Minulé ročníky účasti v soutěži nás přesvědčily o tom, že termín
bude nejspíš stanoven někdy kolem poloviny srpna. Datum se zdálo být jasné:
12. srpna  týden před hodami. Nemohli jsme se více mýlit. Vzhledem k potřebám
pořadatelů soutěže a nutnosti termín skloubit s možnostmi ostatních vzácných hostů
jsme museli vzít zavděk 22. červencem. Měsíc na přípravu takto velké události není
moc, zvlášť když spadá do období dlouho naplánovaných dovolených a letních
prázdnin.Tak tedy s chutí do díla!

Od Ministerstva pro místní rozvoj (jako jednoho z hlavních pořadatelů) jsme
obdrželi protokol, který bylo nutno dodržet. Bylo jasně dáno, co musí zaznít, kdy to
musí zaznít, koho musíme pozvat, kdo a v jakém pořadí vystoupí, popř. převezme
ocenění. Zkrátka a dobře, co se týká programu, fantazii moc prostoru vyhrazeno
nebylo, snad až v sekci volná zábava. V první chvíli bylo nejdůležitější rozhodnutí,
kde se celá slavnost odehraje. Bylo nutno počítat s tím, že počasí nemusí být
příznivé a připravit se i na “mokrou variantou”. Situaci mohly vyřešit stany  jeden
pro domácí a druhý pro hosty, každý alespoň se 150  200 místy k sezení. Je dobrým
zvykem, že po vyhlášení bude nabídnuto občerstvení, což vyžaduje existenci
určitého zázemí. Jako nejlepší místo pro konání slavnosti tohoto rozsahu, tak aby
pojalo dva velké stany, pódium, poskytlo potřebné zázemí i prostor pro pohyb osob
se ukázalo nádvoří zámku.

První důležité rozhodnutí padlo a bylo na čase připravit pozvánky.
Samozřejmě jsem měli pro inspiraci pozvánky z předešlých ročníků, co se týká
textové části, do té jsme opět moc zasahovat nemohli. Vlastní podoba pozvánky,
to bylo ovšem něco jiného. Vzory nejčastěji obsahovaly fotografie oceněných obcí,
jejich dominanty, popř. obrázky spolkového života  pěkné, ale pořád tak nějak
stejné. Nastal čas vzepřít se zavedenému a vytvořit osobitou pozvánku s motivem,
na který se hned tak nezapomene. Oslovit Ing. Andrýska, který je autorem kreseb
zdobících např. plakáty a trička Křtinské padesátky, se ukázalo jaký výborný nápad.
Výsledná podoba pozvánek byla pro Křtiny jednak velmi typická, na druhou stranu
ovšem velmi odlišná a originální. Hosté byli pozváni a mohl se rozběhnout kolotoč
dalších příprav.

Vše bylo třeba naplánovat a doladit do posledního detailu. Musíme půjčit
druhý stan, první má Zámek, máme dostatečné množství lavic a stolů?  nemáme,
musíme si půjčit, naším úkolem je zajistit květiny pro oceněné, potřebujeme také
květinové dekorace, hasiči budou v pohotovosti protože připravují stoly a lavice,
hosté půjdou na raut, je nutno ho domluvit v zámecké kuchyni, domácí se také rádi
občerství, ujme se toho pan Farlík, v sobotu ráno je nutno vše na místě připravit 
zúčastní se nejlépe každý, kdo má ruce a nohy atd., atd. atd. Opět při nás stálo štěstí
a i přes různé drobné potíže se podařilo sehnat dostatek účinkujících z řad místních
spolků, kteří slavnostní vyhlašování doplnili krátkými ukázkami své činnosti.

 o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o 
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Posluchač
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Znovu přišlo na přetřes občerstvení hostů i domácích. Z vyhlašování minulých
ročníků, kterých jsme se účastnili jako hosté, jsme věděli, že na stolech bývají
přichystány koláče, ovoce, něco k pití. Koláče  to byla ta pravá výzva, nebudeme
přece kupovat koláče od cizích, to chce něco pravého domácího, jenže návštěvníků
akce bude několik stovek. Že máme ve Křtinách šikovné pekařky i pekaře už víme
a mohli jsme se o tom přesvědčit při různých příležitostech, kde jsme jejich výtvory
mohli ochutnat. Rozhodli jsme se vyhlásit první společné pečení koláčů a doufali,
že se najde dostatečné množství ochotných a odvážných, kteří se pustí do díla.
No, co vám mám povídat, kdo tam byl, tak ví. Sešlo se asi pětadvacet ochotných
a během jednoho odpoledne ve školní kuchyni stihli napéci různé druhy koláčů
z téměř 20 kg mouky  úctyhodný výkon.

Sobotní přípravné ráno začínalo brzy, protože z organizačních důvodů nebylo
možno chystat druhý stan i stoly předešlý den. Opět se sešla řada ochotných,
tentokrát především hasičů, chasy i dalších spolkařů a vše krásně připravili
a vyzdobili. S blížícím se odpolednem se už pouze ladilo a dolaďovalo. Začali se
sjíždět první hosté, přicházeli i domácí a netrvalo dlouho a oba stany byly plné.
I když téměř celý uplynulý týden byly předpovědi počasí nemilosrdné a sobotní
odpoledne halily do deště, slunce svítilo a bylo pořádné vedro, mnoho návštěvníků
a především dětí dalo přednost posezení na trávníku před stanem.

Slavnostní vyhlašování mohlo začít. Pan starosta přivítal hosty, promluvili
zástupci vyhlašovatelů soutěže, hodnotící komise, pan hejtman Jihomoravského
kraje JUDr. Šimek i další. Postupně byla předávána ocenění a diplomy v jednot
livých kategoriích. Program zpestřovalo vystoupení Kantily, hodové chasy, scénka
o vzniku křtinského znaku v podání členů Křový, děti s africkými bubínky
a děvčata z aerobiku se svou sestavou. Před i po vyhlašování zahrála “Královka”,
namísto původně plánované cimbálky, jejíž členové se nemohli zúčastnit.

Slavnostní vyhlašování spělo ke svému konci, předávala se nejvyšší ocenění
 barevné stuhy, v úplném závěru nadešla Křtiňáky dlouho očekávaná chvíle  Zlatá
stuha pro Křtiny. Stuha byla předána, pan starosta se chystal k děkovné řeči,
najednou se však zvedla skupina hostů a mířila si to k pódiu. Byli to dámy a pánové
z řad starostů, kteří přišli zlatému starostovi ještě osobně poblahopřát a dekorovat
ho další stuhou a zlatostarostenským kloboukem. I na děkovnou řeč nakonec došlo
a v jejím úplném závěru přišlo další překvapení.

Během příprav akce jsme se dozvěděli, že nás od 1. srpna opustí dosavadní
správce naší farnosti pan farář Peňáz. Ve Křtinách působil téměř devět let a za tu
dobu se stal jejich nedílnou součástí. Závěr slavnostního vyhlašování se proto stal
ideální příležitostí k tomu, abychom se s ním mohli společně rozloučit a poděkovat
mu za jeho činnost. Oficiální část oslav tímto skončila a na řadu přišla volná
zábava. Vzhledem k Silvestrovské havajpárty, která se měla konat následující den,
se nepředpokládalo slavení do pozdních nočních hodin, ale i tak se poslední
rozcházeli kolem desáté večerní. Byl to krásný den, takový, který si člověk dlouho
uchová v mysli a na který rád vzpomíná.

Anita Ruby



Silvestrovská Havajpárty
Sotva utichla sobotní oslava Vesnice roku, vypukla další akce. O pár

hodin později se včerejší laureáti zlaté medajle změnili v pořadatele a účast
níky další z mnoha oblíbených akcí, která se v tento den odehrávala
s železnou pravidelností už dávno předtím, než jsme se rozhodli vyhrát
Vesnici roku.

Havajpárty proběhla jako vždy na koupališti a byla to taky velká
psina. Účastníci byli k neutahání, jako by včera ani žádnou oslavu neprožili.
Znovu se sešlo několik set dospělých a hlavně dětí.
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A fakt je zlatá?

 o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o 

Všichni ocenění, spolu s vedením komise
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Závodilo se, jásalo a pilo, i na langoš nebo párek došlo. Počáteční
obava organizátorů, že po včerejšku už nikdo nepřijde, se velmi rychle
rozplynula. Ostatně, zatímco včerejší oslava byla důstojnější a byla tak spíše
pro dospělé, na té dnešní se řádilo celé odpoledne po našem.

"Aloha'oe, nā Bapetizo ola!", jak by řekli Havajci, tedy něco jako
"Dobrý den, ať žijí Křtiny!".

Redakce
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Vesnice roku očima Klubu seniorů
Když se nám na jaře podařilo po několika letech získat titul Vesnice

roku Jihomoravského kraje měli jsme všichni obrovskou radost a řádně jsme
to oslavili. Slavnostní předávání cen na zámku bylo díky obecnímu úřadu
a práci spousty Křtiňáků slávou, kterou snad Křtiny ještě nezažily.

Na počátku září jsme se zase připravovali na to, abychom náš krásný
městys dobře odprezentovali před celostátní komisí. Do příprav se opět
zapojily spolky a samozřejmě největší tíha spočívala na bedrech obecního
úřadu.

A pak přijeli a hned na začátku nás naštvali. Jedna z porotkyň dost
zkritizovala knihovnu, že nemáme vyřazené staré knihy (nakonec naši
krásnou knihovnu a knihovnici ocenili jiní a stala se Knihovnou roku).
Prezentace proběhla, všichni zúčastnění se snažili jak mohli. Už nezbývalo
než čekat a jediné, co jsme mohli pro naši obec dělat, bylo poctivě denně
hlasovat na internetu. Na internetu jsme prostudovali prezentace ostatních
obcí, které se v celostátním kole staly našimi soupeři. A věřili jsme, že naše
šance jsou velké a že zabodujeme i v celostátním kole.

A pak přišlo 16.září. Křtinské ženy opět napekly výborné koláče
a mrkváče. Obecní úřad vypravil do Luhačovic na vyhlášení vítězů dva
autobusy. Všichni účastníci si hrdě navlékli zelená trika s logem Křtin.
Přesto, že se počasí rozhodlo, že po týdnech sucha je načase doplnit stav
vody, byla nálada optimistická. Třeba nám prší štěstí. Náš stánek
s prezentací byl stále v obležení. Mnozí lidé vzpomínali na své výlety
a poutě ve Křtinách. Koláče a placky šly na dračku. Všichni nám koláče
chválili, že jsou ze všech nejlepší. Naše děti ze školy zatančily svoji sestavu
a sklidily velký potlesk. Odpoledne jsme se pak museli kvůli počasí
přemístit do přeplněného Kulturního domu Elektra na vyhlášení vítězů.
S velkým napětím jsme čekali na výsledky. A přišlo zklamání, do první
trojice jsme se nedostali, neuspěly ani naše koláče a i v lidovém hlasování
nám chyběly hlasy. Bylo jasno – štěstí nám nepršelo, to příroda plakala nad
rozhodnutím komise. Proč tak komise rozhodla, ví jen ona sama. Nám
nezbývá nic jiného, než popřát vítězům.

Není ale nutné smutnit. Vždyť jsme nejlepší vesnice roku
Jihomoravkého kraje. Stejně máme tu nejkrásnější a nejlepší vesnici
na světě, ve které se nám dobře žije. A přípravy ukázaly, že když je potřeba,
dovedeme se semknout a dokázat hodně. Velký dík patří našemu starostovi,
místostarostovi, Anitě Ruby a všem, kteří se o blaho vesnice a nás všech
starají.

Marie Kleskeňová

 o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o 
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Trocha té podzimní melancholie aneb do Luhačovic a zase zpět
Díky vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku čekala Křtiny účast na

Jarmarku venkova v Luhačovicích, který se konal při příležitosti vyhlášení výsledků
celostátního kola soutěže.

Pořadatelé zvolili pěkný termín 16. září, akce se nekryla s XI. Dnem Křtin
a do Luhačovic mohla vyrazit početná delegace. Jak už název jarmark napovídal,
očekávalo se od zúčastněných obcí, že se budou nějakým vhodným způsobem
prezentovat, zastupují koneckonců nejen sebe, ale i svůj kraj. Instrukce zněly
poměrně jasně, každé zúčastněné obci bude na Kolonádě přidělen stánek, obsluha
i s náplní dorazí v určitou hodinu, zdrží se do odpoledne a to je tak asi v kostce vše.
Čím kdo svůj stánek naplní a jak svoji prezentaci pojme, to už závisí na něm. Celý
slavnostní den vyvrcholí v odpoledních hodinách vyhlášením výsledků soutěže.

Přípravy výletu odstartovaly už během léta a věřte nebo ne, nebylo úplně
jednoduché sehnat volné autobusy, neboť většina dopravců pendlovala jako
náhradní doprava na různých výlukách. Další neméně zásadní otázkou bylo, co na
sebe. Logo rozesmátého stromu, který se stal symbolem vyhlašování krajského kola
soutěže mělo velký úspěch, byla by škoda, aby zůstalo hned zapomenuto, jednotný
dres tedy tvořila trička s velkým logem na zádech a malým na prsou, pro dámy
a děti ve světlejším zeleném odstínu, pro pány tmavší. Když už bylo čím a v čem
jet, zbývalo vyřešit, jak to udělat s tím stánkem. Co bychom tak mohli předvést?
Určitě máme spoustu propagačních materiálů, letáků, pohlednic a to nejen obecních,
ale i farských a zámeckých. No jo, ale jakmile to člověk nemůže ochutnat a přivonět
si k tomu, není to tak úplně ono. Ale my přece máme co nabídnout  v jednom
z ročníků soutěže získaly 3. místo v Jihomoravském krajáči ertepláky s mrkvó
a makem a ke správné slávě vždycky patří koláče. A ke správné pouti perníky.
Křtinské koláčové komando se osvědčilo už při přípravě pohoštění na krajskou
slavnost, byla tedy vyhlášena další pekařská pohotovost a to na pátek 15. září před
cestou do Luhačovic. Téměř dvacítka dam se nenechala moc přemlouvat
a pochvalné ódy na jejich páteční počin se druhý den nesly celými Luhačovicemi
(o tom ještě za pár řádků).

Když už bylo vše připraveno, nabaleno, napečeno, nachystáno, mohlo se to
sobotní ráno vyrazit. Do Luhačovic mířila dvěma autobusy téměř stovka Křtiňáků.

Den nezačal ideálně, pršelo a to docela dost,
nicméně náladu v autobusech to pokazit
nedokázalo. Cesta se ale nějak vlekla, takže
nás během posledních dvaceti minut jízdy
obléval studený pot při představě, že už nám
bude zapovězen vjezd na Lázeňské náměstí
a veškeré nemalé množství vybavení (včetně
mikrovlnky) povlečeme odněkud z odstav
ného parkoviště v rukou. V této chvíli při nás
štěstí ještě pořád stálo a vše se podařilo
vyřešit.

První autobus do Luhačovic dorazil před půl devátou a jeho posádka měla
zajistit přichystání stánku, rozdělit služby při jeho obsluze a ujmout se první směny.
Vezli jsme ledasco včetně fotoobrazu Křtin pořízeného jednoho krásného
podzimního dne při vzduchoplavbě nad Křtinami (znáte ho každý, jeho větší bratr
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zdobí zeď vstupu na úřad). Zlatým hřebem výzdoby stánku byla dvě obří perníková
srdce s vyobrazeným chrámem, která připravila paní Kalová, dokonce se našlo
během dne i několik zájemců o jejich případné zakoupení.

I ostatní vítězové krajských kol na okolních stáncích se činili, takže netrvalo
dlouho a pod Kolonádou bylo možno vidět, slyšet i ochutnat pestrou směsici ze
všech koutů republiky. Zájemců především o ochutnávky bylo takové množství,
že byl občas problém se k některému stánku probojovat. Také jsme nelenili a vyba
lili pohlednice, letáky, brožurky, koláče i ertepláky. Vezli jsme s sebou a vystavili
také “Radostnou kroniku” (kroniku založenou při příležitosti 777 výročí první
písemné zmínky o Křtinách, do které sbíráme zápisy o důvodech k radosti, oslavám
a štěstí). Do ní se nám během dne podařilo nasbírat spoustu pěkných zápisů.
Sotvaže byly koláče na stole, zájemců o náš stánek povážlivě přibylo a když se
rozkřiklo, že k mání jsou i ertepláky, tak byla před stánkem často i fronta. Mnoho
návštěvníků koláče chválilo s tím, že jsou nejlepší z celého jarmarku a ještě několik
následujících dnů jsem zasílala na vyžádání recept na jejich přípravu.

Mnoho návštěvníků také přicházelo s tím, že jsou z bližšího nebo
vzdálenějšího okolí, že se jim Křtiny moc líbí a že nás jdou podpořit. Našlo se také
několik bývalých studentů Mendelovy univerzity, kteří se v době svých studií ve
Křtinách pohybovali a dodnes na ně vzpomínají. Dorazil i druhý autobus ze Křtin,
takže naše výprava byla kompletní. Všude panovala příjemná nálada, lidé na
stáncích i venku byli dobře naladění a spokojení. Atmosféru dotvářela řízná
heřmanovská kapela, kterou nešlo přeslechnout na celém náměstí. Při obsluze
stánku jsme se střídali tak, abychom se všichni mohli kouknout po lázeňském městě
a užít si výletu. Uplakané počasí se na chvíli umoudřilo, jen okolní stráně částečně
skrývala nízká oblaka a občas mrholilo, teplota byla příjemná, náměstí bylo pořád
ještě rozsvíceno spoustou pestrobarevných květin a jen sem tam barvící se listí
stromů dávalo tušit, že letos podzim se svým nástupem otálet nebude.

Kolem jedenácté dopolední byl jarmark oficiálně zahájen a při té příležitosti
vystoupila naše malá děvčata se svou sestavou aerobiku. Po slavnostním zahájení
jarmark navštívila i paní ministryně Šlechtová, bohužel na křtinský stánek se skrz
dav, který se u nás právě tísnil, vůbec nedostala. Někdy kolem oběda začal docházet
proviant, takže jsme byli nuceni snížit příděly a ertepláky i koláčky krájet  spíš
téměř drobit. Už bylo také jasné, že se slavnostní vyhlášení pro obavu pořadatelů
z nepříznivého počasí nebude konat na Lázeňském náměstí, ale přesouvá se do
kulturního domu. Vše, co jsme s sebou přivezli a chtěli rozdat, bylo rozdáno
a mohli jsme pomalu začít balit, abychom měli čas k přesunu na vyhlašování.
Ti nejrychlejší viděli i konec dětského folklórního festivalu a mohli při slavnostním
vyhlašování sedět, ti pomalejší mohli stát, ale viděli alespoň pódium, kde se měl
slavnostní akt odehrát. Smolaři museli zůstat v předsálí nebo dokonce venku,
protože v kulturním domě Elektra už nebylo ani místečko a připomínal obří
konzervu až po okraj plnou sardinek. Slavnostní vyhlašování odstartovalo, proběhlo
něco slov na začátek o soutěži a zúčastněných obcích, následovalo několik projevů,
zkrátka tak, jak už to při takových příležitostech bývá. Přešlo se k vyhlašování. Nás
samozřejmě zajímalo, co Křtiny: koláčová cena  nic, cena veřejnosti  nic, třetí
místo  nic, druhé místo  nic, první místo  nebudu se ptát, co si myslíte, když už
víte, jen pro pořádek taky nic. První myšlenka nebyla jak je to možné, první
myšlenka byla, že už to máme “hurá” za sebou, druhá myšlenka, že je to dobře,
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protože slavnostní předávání se koná 7. října a to by tedy nešlo, protože je Křtinská
padesátka. Možná až s tou třetí myšlenkou přišla trocha smutku, naštvání a roz
čarování a vím, že jsem nebyla sama, že nás bylo víc. Když jsem se konečně
dokázali opět z kulturního domu vysoukat na ulici, dali jsme si ještě jedno společné
foto, které jsme za celý den nestihli. A co bylo dál? Pak už i nebe sklonilo svou
mračnou tvář k zemi a prolilo deštivé slzy nad všemi těmi poraženými. Vítězům
pršelo štěstí. Cesta domů byla lehce ubručená, hodně upršená a mnohdy prosněná.

Možná snad ještě pár slov k poraženým  mnohokrát bylo během soutěže
zmiňováno, že nikdo není poražený, protože prokázal odvahu a zúčastnil se, protože
dokázal vyhrát krajské kolo atd. Beru to ovšem tak, že kdo nezvítězil je poražený.
Je ale velká tragédie být v našem případě poražený (nevítězný chceteli)? Není,
protože vše, co jsme v soutěži předvedli a ukázali je nefalšované a skutečné a vždy
každému přístupné. Dokazují to všichni domácí, kteří se účastní života obce a zapo
jují se do jejího rozvoje, dokazují to i návštěvníci, kteří chválí krásu Křtin i jejich
pohodovou atmosféru a rádi se k nám vracejí.

A co bude dál? Co takhle nějaká nová soutěž…….?
Anita Ruby

Tyhle rosničky počasí nepředpovídaly.
Přesto byl o ně na luhačovické kolonádě
nebývalý zájem. Asi to dělá ta zelená.

Původně měly naše holky tančit na pódiu v parku.
I tak se sešlo v kolonádní síni diváků habaděj.

Za panelem, nepozorována, sledovala vystoupení
se zájmem i starostka Luhačovic.

Paní ministryni slušel pravý
kašavský kroj i náš starosta.

Škoda, že už není na stránce místo, abych fotografii zvětšil.
Viděli byste, že Křtiňáci si bramborovou medailí náladu pokazit

rozhodně nenechali (a to nám už jeden autobus ujel).
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Co bylo letošní KOLÁČOBRANÍ a proč?
Co bylo, to asi ví cca 25 žen napříč věkovými kategoriemi, které se

dvou letošních pečení nadšeně zúčastnily. Jejich sladké výrobky pohostily
hosty i křtinské občany při slavnostním
vyhlášení „Jihomoravské vesnice roku“
a poté i účastníky „Vyhlášení Vesnice
roku“ v Luhačovicích. Výsledkem byly
koláče a křtinské ertepláky cpané mrkvó
a makem.

Koláče na našem stánku v Luha
čovicích byly návštěvníky v nevyhlášené
soutěži brány jako nejlepší, ertepláky
přitahovaly svou zajímavou chutí. Zkrátka v poledne už nebylo co nabízet,
i když jich nebylo nachystáno málo.

Naše kuchařinky byly úžasné. Jejich souhra a elán, i když s velkou
únavou, byly úžasné a za to jim určitě patří velký DÍK. Také děkujeme
vedení školy, že nás pustilo do jejich kuchyně.

Nesmím zapomenout, že ani místní hasiči nás jako vždy nenechali ve
„štychu“ a vše pomohli odvézt.

Sv. Urbánková

 o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o 

 o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o 

Ohlédnutí za létem
Dívám se z okna mé pracovny a naskýtá se mi přes krásně zbarvené

listy pohled na mlhou zastřené náměstíčko. To je ten čas, kdy vzpomínáme
na slunečné dny protkané mnohými aktivitami, kterých jste i vy byli
součástí.

Léto na Zámku Křtiny, potažmo prázdniny, jsou vždy plné turistů,
kteří se do našich krásných prostor, městysu a blízkého okolí přijeli podívat
a nasát atmosféru přírody i památek. Nejen toto mohli návštěvníci zámku,
ať už místní nebo z dalekých koutů naší země a přilehlých zahraničních
destinací, u nás vidět, ale účastnit se i kulturních představení. Nelze
opomenout zejména výstavy, které se na zámku konají nepřetržitě. Heslo
„Ani jeden den bez výstavy“ se snažíme dodržovat a i menší proluku mezi
velkými umělci prokládáme krásnými díly méně známých autorů. Během
roku jich proběhne patnáct. Jedna z nich je instalována netradičně
v zámeckém parku. Při vernisáži děl autorky Lucie Gelemové strávil
několik dnů na našem zámku i známý umělec Felix Slováček a svým
vystoupením u obrazů v zámecké výstavní chodbě zanechal v každém velký
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kulturní zážitek. Už tehdy padl návrh, že by tu nemusel být naposledy. Proto
se v neděli 20. října 2017, u příležitosti křtinských hodů, uskutečnil na ploše
za zámkem koncert, kde sám Felix Slováček pogratuloval Křtinám k získání
ocenění Vesnice roku Jihomoravského kraje.

Zámek Křtiny je vzdělávacím centrem Mendelovy univerzity v Brně,
ovšem prostory nevyužívá pouze univerzita, nýbrž i spousta různých firem.
Do Křtin se tudíž dostává čím dál více lidí, kteří původně ani nevědí kam
na seminář, konferenci nebo školení jedou. Jsme rádi, že se k nám nejedna
firma či spolek rádi vracejí. Také společenské akce, kterých neubývá, jsou
nedílnou součástí každodenního života na zámku. Zásluhu na tom má toto
krásné prostředí, ale velkou měrou k tomu přispívá i práce personálu a dobrá
kuchyně. Ne náhodou získal křtinský zámek cenu Czech Hotel Awards –
Hotel roku 2017 v soutěži o nejoblíbenější hotel s kongresovým centrem
v Jihomoravském kraji.

Všechny Vás srdečně zveme na blížící se akce.
10.  12. 11. 2017 Svatomartinský víkend,
18. 11. 2017 Svatební den a Farmářské zámecké trhy,
13. 12. 2017 Česko zpívá koledy,
31. 12. 2017 Silvestr
Závěrem bych vám všem ráda popřála pohodovější dny a více času

na příjemné posezení s přáteli.
Jana Šenková, vedoucí Zámku Křtiny

Poznámka redakce: Vidíte to, a oni by se málem ani nepochlubili,
že mají takový krásný metál, srovnatelný v kategorii pohostinství s těmi
cenami, které jsme obdrželi my, jakožto obec. Spolu s Knihovnou roku
a Vesnicí roku JMK se jedná o krásnou kolekci, která nás bude zdobit nejen
letos, ale ještě i řadu dalších let. Gratulujeme.

Mateřská škola  líheň umělců
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Kdo si hraje, nezlobí.
Chytré hlavy se jistě pozastaví nad takovým titulkem,

ale s přibývajícími léty mě to více nutí vracet se ke kořenům a hledat právě
v dětství všechny nitky toho dobrého, co mi život v rodných místech dal.
Nejsou to jen vzpomínky na babičku Vincencii a hrnek čerstvě nadojeného
kozího mléka, které jsem měla nachystané na schodku a pila ho bez reptání,
ale i to pravidelné střídání ročních období. Jaro, léto, podzim, zima,
kamarádi a lítání po venku. Zážitkové programy nám nikdo nepřipravoval,
ale odehrávaly se u nás, protože nás bylo v chalupě nejvíc. Měli jsme
zahradu, kůlny, půdu, holuby, včelín a koťata. Na zahradě vzrostlou,
vysokou a starou třešeň, potůček, který lákal ke hrám hlavně na jaře, když
byl plný bystře tekoucí vody. Z dopravních prostředků to byl vozík, trakač,
koloběžka, kolo a v zimě lyže. Ta koloběžka má svou historickou důležitost,
byla jen jedna, a my s Aňou jsme na ní jezdily do Jedovnic. Jedna utíkala
a druhá jela na koloběžce. Zvládly jsme úspěšně vždycky cestu tam i zpět
v časovém limitu do klekání.

Význam a důležitost venkova, může pochopit jen ten, kdo tam prožil
dětství a první lásky, chodil do školy, do kostela i do knihovny, kdo vzhlížel
ke svým učitelům a miloval své sourozence, protože všichni ti mladší
bráchové mě vlastně vychovávali a tvořili ten nejdůležitější tým. Kája mě
učil jízdě na obrovském pánském kole a já jsem zase v zimě vymýšlela hry
na Zoju Kosmoděmjanskou. Na dvoře jsme stáli bosí ve sněhu a kdo vydržel
nejdéle dostal celé kilo pomerančů. Tvrdohlavou zarputilostí jsem se
vyznačovala již tenkrát. Jsem dost posedlá vlastní historií i historií rodného
domečku číslo 3 ve Křtinách, který teď slouží jako sídlo pionýrské skupiny
a oddílu Fagus. Není to výmysl žádné indiánské babičky, ale existuje na to
právní dokument, na který jsem patřičně hrdá.

Nesu totiž odpovědnost za to, že jsem 8. 8. 1990 podepsala, že
stávající a dobře pracující pionýrská skupina Julia Fučíka bude zrušena a ve
Křtinách bude pracovat pionýrská skupina Křtiny s názvem Pionýr Křtiny
pod mým vedením. Já svou víru neměním. Pionýr jako průkopník je mi šitý
na míru. Bez svého syna Čuda, který mi bral slepice, přivazoval je v lese
a s kluky na ně pořádal hony, bych já vůbec žádnou hru nebyla schopna
vymyslet. Celý život mě vychovávají děti a já se od nich stále vroucně učím
– všemu. Jestli si pověsím certifikaci a status Pionýra nad postel a budu je
dědit po chalupě, to vůbec není důležité, i když to tak asi určitě bude, ale
důležité je, jak se ta politika Pionýra dostane každodenně k dětem. Můj
kamarád Míla vždycky říkal, že politika není věcí emocí, ale chladný nástroj
opřený o vědu. Pionýrskou vědou je mít těch 7 P ideálů pionýra nejenom
v hlavě, v srdci, pod kůží, ale sám se jimi v životě řídit. Děti se učí hrou
a příklady. S ideálem překonání se potýkám dodnes ( překonej sám sebe,
své špatné vlastnosti a návyky,  nauč se ovládat sám sebe,  buď tělesně
zdatný ,  buď statečný ve slovech i činech, překonávej překážky). A o to
vlastně jde.

 o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o 
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Nejlepší lekci mi připravili ti tři moji Kneiflíci – knoflíci zrovna na
Michalův svátek 29. září v pátek. Přijela jsem do Bukoviny brzy ráno, aby
rodiče mohli co nejdříve odjet dodělat si svou práci v Hodonínské doubravě.
Den byl krásný, svítilo sluníčko a všechno se odvíjelo podle připraveného
plánu. Po snídani provedeme všichni přesun kolem osamělého stromu do
Křtin k dědovi. První se oblékl nejstarší Martin, potom to zvládl akční
Adam. Vyběhla jsem před dveře řešit nějaké sourozenecké neshody
a najednou klap. Adam přibouchl hlavní dveře nejmladšímu Míšovi před
nosem a já jsem zůstala jak Lotova žena zkamenělá a bosá před dveřmi.
Nejmladší člen výpravy nám neotevře, ještě nedosáhne na kliku.
Rozčilovalo ho naše zacházení, vždyť on je přece také součást našeho týmu
a tohle si nezaslouží. Bylo 8 hod. ráno. Dík dělníkům na vedlejší stavbě,
všem sousedům a mladým Bukovinským hasičům, kteří se seběhli na
pomoc, nás zachránili přivolaní hasiči, kteří museli přijet až z Blanska. Bylo
8 hod a 30 minut. Míša zatím dokázal vytáhnout tkaničky ze všech bot,
které našel za dveřmi. Bezpečnostní zámek na dveřích a ani okno se
nerozbíjelo. Hrdinové dnešní doby, ale pro mě ti neuvěřitelní kouzelníci.
Přestanu mudrovat v bezesných nocích nad tím, kam se ztratila pionýrská
duše. Ten den jsem ji našla. Zářila bezpečím domova v očích všech, kteří mi
pomohli.

Lída Boháčková
 o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o 

Pionýr, z .s. – pionýrská skupina Křtiny
SEZNAM VYBRANÝCH AKCI 2018

LEDEN Vyhodnocení pokusů, pozorování a srážek za rok 2017 (oddíl FAGUS)
ÚNOR 2.2. (pátek)  4.2. (neděle) Ledová Praha 2018
BŘEZEN 8.3. (čtvrtek) Pozorování jarní přírody a výprava Tři kotle

(oddíl FAGUS)
DUBEN Divadlo a velikonoční dílničky

20.4. (pátek) Úklid odpadků na počest Dne Země
KVĚTEN 8.5. (úterý) Májová vycházka

(Březina historické události osvobození
„Co se stalo na palouku u Luže“)

ČERVEN Výlet Hády (Oddíl FAGUS)
ČERVENEC 2.7. (pondělí)  13.7. (pátek) Tábor Břidličná 2018
SRPEN 11.8. (sobota) LETNÍ DEN v arboretu Křtiny
ZÁŘÍ 2. 9. (neděle) Výprava Josefovského údolí  Býčí skála
ŘÍJEN 13. 10. (sobota) Den Stromů
LISTOPAD Lampionový průvod „Křtinská světluška“
PROSINEC Divadlo a vánoční dílnička

Rostislav Boháček, vedoucí Pionýrské skupiny Křtiny, tel.: 723 879 072
Za odborné vedení oddílu Fagus zodpovídá Lída Boháčková tel. 516 439 140
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Lesní pedagogika pro žáky 1. stupně Základní školy ve Křtinách

Na toto téma najdete článeček i v rubrice Škola. Stejná akce je tak
popsána ze dvou pohledů: z pohledu účastníka a z pohledu organizátora.

Redakce

Letošní babí léto bylo opravdu nádherné, jako stvořené pro pobyt
v přírodě. Proto ani lesní pedagogové ŠLP ML Křtiny MENDELU
nezaháleli a vytvářeli zážitkové programy v přírodě pro školy v širokém
okolí. Samozřejmě nezapomněli ani na svoji nejbližší školu, tedy Základní
školu ve Křtinách.

Ve dnech 27. 9. a 17. 10. 2017 jsme pro žáky prvního stupně
připravili zážitkový a naučný program nedaleko Křtin. Program měl za úkol
nejen děti zaujmout a pobavit je, ale hlavně je naučit něco zajímavého
o lese.

Děti byly nejprve rozděleny do tří skupin, které následně obcházely
jednotlivá stanoviště. Tato stanoviště byla rozmístěna na trase v lese a každé
přineslo dětem úplně jiné zážitky. Děti se na chvíli proměnily v sojky
a vyzkoušely si nelehkou úlohu střádání potravy před zimou. Dále si
vyzkoušely, jak mají bystré smysly při určování a počítání šišek na laně
nebo při určování všelijakých lesních i nelesních vůní ve skleničkách.

Procvičily si také svoji zručnost, když si mohly samy vyrobit lesní
medailon, který ozdobily stopami naší zvěře. Kromě poznávání stop byly
děti zasvěceny i do tajemného života lesních živočichů.

Věříme, že se dětem programy líbily a bavily se tak jako my. Těšíme
se opět na setkání v našich lesích.

Ing. Monika Bejčková, ŠLP ML Křtiny MENDELU

 o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o 
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Křtinská padesátka 20072017
Letošní ročník K50 byl ve znamení symbolických let 20072017,

do budoucna pak již zmizí z názvu akce slůvko „obnovený“, neb po těch letech
bude jistě výstižnější používat slovo „tradiční“. Byla opět zařazena trasa 100 km,
neboť při takovémto výročí si to pochod jistě zasloužil, díky Petru Švendovi byly
také připraveny komplet nové trasy, tentokrát směrem „na sever“, který
v uplynulých letech zatím příliš využit nebyl.

Podívejme se tedy, jak to letos dopadlo. Přes nepříznivé počasí vyrazilo letos
na královskou etapu 100 km osm statečných účastníků. Bylo velmi potěšující, že
sedm z nich bylo přímo ze Křtin. Do cíle dorazili čtyři stovkaři: Tomáš Zedníček,
Jirka a Štefan Pinďákovi a Martin Školák z Tvarožné. Na start se tentokrát
postavila jediná žena – Míša Brzobohatá, kterou bohužel při noční padesátce zradil
kotník. Zdárně ji sice dokončila, na denní kolečko to však již nebylo. Všem
odvážným startujícím, jak těm co došli, tak i těm co se o to alespoň pokusili, patří
velká gratulace. Krásnou účast měla opět trasa 50 km, kterou absolvovalo
rekordních 34 účastníků. Na trase 40 km byli pouze dva účastníci, na 30 km pak
vyrazilo 24 osob a 17 km trasu prošlo 151 přihlášených. Základní trasu 10 km pak
115 dětí a dospělých, což dalo celkový počet 334 mužů, žen a dětí, potících se
různou měrou v lesích kolem Křtin. Památkou na tento ročník byla možnost výběru
mezi krásným hnědým trikem s motivem pochodu a pamětní plackou, bez kterých si
tuto akci snad již ani nedokážeme představit.

Žádné neplánované zpestření letošního ročníku v podobě např. rozdráž
děných sršňů, jak se stalo v loňském roce u Březové aleje, se naštěstí nekonalo.
Přesto se někdo postaral spíše o smutnou příhodu v cíli: někteří účastníci  hlavně
děti, se cestou bavili sběrem hřibů a úlovek si uschovali u hasičů za Budkovanem,
aby se s nimi nemuseli vláčet celou cestu. Hasiči přivezli krásné trofejní hřiby
do cíle a vystavili je na stůl. Když pak přišly do cíle i děti, jejich první otázka zněla
„kde jsou naše hřiby?“ Jenže všechny výstavní kusy dětem někdo mezitím ukradl.
Čekaly na ně už jen ty malé, méně zajímavé „úlovky“. Je neuvěřitelné, co český a
moravský člověk dokáže udělat, máli příležitost získat něco zdarma a bez vlastního
přičinění. Přál bych dotyčnému vidět zklamané pohledy těch malých sběračů –
dokázal by si před ně stoupnout a podívat se jim do očí?

Věřme tedy, že v příštích ročnících nás takové příhody již nepotkají
a účastníci tohoto typu a zaměření zůstanou raději doma – či si do lesa na hřiby
zajdou sami.

Mně na závěr nezbývá než tradičně poděkovat všem, kteří se podíleli
na přípravě a organizaci letošního ročníku. Děvčatům a chlapcům na startu, kteří
musí zvládnout masu lidí často opravdu různorodých povah, připravující vše
potřebné ještě za hluboké tmy. Dále všem Sokolům a Hasičům na trase, zajišťujícím
kontrolní stanoviště. Petrovi Andrýskovi za krásně namalovaný originální motiv
na trika, placky, diplomy. Všem sponzorům, kteří přispívají do pokladny a umožňují
nám držet startovné na přijatelné úrovni (v hotovosti a s tiskem zdarma dělají jejich
sponzorské dary téměř 20 000 kč).

Za rok na startu opět na viděnou.
Radek Brzobohatý

 o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o 
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Pozn. red.: Na startovní fotografii stovkařů chybí Martin Školák
z Tvarožné, který dal ostatním 12 hodin náskoku a přesto doběhl stovku
předposlední. Stovka je prestižní záležitost. Klobouk dolů před všemi, kdo
hozenou rukavici měli odvahu zvednout. Hlavní význam 100 km trasy se ale
projevuje úplně jinde:

Dokud jsme pořádali jen padesátku, chodilo nás na padesáti
kilometrovou trasu sotva tolik, co dnes na stovku. Ostatní se jí báli. Jenže
teď, když je i stovka, každý si řekne: stovka je moc, tu bych neušel, zatímco
taková padesátka, o té by se uvažovat dalo... Výsledkem této úvahy je
letošních 34 úspěšných pokořitelů padesátikilometrové trasy. Myslíte, že by
jich bylo tolik, kdyby neměli před sebou těch osm odvážných stovkařů?

Petr Švenda

Noční kontrola  37 km První stovkař v cíli Za tohle ta stovka stála
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1. ročník křtinského turnaje v malé kopané
Fotbal je ve Křtinách aktivnější a aktivnější, a tak se členové

mužského týmu rozhodli využít nová či zrekonstruovaná hřiště a uspořádat
turnaj v malé kopané pro týmy z blízkého i vzdálenějšího okolí. Fotbalové
turnaje se v minulosti ve Křtinách konaly, ale to už je pár let zpátky, proto
ten letošní dostal pořadové číslo jedna.

V sobotu 5. srpna se týmy i fanoušci sešli u nového hřiště základní
školy, aby mohl být turnaj slavnostně zahájen panem starostou. A mohlo se
začít.

Zúčastnilo se celkem šest týmů: Sokol Křtiny, TJ Sokol Březina, Real
Bukovina, Fklidu, Rakeťáci a Brunches Brno. Podle fanoušků se bylo
na co dívat  nové hřiště umožnilo vyniknout fotbalovému umění hráčů
a o góly nebyla nouze. Zápasy řídili profesionální rozhodčí, což ocenili
především hráči. Pro všechny byl k dispozici stánek s občerstvením.

A jak to celé dopadlo? První místo získal tým Rakeťáci, druhé
Brunches Brno, třetí tým Fklidu, čtvrtý Real Bukovina. Páté místo získal po
krásném výkonu tým Sokol Křtiny. Šesté místo pak obsadil tým TJ Sokol
Březina.

Mezi fanoušky a hráči panovala celkově velká spokojenost s turnajem
a věříme, že se za rok opět shledáme. Velké díky patří všem, kteří pomohli
s organizací či umožnili konání turnaje.

Štefan Pinďák

 o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o 
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Zlatý Heřmanov
Většina z nás se ptala, proč vyhrál celostátní Vesnici roku zrovna

Heřmanov, já také. V stejný den, kdy u nás byla Křtinská padesátka, jel jsem
tam na slavnostní vyhlášení a byl jsem zvědavý, v čem jsou tak jedineční.
Díky tomu mohu s čistým svědomím říci, že si vítězství opravdu zasloužili.

Přivítala mě krásně upravená obec s neuvěřitelně přátelskými lidmi.
Je to prostě maličká vesnička na Vysočině, v drsném kraji, kde je vzájemná
sounáležitost obyvatel cítit na každém kroku. Celá obec, která má kolem
200 obyvatel se sešla při vyhlašování pod jedním velkým stanem
a připravila pro nás hosty hezké přivítání. Na začátek proběhlo slavnostní
vyhlášení a ocenění všech soutěžících obcí. My, Křtinští, jsme ještě obdrželi
ocenění komise, které nese název: „Za rozvoj obce v souladu se stopou
minulosti a respektem k přírodě a životnímu prostředí pro spokojený život
všech generací“. Já jsem se stal navíc čestným občanem Heřmanova
a potom jsme měli možnost se podívat, jak jeho obyvatelé žijí a svoji obec
zvelebují. Nám se třeba pod slovem brigáda, ještě vybaví doby minulé, ale
tam se sejde třeba sto lidí a opraví od základu kostel i sousední faru, kde
najde velmi pěkné ubytování 40 lidí. Kostel je sice menší, než jsme zvyklí
my, ale je jako ze
škatulky. Během ce
lého dne se všichni
starali, abychom
měli co jíst a pít
měrou vrchovatou.

Finanční od
měna, spojená se
soutěží, významně
pomůže obci jejich
velikosti k tomu,
aby mohli realizovat větší projekty, třeba vybudovat kanalizaci. My máme
podstatně lepší možnosti, jak získat potřebné finance.

Navázal jsem s představiteli ostatních obcí přátelství, které už začalo
v Luhačovicích a máme jejich pozvání, abychom se přijeli do těchto obcí
podívat. Musíme naplánovat nějakou spanilou jízdu, ale to vše až příští rok.
To už budeme jen jezdit a užívat si klidu, když už nemůžeme soutěžit.
Pochopitelně to pozvání dostali také oni od nás a rozhodně je využijí,
protože jsou na nás nesmírně zvědaví.

Starosta

 o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o 



Křtinský tábor
Skautské, pionýrské, či sokolské tábory mají ve Křtinách dlouhou

tradici a tak pro většinu z nás bylo v dětství nádhernou samozřejmostí strávit
část prázdnin pod plátěným stanem, či pod širákem. Pohrdali jsme
táborovými chatkami, jejich obyvatelům jsme říkali masňáci a pojem
příměstský tábor jsme ani neznali.

Když tedy za mnou letos přišly vnučky se zprávou, že budou
navštěvovat příměstský tábor, který pořádali na Zámku pracovníci ŠLP,
v duchu jsem holky, kterým se také moc nechtělo, litoval. Co to je za tábor,
když se u toho nespí ve stanu? A k tomu ten hrozný příměstský název!
Vždyť to je skoro jako kdyby o prázdninách musely chodit do školy. Byl
jsem proto zvědav, s jakou zprávou se holky dostaví po absolvování prvního
dne. A nevěřil jsem svým uším: "zítra jdeme zase", zněla rezolutní odpověď.

Ukázalo se, že tým nadšených maminek  zaměstnankyň ŠLP, dokázal
pro své děti, pro děti kolegů i pro ostatní zájemce vykouzlit neuvěřitelně
pestrý týden, napěchovaný akcemi a zážitky, který spolehlivě vtáhl do děje
všechny účastníky, přesto, že se předtím mnohdy ani neznali. Večer se doma
nemluvilo o ničem jiném, než co bylo dnes a co bude zítra na táboře. Když
jsem byl jednou pověřen, abych tam vnučky ráno přivedl, došli jsme sotva
k zámecké bráně a přestal jsem pro ně existovat. Už mne nepotřebovaly.

Moje přezíravá představa o příměstských táborech dostala vážnou
trhlinu. Abych vypátral, v čem spočívá tajemství táborového úspěchu, po
věřil jsem jednu z účastnic, aby mi o táboře sepsala článek do Zpravodaje.
Dopadlo to takhle:

Na tomto táboře byla spousta legrace, her a zábavy. Když jsem tam
šla poprvé, chtěla jsem domů. Byla jsem nešťastná a nikoho jsem neznala.
Ale to trvalo jen chvilku a do posledního dne jsem si byla jistá, že to stálo
za to. Užívala jsem si každý den. A proto bych chtěla poděkovat: Marii
Procházkové, Katce Procházkové, Monči Bejčkové, lesní babičce paní
Boháčkové a naší "tetě" Zuzce  lesní pedagožce. Vždy jsme měli ranní
svačinku, oběd a zase svačinku. Vážně to byl moc hezký tábor a moc všem
děkuji, že ho udělaly. Jinak bych se o prázdninách moc nudila. A přeju si,
aby na tento skvělý tábor nikdo nezapomněl.

Eliška Švendová, 9 let
Inu, o programu jsem se ze zprávy mnoho nedověděl. Byl samozřejmě

zaměřen na přírodu a les, jak lze od ŠLP očekávat. Pochopil jsem ale, že byl
připraven velmi pečlivě a nápaditě a nezbývá mi, než před "holkama"
smeknout (teď mám na mysli holky  organizátorky, omlouvám se za to
označení, snad se neurazí). Z vlastní zkušenosti vím, jak je těžké vymyslet
program, který by děti zaujal tak, aby se celý týden těšily, že tam ráno
půjdou zase. Zklamání mých vnuček, když v pátek zjistily, že je to dnes
naposledy, je pro organizátorky nejlepším vysvědčením.

Petr Švenda

Strana 32

 o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o 



Strana 33

Den Křtin
Letošní září bylo na události velmi bohaté. I když to je ve Křtinách

snad každý měsíc, neboť akcí je zde opravdu hodně.
Den Křtin je však výjimečný v několika směrech. V ten den

oslavujeme první písemnou zmínku o naší obci, od ní uběhlo letos již
780 let! Do oslav se zapojuje většina křtinských spolků a sdružení.
Již několik měsíců předem se celé oslavy důkladně připravují, vymýšlí motto
a plánuje se celý program. Nadšení dobrovolníci se pak zapojují i do prací,
které s celou akcí souvisí. Je nutné postavit pódium, stánky, připravit
náměstí. Přes noc se musí stánky hlídat, po akci se musí vše sklidit. Tyto
práce by nebylo možné zvládnout bez dobrovolníků, kteří bez nároku na
odměnu přiloží každoročně ruku k dílu. Bez nich bychom akce takového
rozsahu nemohli vůbec organizovat.

I v letošním roce se podařilo vše včas připravit a sobotní program
mohl začít. Bohužel již během dopoledne začalo pršet a déšť trval celý den.
Bylo to poprvé za těch jedenáct let, kdy nám počasí skutečně nepřálo. Ale
jak říkám: „My si to umíme udělat hezký vždycky.“ A tak se postavily stany,
roztáhly deštníky, divadlo se přesunulo do společenského sálu. Kdo vydržel,
nelitoval. Mohl si poslechnout skvělé vystoupení Ukulele Orchestra jako
Brno, kteří přijeli v plné sestavě, výborně se pobavil na oslavě patnácti let
divadelního spolku KŘOVÝ a zazpíval si při krásných zpěvných písních
v podání Scholy Šošůvka.

I doprovodný program se vydařil. Rok baroka jsme završili výstavou
Santiniho stavby v kapli sv. Anny, v ambitech pak vystavily své skvělé práce
děti naší ZŠ a MŠ. Po několika letech do Křtin zavítal i náš rodák Pavel
Grégr, který v důstojném prostředí zámku představil svou výtvarnou tvorbu.
Skvěle se doprovodil svou klavírní improvizací, která v deštivém počasí
vykouzlila atmosféru teplého italského léta. Návštěvníci mohli navštívit
i krásně zrenovované prostory nové Retrokavárny a výstavu kočárků
a panenek.

V neděli pak barokní program zakončil koncert dalšího křtinského
umělce Richarda Závady. I se zraněním páteře zahrál Richard na několik
středověkých nástrojů skladby renesančních a barokních mistrů. Doprovodila
ho svým skvělým hlasem Barbora Šancová. Den Křtin tradičně zakončil
fotbalový turnaj svobodní proti ženatým. Umělý povrch víceúčelového hřiště
u školy vyhovoval spíše ženáčům, kteří podruhé za sebou vyhráli.

Propršený Den Křtin je tedy za námi. Doufám, že mně dáte za pravdu,
že navzdory nepříznivému počasí, se vyvedl. A my již připravujeme ročník
nový, letos možná zaměřený na sběratelství. Vyzýváme tedy všechny, kteří
mají doma zajímavou sbírku, kterou by se chtěli pochlubit svým
spoluobčanům, ať se ozvou na email kuchyma@seznam.cz.

Marcela Kuchyňková

 o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o 



Den Křtin – Štafetový závod spolků
Jak se už stalo tradicí, o Dnu Křtin proběhl Štafetový závod spolků.

Tento závod proběhl poprvé před třemi lety, kdy ho pořádali Sokolové, o rok
později to byli Skauti, o dva roky později Hasiči a letos připadla organizace
na nás Saltarínky. Organizaci závodu má na starost spolek, který ten rok buď
slaví nějaké výročí, nebo v předchozím ročníku závodu zvítězil, případně
oboje. My jsme se staly vítězkami druhého ročníku, ale protože Hasiči loni
slavili 130 let od založení, přenechaly jsme jim organizaci loňského klání
a závod v tanečním stylu zorganizovaly až letos.

Každý spolek se vždy snažil sestavit disciplíny závodu tak, aby
odpovídaly typickým činnostem spolku. Proto i my jsme se snažily být
kreativní a připravit jednotlivé disciplíny tak, aby vypovídaly o aktivitách
našeho spolku. Jelikož závodící družstva jsou velmi rozmanitá od dětí až po
seniory, musely jsme disciplíny přizpůsobit tak, aby je zvládli opravdu
všichni.

Na soutěžící čekala před závodem garderoba, tak jako na nás čeká
před našimi vystoupeními. Všichni soutěžící si museli obléci šaty nebo
sukni a dva z týmu si obuli „taneční“ střevíce. Trochu jsme se bály, jak
budou soutěžící na kostýmy reagovat, ale všichni se ochotně oblékli
a dokonce pózovali fotografům. Podle našeho názoru šaty nejvíce slušely
panu starostovi. Protože jsme taneční spolek, prvním úkolem pro soutěžící
bylo protančit slalomem, tedy v tanečním držení projít slalom tanečním
krokem. U této disciplíny jsme čekaly, že do toho soutěžící trochu šlápnou
a budou se snažit nahnat čas. Většina z nich ale dávala více pozor
na štafetový kolík, tedy skleničku na víno (ve které, ale byla po čas závodu
z úsporných důvodů voda), kterou nechtěli rozlít a ztratit tak vteřiny, takže
někteří slalomem „tančili“ velmi pomalu. Další disciplínou bylo
provazochodectví, což není úplně disciplína Saltarínek, a námět jsme si
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půjčily od kolegyň z cirkusu. Zvolily jsme ji ale proto, že jsme chtěly
otestovat, jak soutěžící zvládnou lano přejít v nepadnoucích botách.
S menšími nebo většími tanečními botami se často potýkáme i my. Potom
bylo úkolem vyběhnout na pódium a předvést tanec pod tyčí. I další
disciplína byla spojena s tancem, a to tak, že jedna dvojice ze soutěžního
týmu předváděla vylosovaný tanec a druhá dvojice hádala, o jaký tanec se
jedná. Všechny týmy si vedly výborně a uhádly velmi rychle. Na poslední
disciplínu se většina soutěžících těšila nejvíc. Poté co největší pijan družstva
dopil skleničku vína, stopoval se čas. Hlavní sudí RNDr. Petr Švenda,
kterému bychom tímto chtěly moc poděkovat, bedlivě sledoval celý průběh
závodu a na závěr vyhlásil vítěze, kterým se letos stal tým Křtinské chasy.
Gratulujeme!

Jelikož jsou členky Saltarínu velice aktivní i v jiných oblastech než je
tanec, a jsou zaneprázdněné školními, pracovními, podnikatelskými nebo
mateřskými povinnostmi, zbylo nás na organizaci jen pár. Přesto doufáme,
že se závod v našem podání líbil, a těšíme se, co si na nás příští rok připraví
letošní vítěz Křtinská chasa.

Za Saltarínky Blanka Kubešová

Pozn.red.: Tak mne napadá, že jestli si každý spolek připravuje závod
podle svého naturelu, jak asi bude vypadat třeba soutěž šachistů, až na ně
přijde řada? Možná pak budou vozit dámu na koni, zatímco pěšáci poběží
na věž a střelci zastřelí krále špuntem od šampaňského. Nebo tak nějak.

Až pak přijde na řadu obec, proběhne jistě soutěž v razítkování
na cíl, ve výběru poplatků a v transportu pytlů s tříděným odpadem. V čem
ale budeme soutěžit s včelaři, to se raději bojím domyslet.

Upřímně řečeno, když se připravoval první ročník závodu, příliš
nadšen jsem nebyl. "To bude ostuda", říkal jsem si, "a ještě k tomu trapná
a nudná, která všechny akorát naštve." No vidíte, mýlil jsem se.
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Obnova křtinského kroje
Od předchozího zpravodaje uplynulo opět

pár měsíců a tak si vám dovoluji přinést další
informace stran projektu obnovy křtinského kroje.

Dne 19. srpna 2017 byl na Křtinských
hodech představen první prototyp křtinského
kroje. K vidění byl na stárcích Karlu Kocmanovi
ml. a Adéle Matuškové. Zároveň byly na náměstí
umístěny informační nástěnky popisující jednak
dosavadní fáze projektu, jednotlivé krojové
součásti, sponzory, ale i historii křtinských hodů.

Pan starosta dne 23. 9. 2017, během dne
Křtin, slavnostně vyhlásil jménem městysu Křtiny
veřejnou sbírku na zhotovení krojů pro hodovou
chasu. Každý, komu se první prototyp krojů líbil
nebo náš projekt podporuje, může přispět
jakoukoli částkou. Číslo účtu, na který je možno
zasílat finanční prostředky je: 1155122510247/0100. Aktuálně se již vybralo více
než 15 tisíc korun.

Městys Křtiny a především Křtinská chasa tímto srdečně děkují všem
laskavým dárcům, kteří do veřejné sbírky přispěli, i těm, kteří teprve přispějí.

Jiří Pinďák ml.

za tým Obnovy křtinského kroje

 o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o 

Ohlédnutí za letošníma Křtinskéma hodama
Dne 19. srpna se u nás uskutečnily tradiční krojované hody, které letos měly

několik zvláštností. Ale nepředbíhejme, ono připravit takové hody není jen tak!
Chasa se od konce dubna scházela pravidelně každou neděli večer ve spolsále, kde
trpělivě a s chutí nacvičovala tance a zpěv. Zájem byl veliký a po několika
zkouškách se k chase čítající 4 kolečka (32 osob) přidalo i ženáčské kolečko (které
se během příprav na hody několikrát obměnilo). Přihlásila se nám i spousta dětí
(25 krojovaných, z toho 17 tancujících), které měli na starost Jirka a Anička
Pinďákovi, společně s Věrkou Bělehrádkovou.

Přípravy začaly vrcholit 13. srpna, kdy chasa naložila demižony s vínem
na nazdobené vozíky a s písní na rtech vyrazila zvát křtinské občany na hody. Celý
následující týden jsme měli hodně práce. Dovézt víno, nalepit etikety na láhve,
obejít poslední sponzory, obstarat chvojky, vyklidit a nazdobit šatlavy pod kostelem,
nazdobit náměstí a podium, které nám postavili hasiči, skácet, odkornit a ozdobit
máju, nachystat břízky a spoustu dalších věcí.

 o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o 
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Předhodový týden byl zakončen pátečním stavěním máje, které proběhlo
ručně za pomocí ráhen, zapůjčených od našich sousedů z Habrůvky. Všichni se na
tuto událost moc těšili, a když byla konečně mája nahoře, mohli jsme si oddechnout,
že ta nejtěžší práce je za námi a teď už jen aby vyšlo počasí na sobotní hody.

V sobotu ráno jsme se sešli na náměstí, kde začínalo poprchat, tak jsme pro
focení vybrali ambity, kde se dá trošku schovat. Poté se všichni krojovaní odebrali
do křtinského chrámu na mši svatou. Po obědě se sešli jenom chasníci, a za
doprovodu dechové hudby Podboranka začalo vyvádění, které bylo z počátku
deštivé, ale nakonec velmi povedené (chasa přece není z cukru). Poslední zastávka
u rychtářa a rychtářky a mohlo se vyjít v průvodu na náměstí, které už bylo plné
zvědavých návštěvníků hodů. Na náměstí rychtář předal hodové právo, byly dány
na vědomost artikule, neboli hodové zákony a chasa předvedla tance, na kterých
od konce dubna usilovně pracovala. Na závěr programu byl oficiálně představen
obnovený křtinský kroj, který měl
na sobě hlavní pár. Po hlavním
programu se do toho opřela
cimbálová muzika Pecka a spo
lečně s dechovkou se starali o ve
černí zábavu, na které jsme
přivítali i několik krojovaných
z okolních vesnic. Po losování
tomboly probíhala zábava ještě
dlouho do noci (pro některé až do
svítání) a to už nám začalo
docházet, že letošní hody se
parádně vyvedly!

Rádi bychom poděkovali
všem, kdo přiložili ruku k dílu
a pomohli nám s přípravami, a to
Křtinským spolkům, manželům
Jirkovi a Aničce Pinďákovým
a Věrce Bělehrádkové za vedení
dětí, Kristýnce Jelínkové za cho
reografii a nácvik na hodové
tance, Vaškovi Ševčíkovi za ne
ocenitelnou pomoc při chystání
a koordinování náměstí, celé
křtinské chase a všem vám, kdo jste přispěli k tomu, aby se tu hodová tradice nejen
zachovala, ale aby mohla růst.

Adéla Matušková a Karel Kocman



Strana 38



FARA

Strana 39

Rozhovor
K 1. srpnu 2017 byl jmenován administrátorem křtinské farnosti

mladý kněz Jan Krbec. Vzhledem k tomu, že toto podzimní číslo Zpravodaje
je prvním od jeho převzetí farnosti, požádali jsme pana faráře o krátký
rozhovor.

1. Funkce správce farnosti patří k nejvýznamnějším společenským rolím
ve Křtinách a je tedy sledována nejen samotnými farníky, ale i ostatními obyvateli
obce. Naši čtenáři by se proto rádi dověděli něco o Vás a o vašem dosavadním
životě.

Nejde ani tak o funkci, jako o úkol či službu. Nejvýznamnější role, jak
to dříve bývalo, spolu s panem starostou, ředitelem a lékařem už to dávno
není. A nelze rozdělovat Křtiny na farníky a nefarníky. Do farnosti patří
všichni, kteří na území farnosti pobývají. Farnost tedy tvoří ať už ti, kdo do
kostela chodí, tak také ti, kdo tam zavítají sporadicky. Všichni jsme farnost.
Musím podotknout, že do farnosti patří i ti, kdo již zemřeli a jsou pochování
na našem hřbitově.

Narodil jsem se v Praze a zde jsem také do studií na olomoucké
Teologické fakultě bydlel. Maminka ale pochází z Třeště na Vysočině.
Za svůj domov tedy považuji Třešť, kam jsem pravidelně jezdil za babičkou
na prázdniny.

Po zakončení fakulty jsem byl vysvěcen na jáhna a rok působil
ve Znojmě. Následovalo pak kněžské svěcení. Jako kaplan jsem byl rok ve
farnosti na Petrově a pak tři roky na Centru života mládeže v Osové Bítýšce.
Pokračoval jsem už jako administrátor ve farnostech Milonice,
Dobročkovice a Nemotice na Vyškovsku.

2. Po mnoha letech se na křtinské faře objevila mladá tvář. Vaši
předchůdci byli zasloužilí kněží, jejichž curriculum vitae sahalo hluboko do
minulého režimu, prošli celou řadou farností, pan děkan Tomáš Prnka dokonce
i neslavným vojenským útvarem PTP. Většina z nich se pak zdržela na zdejší faře
mnoho let, či desítiletí a stali se tak nedílnou součástí naší historie. Nebojíte se
proto očekávání, která křtinští obyvatelé do vás vkládají? Jste připraven stát se
také součástí našeho společenství a naší historie?

A nebojí se křtinští obyvatelé očekávání, které do nich vkládá nový
duchovní správce? Protože tak se budou moci zapsat do historie jako jejich
duchovní správci.

3. Převzal jste farnost se zažitými pravidly a zvyklostmi, na jejichž další
rozvoj budete mít významný vliv. Každý člověk je jiný, má jiný pohled na svět,
jiné cíle a jiné preference. Máte už nějakou představu o tom, na co chcete ve své
práci pro křtinskou farnost klást důraz, případně co byste chtěl dělat trochu jinak,
než vaši předchůdci?
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V mém zorném poli je věnování se farnosti jako takové a rozvíjení
klasické farní pastorace. Adorace na první pátek, větší možnost svátosti
smíření pro farníky. Už probíhají páteční mše svaté zaměřené na děti
a rodiče. Zároveň jako kaplan pro mládež blanenského děkanství připravuji
spolu s mladými z Blanska Večery mladých. Tyto Večery mladých budou
obsahovat mši sv., společnou večeři, katechezi a diskuzní skupinky a večerní
modlitbu formou adorace nebo modlitby Taize. Čtyři pátky budou probíhat
zde ve Křtinách a tři pátky se budou odehrávat v Blansku. Více se
o Večerech mladých můžete dozvědět na facebooku nebo na stránkách
vecerymladych.cz. Zde ve Křtinách začínáme v pátek 8. 12. v 17:00 mší
svatou.

4. Hlavním úkolem kněze je bezesporu práce v oblasti duchovní. Jenže
úsloví "práce, jako na kostele" platí o tom křtinském dvojnásob. Úctyhodným
čtyřicetiletým úsilím otce Tomáše Prnky se podařilo opravit a stavebně zvelebit
nejen kostel, ale i celou farnost. Mons. Jan Peňáz se během svého působení také
věnoval opravám kostelních interierů. Přesto se fasáda kostela pomalu začíná
hlásit o další opravy. Počítáte i s tímto rozměrem úkolů správce farnosti?

Myslím, že fasáda kostela byla otcem Tomášem zajištěna tak dobře, že
další oprava minimálně příštích dvacet let počká. V současné době se
dokončuje restaurování oltáře Čtrnáct svatých pomocníků se sochami
sv. Šebestiána a sv. Rocha, svatostánkem a andělíčky. Bude následovat
dvoufázová oprava kalvárie, jejíž oprava je vzhledem k narušené statice
baldachýnu víc jak nutná. Dalším bolavým místem křtinského kostela jsou
varhany. Pomalu se konají přípravné kroky a jednání. Bude potřeba
restaurovat hrací skříň i celý nástroj. Předpokládané náklady jsou 7 až 10
milionů korun. Je vytvořen zvláštní účet, na který je možné už teď na opravu
varhan přispět.

5. Chtěl byste ještě něco dalšího vzkázat našim čtenářům?

Za nedlouho vstoupíme do Adventu, tedy do času přípravy na oslavu
narození Ježíše Krista. Přeji všem, aby to byl čas ztišení a soustředění se na
věci podstatné. Také všem přeji, aby byl Advent větší příležitostí
ke společnému setkávání a bytí spolu. Většinu roku se věnujeme práci,
výkonu, úspěchu, ale zapomínáme na vztahy. Co ale zůstane, až nebudeme
moct podávat výkon, pracovat, nebudeme úspěšní? Jedině vztahy naplněné
láskou je to, co přetrvá. Nenechte si tedy prosím vzít úžasný čas ztišení
v Adventu uspěchanou vánoční nabídkou obchodních řetězců, ani horečným
sháněním dárků nebo chystáním, pečením a úklidem. Mnozí se vám budou
snažit namluvit, že vánoce končí 24. 12. večer, ale ony teprve 25. 12.
začínají. Přeji tedy všem krásné dny a těším se někdy na viděnou.

Děkuji za rozhovor a přeji Vám, aby se Vám dařilo naplňovat ve Křtinách
své poslání a aby se Vám u nás líbilo.

Jana Krbce zpovídal Petr Švenda
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Světový den předčasně narozených dětí
V České republice se předčasně narodí přes 9 000 miminek ročně.

Jejich příchod na svět provázejí mnohé komplikace a šance na plno
hodnotný život je vždy závislá na mnoha okolnostech, zejména na dobré
spolupráci maminek, neonatologů a pediatrů. Ti všichni mohou předčasně
narozeným novorozencům výrazně pomoci. Příběhy těchto dětí a jejich
rodin ale nejsou černobílé, neboť tato miminka patří mezi nejrizikovější.
Světový den předčasně narozených dětí si svět připomíná každoročně dne
17. listopadu.

Symbolem oslav Světového dne předčasně narozených dětí je
purpurová barva, do které se ten den zahalí desítky budov a historických
památek po celém světě. Například v Praze to bude „Tančící dům“, v Brně
hrad Špilberk. Proč právě purpurová barva? Odjakživa to byla barva králů,
královen a velkých osobností a také barva nedonošených dětí. Její přesný
odstín je RGB: 141/10/130.

Ve Křtinách bude k tomuto tématu uspořádána 6.11.2017 beseda pro
školní mládež. Na základě výzvy Fakultní nemocnice v BrněBohunicích
jsme rovněž zvažovali, že bychom nasvítili Kostel Panny Marie, postavený
podle návrhu Jana Blažeje SantinihoAichla, jenž se narodil v roce 1677
rovněž s těžkým zdravotním postižením. Vzhledem k technickým a orga
nizačním problémům se nám však nasvícení nepodařilo realizovat.

(Text částečně převzat z výzvy FN Brno)

Chystáme Cestovatelské večery
Stýská se vám po letní dovolené? Toužíte spatřit na vlastní oči

daleký Orient nebo hory divokého Balkánu, kudy prý kdysi putoval Kara
Ben Nemsí, alias Old Shatterhand? Chtěli byste vidět pořádný sníh, když ty
naše zimy stojí za starou bačkoru? To vše si můžete dopřát v době
podzimních plískanic a během zimy, aniž byste vytáhli paty ze své milované
obce (pozn.red).

V následujícím cestovatelském období se můžete těšit na dalších šest
cestovatelských večerů:

7.11. Jaromír Novák  Expedice Oyu  Himálaj
7.12. Jarka Zabáková  Bangladéš
leden: Čaloud Jiří  Island
únor: Skaut Křtiny  Španělsko
březen: Marek Audy  Balkán v 3D
duben: Jan Dušek  Camino na kolečkách,

pouť vozíčkáře do Santiaga de Compostela
Petr Jelínek
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Rozpis služeb stomatologické péče
Listopad

4.11. MDDr. Bočková Eva Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203
5.11. MUDr. Bočková Jana Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203
11.11. MUDr. Fenyk Letovice, Tyršova 15 516 474 310
12.11. MUDr. Grénarová Boskovice, Růžové nám. 16 774 710 550
17.11. MUDr. Hanáková Blansko, Pražská 1b 516 418 788
18.11. MUDr. Havlová Blansko, Pražská 1b 721 425 074
19.11. MUDr. Hepp Rájec, Šafranice 101 516 434 055
25.11. MUDr. Hosová Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138
26.11. MUDr. Hošák Adamov, U Kostela 4 516 446 428

Prosinec
2.12. MUDr. Houdková Blansko, Pražská 1b 731 144 155
3.12. Dr. Hurešová Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263
9.12. MDDr. Janáč Boskovice, Lidická 10 537 021 289
10.12. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 456 109
16.12. MUDr. Jaklová Boskovice, Smetanova 24 _ 516 454 046
17.12. MUDr. Jílková Rájec, Ol. Blažka 145 516 410 786
23.12. MDDr. Keprtová Boskovice, Lidická 8 516 453 998
24.12. MDDr. Kolářová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 452
25.12. MUDr. Kopáčková Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369
26.12. MUDr. Kraml Boskovice, Růžové nám. 16 733 644 499
30.12. MUDr. Křížová Knínice u Boskovic 516 452 808
31.12. MUDr. Kubínová Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263

Leden
01.01.2018 MUDr. Kučerová M. Lysice, Komenského 429 516 472 460

(Dále nebyly služby do uzávěrky Zpravodaje rozepsány.)

Stomatologická pohotovost je sloužena v uvedené dny na uvedené
adrese od 8:00 do 13:00. Mimo výše uvedené termíny je služba zajištěna
v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. 545 538 111.

Úrazová nemocnice 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 24.00 hodin.
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Křtiny  od osady k Vesnici roku
Křtiny byly jako ostatní okolní vesnice původně osadou s několika

jednoduchými obydlími. V historických pramenech se připomínají poprvé
ve 13. století, předhistorické nálezy však svědčí o mnohem starším osídlení.

Osada byla v údolí, obklopena hustými lesy. Stavení našich předků
byla většinou dřevěná a až později se stavěly t.zv. sypanice, které se
pokrývaly slaměnými došky. Domky byly nízké a okna měla většinou jen
30x30 cm. Domek se skládal obvykle z jedné světnice a síně, jež současně
sloužila za kuchyň, kde se na otevřeném ohništi vařilo.

Během historického vývoje se osada rozrostla ve vesničku, která měla
jen 13 domků. O jejím názvu jsou uváděny různé teorie a údaje,
nejpravděpodobnější název Krsčín prodělal různé proměny, název se
vykládá jako odvozený od "údolí křtu", na základě domněnky, že v tomto
údolí byli křtěni původní obyvatelé  pohané a tím byl položen základ
k dnešnímu názvu Křtiny. Vesnice pod názvem Kirtina je poprvé uváděna
v imunitní listině papeže Řehoře IX. ze dne 24. září 1237 jako držební
vesnice mezi 23 vesnicemi kláštera Zábrdovického. Území kolem
rozrůstající se vesnice bylo pro Zábrdovický klášter důležité a proto
v historických počátcích sem umístil ženský promonstrátský klášter a tím
byl dán předpoklad pro další vývoj. Postupem doby zde vznikly dva kostely
 český a německý. Bohužel mnohé písemnosti z té doby byly zničeny
za války se Švédy i Tatary a za husitských válek.

A další století až do dnešních dnů byla vyplněna četnými běžnými
i mimořádnými událostmi i historického významu, jimiž se může pochlubit
málo míst v oblasti.

A pohleďme na naši obec v údobí posledních staletí a zejména
z poslední doby: je místem obdivovaného barokního chrámu a centrem
náboženského života, je zde ředitelství Školního lesního podniku, řadu let
zde byl Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, vybudována
byla moderní Základní škola, včetně mateřské, odborný i vzdělávací
význam má Arboretum, o které je velký zájem ze strany turistů, stejně jako
o jeskyni Výpustek, každoročně se zde pořádá řada kulturních akcí, hody,
Den Křtin, koncerty, činný je ochotnický spolek, Sokol, několik dětských
organizací a další spolky. Je zde zdravotní středisko. To vše je zachyceno
v několika příslušných kronikách. Takové jsou dnešní Křtiny  městys
s 830 obyvateli a 256 staveními. To vše jim umožnilo získat letos titul
"Vesnice roku Jihomoravského kraje".

Dr. Zdeněk Opletal
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Křtinské pohledy
Dal se onehdy se mnou do řeči pan Stanislav Koukal z Kolonky a přinesl mi

ukázat zajímavou fotografii, zachycující tuto část obce někdy v padesátých letech,
nedlouho po jejím založení. Standa mi ještě znalecky vysvětlil, že ve dveřích třetího
domku zprava stojí nebožtík pan Hédl starší. Bylo by škoda nechávat si takové
fotografie jenom pro sebe, takže se s vámi o ni, spolu se Standou rádi podělíme:

Fotografie zachycuje Kolonku v době, kdy její charakter nebyl ještě narušen
novější výstavbou, kdy ani stromky v zahrádkách nevyčuhovaly z kukuřice a kdy
podél jedovnické silnice vartovaly ještě bílé zuby patníků. Kde těm je dnes konec?
Posledních pár sirotků si filmaři u silnice na Macochu hlídají, jako oko v hlavě.
A víte vůbec, proč se ty patníky vlastně kolem silnic stavěly? No přece proto, aby se
vám snáze vylézalo na koně: na patník se postavíte patou a hup, už jste zase v sedle.

Krátce před Standou mi shodou okolností poslala jinou zajímavou fotografii
paní J. Kučerová (tu jsem použil na jiném místě, v dovětku k článku o Křový).
No vida, stále ještě existují fotografie, o nichž se neví.

Odtud byl jen krůček k nápadu zřídit ve Zpravodaji samostatnou rubriku, kde
bychom mohli zveřejňovat staré zajímavé fotografie ze Křtin. Máteli také doma
nějakou zajímavou a dosud nezveřejněnou fotografii, dokreslující život našich
křtinských předků, podělte se s námi o ni. Buď nám pošlete její co nejkvalitnější
elektronickou kopii nebo nám ji zapůjčte, my ji okopírujeme a poctivě vrátíme.

Petr Švenda
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Slovo pana rady  panská cihelna
Není dnes nic neobvyklého zakoupiti v samoobsluze kiwi z Nového

Zélandu, borůvky z Kanady nebo pomeranče z Izraele. Stavebniny se
dovážejí třeba z opačného konce republiky a kdo na to má, nechá si postavit
schody z krémově bílého kubánského mramoru. Tomu také odpovídají
nekonečné karavany kamionů, lodí a nákladních vlaků, putujících všemi
směry a schopných ucpat jakoukoli silnici, průplav či nádraží.

Naši předkové byli mnohem skromnější. S koňským povozem by
jedinou kostku carrarského mramoru vláčeli z Itálie do Křtin celé léto, takže
stavba kostela by se jim nepěkně protáhla a prodražila, o ostatních
surovinách ani nemluvě.

Museli si proto pomoci jinak. Kiwi, banány ani pomeranče neznali,
pro jahody si v zimě posílali Marušku leda tak v pohádce a co se týče
stavebnin, budovali z toho, co našli za dědinou v lese. Hlína, kamení, dřevo
a nahoru sláma. Líčilo se vápnem. Bylo to mnohem levnější a navíc měla
celá dědina díky tomu jednotný vzhled, což si dnes, v době rozmachu
neuvěřitelně strakatých, nesourodých a často nevkusných stavebních
výtvorů, neumíme už ani představit.

Ekonomika tlačila i zábrdovické premonstráty k hledání co nejlev
nějších stavebních materiálů v okolí křtinského kostela. I když je kostel
onačejší stavba, než obyčejná vesnická chaloupka, ušetřit se na jeho
výstavbě také dalo. V umění šikovně šetřit obzvláště vynikal tehdejší opat
Kryštof Matuška, který převzal rozestavěný kostel v době, kdy klášterní
kase povážlivě docházely peníze. S kamením problém nebyl, dodnes
existuje v okolních lesích celá řada prastarých lomů, v nichž se těžila droba

 o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o 

Poděkování
chtěl bych Vám moc poděkovat za podporu, které se mně od vás

dostalo v letošních parlamentních volbách. Výsledek STANu, kterého
dosáhl ve Křtinách díky Vašim hlasům, patřil k nejlepším v celé repu
blice. Také jsme přispěli k tomu, že moje kamarádka Jana Krutáková
se stala poslankyní za Jihomoravský kraj. Vaše hlasy beru také jako
vysvědčení mé dosavadní práce a věřte, že si Vaší podpory moc vážím.

Váš starosta
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nejen na chaloupky a chlévy poddaných, ale především na kostel. Hned pod
dědinou dokonce otevřeli mramorový lom. I dřevo se v Hoře našlo. Co ale
chybělo, byly cihly. Jak stavitelé chrámu vyřešili jejich nedostatek,
naznačuje dnešní poznámka pana soudního rady Páska:

Měli jsme ve Křtinách i panskou cihelnu. O tom se

dovídáme ze seznamu značky "724", z popisu bývalých klášter

ních majetků. Praví se tam, že mohla obsáhnouti 26.000 cihel

a že byla kryta odkorky /v originale stojí: ist mit Schwarten

eingedeckt/. K ní patřila kůlna, ale o té se v tom popisu

praví, že je shroucená /ist eingestrürtzt/ a už neexistuje

/und nicht mehr vorhanden/.

Je dnes otázka, kde asi ta cihelna stála. Slín,

t.j.hlínu, hodící se k výrobě cihel, měl a ještě částečně má

k disposici pan Antónek Kučera po pravé straně za Křtinami při

silnici jedovnické a také tam svého času nějakou dobu cihly

pálil.

Když se v tom popise budov, které patřily klášteru

zábrdovickému praví, že ta kůlna, která přece je podstatnou

součástí cihelny, byla už tehdy, to bylo roku 1826, zbořená

a vlastně už nestála, neexistovala, pak je to znakem, že vůbec

ta cihelna byla mimo provoz už tehdy. Znalci půdních poměrů

u Křtin snad by mohli usuzovati, kde asi cihelna před 150 léty

stála. To by se poznalo podle vybrané země a její jakosti

v těch místech.

Kostel byl dostavěn, cihelna splnila svůj účel a před dvěma staletími
zmizela v propadlišti dějin. Kde mohla stát, nevěděl o sto let později
s jistotou už ani soudní rada Pásek. Na starých mapách po ní není ani
památky. A tak jediným dokladem možného umístění cihelny je policejní
náčrtek, který pořídili vyšetřovatelé čtyřnásobné vraždy za Křtinami v roce
1907. Jen tak mimochodem načrtli Kučerovu cihelnu na stejném místě, jež
zmínil pan rada, tedy ve stráni pod silnicí mezi Křtinami a Kolonkou.
Zda byla panská cihelna právě tam nebo třeba nad silnicí, zůstává otázkou.

Soudní rada Ferdinand Pásek a Petr Švenda



Strana 47

František Novotný: Máme nejvíc spolků a členů spolků v republice
V čísle 19/2017 celostátního časopisu Veřejná správa vyšel pod tímto názvem

obsáhlý rozhovor redaktora Jiřího Chuma s naším starostou. Je opravdu obsáhly,
ale jeho prostřednictvím vidí naši obec obyvatelé ostatních koutů republiky. Proto
stojí za pozornost. Dnes máme již po volbách, takže si můžeme článek v klidu
přečíst bez podezření, že jde o součást předvolební agitace.

Denně usedá v kanceláři ke stolu před oknem, jehož celou plochu vyplňuje
protilehlý Santiniho chrám. Takový výhled nezevšední a starosta městyse Křtiny
poznamená, že pozitivní energie vyzařující z monumentální stavby nepochybně
ovlivňuje bohatý společenský život sídla, jež se letos v Jihomoravském kraji stalo
vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku.

Pane starosto, jak lze stručně a výstižně představit městys Křtiny?
Poutní krásné místo, pohlazení na duši. 830 obyvatel. Ta stavba za oknem je

jedna z největších perel barokní architektury, poutní a farní chrám Jména Panny
Marie ve Křtinách, pozoruhodné dílo zakladatele barokní gotiky Jana Blažeje
Santiniho Aichla. Chrám přitahuje poutníky a žije s městysem v aktivní symbióze.
Křtiny protíná několik poutních tras. Svatojakubská vede z Polska přes naše území
až do španělského Santiaga de Compostela, městysem procházejí poutníci
velehradští a také ti, kteří se vydají po poutních cestách svatého Martina, spojujících
evropské kostely jeho jména. Z kratších tras mohou návštěvníci využít i Radostnou
cestu, sestávající z osmi zastavení. Chrám má největší zvonohru ve střední Evropě,
skládá se ze 33 zvonů. Místní farář se účastní života jako obyčejný normální člověk.
To je tradice. Jiným příkladem aktivního soužití je spolupráce se Školním lesním
podnikem Masarykův les Křtiny, který je součástí Mendelovy univerzity v Brně
a ve Křtinách provozuje zámek jako školící zařízení a hotel s restaurací. Osmdesát
pět procent katastru Křtin tvoří les. Patří z devadesáti devíti procent Mendelově
univerzitě. Máme s ní shodný zájem, aby se zde obytné zóny nerozšiřovaly na úkor
lesa. Není k tomu důvod, infrastruktura odpovídá počtu obyvatel a nechceme zde
žádnou překypující výstavbu jako v satelitech v okolí velkoměst. Je odtud blízko do
Brna i do Blanska, ale chceme udržet Křtiny jako důstojné poutní místo. Máme
originálně pojatou základní a mateřskou školu, údajně jedinou s oválným
půdorysem v Evropě. Městys za ni získal před čtyřmi roky Zlatou cihlu v soutěži
Jihomoravského kraje. Jsme soutěživá obec. Šestkrát jsme se zúčastnili soutěže
Vesnice roku. Získali jsme postupně Bílou stuhu i Modrou stuhu, letos Zlatou stuhu
Jihomoravského kraje. Několik diplomů máme za péči o starou i novou výstavbu,
dostalo se nám rovněž ocenění v soutěžích o nejlepší webové stránky. Zajímavá je
i historie radnice. Původně to byl hotel, po válce Dětský domov a nakonec
nevýrazné sídlo Národního výboru. V roce 2014 byla budova, díky dotaci,
navrácena do původní podoby, včetně architektonických prvků na fasádě, jako jsou
římsy, či styl oken. Tato rekonstrukce byla oceněna Zlatou cihlou a druhým místem
v soutěži o Nejkrásnější Obecní úřad.

 o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  o 
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Navazují Křtiny na věhlas prvorepublikového letoviska?
Určitě. Jsou tu čtyři restaurace, dva penzióny, jeden hotel, před dokončením

je další penzión, hodně tady žijeme z turistického ruchu. Pokračuje tradice poutí,
Křtiny jsou považovány za druhé největší poutní místo na Moravě po Velehradu.
Když jsme zkoumali, kolik návštěvníků vlastně do Křtin přijede během roku, došli
jsme velmi střízlivým odhadem k počtu osmdesát tisíc. Přijíždějí hlavně v letních
měsících, každý den dva až tři autobusy a průběžně samozřejmě spousta osobních
aut. Přibývá hodně návštěvníků z Polska, objevují se Rakušané, Němci a samo
zřejmě hosté ze Slovenska a Čech. Mnozí lidé teď tráví dovolenou cestami po vlasti.
Ten nárůst je patrný i ve Křtinách a ty skutečně rok od roku nabývají někdejšího
věhlasu. V materiálech z první republiky se o městysu píše jako o bráně do
Moravského krasu. Chtěli jsme ten slogan využít, ale dozvěděli jsme se, že ho má
zaregistrovaný Blansko. Tak se chceme vrátit k pojmu Moravské Švýcarsko, který si
Křtiny kdysi vydobyly podobnou konfigurací terénu, zejména hlubokými údolími.
Právě ta údolí spouštějí v návštěvníkovi jedinečný zážitek. Silnice ve směru od
Adamova se před vámi dlouho klikatí mezi zalesněnými stráněmi a najednou
v poslední zatáčce vyvstane před vámi přes celý horizont Santiniho chrám.
Úchvatný okamžik.

To mohu potvrdit. Je to takové forte fortissimo, jako když do ticha zaburácejí
varhany v plénu.

Přesně tak. Je to krásný předobraz toho, jak může být i malé místo naplněno
mnoha významy. Jedna studentka v oboru cestovního ruchu napsala nedávno
diplomovou práci o tom, že v Křtinách může být vnímavý cestovatel celý týden
a stále má co v okolí objevovat. Společně s Místní akční skupinou Moravský kras
máme v hlavě projekt VranovKřtinySloup. Obsáhl by cestu Panny Marie, tedy její
narození reflektované kostelem ve Vranově, její život personifikovaný chrámem ve
Křtinách a její smrt nacházející symbolickou ozvěnu v kostele ve Sloupu. Tak by
mohly vzniknout souřadnice duchovní cesty. Letos je vyhlášený rok baroka, ve
spolupráci s Jihomoravským krajem to také ještě promýšlení zmíněného projektu
jistě urychlilo. Církevní turistika se tím dostane na kvalitativně vyšší úroveň.

Budete mít pro takový výjimečný projekt potřebné zázemí?
Už nyní máme něco přes osmdesát míst pro ubytování, dokončuje se dalších

třicet. Snadno už se tu ubytují dva autobusy návštěvníků. Dotváří se postupně
zázemí pro turisty, aby jim bylo příjemné zůstat u nás několik dní. Proměňujeme
i veřejná prostranství. V centru městysu bylo všechno betonové, dlažba žulová.
Využili jsme přenosné květináče a květinové stojany, vytváříme zelená zákoutí,
začínáme revitalizovat park ve středu obce. V rámci dotace na obměnu zdrojů
veřejného osvětlení je i nasvícení chrámu. Nedílnou podmínkou fungujícího zázemí
pro občany i turisty je jeho neviditelná součást, tedy technická infrastruktura. Křtiny
jsou zapojeny do Svazku vodovodů a kanalizací Boskovice. Nedovedu si představit,
že bychom tuhle infrastrukturu spravovali sami. Máme dva trvalé pracovníky, kteří
se starají o zeleň a odpadové hospodářství, v zimě o údržbu vedlejších komunikací
a chodníků, na hlavní cesty máme smlouvu s občanem, který vlastní traktor
s pluhem.
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Co dává Křtinám blízkost Brna?
Většina obyvatel tam jezdí za zaměstnáním. Funguje kvalitní integrovaný

dopravní systém, každá obec na něj přispívá snesitelnou částkou, pro děti do škol
tedy nepotřebujeme speciální autobusy a do zaměstnání a zpět si občané mohou
vybrat z celé řady spojů. V centru Brna jste autem za patnáct minut. Máme to také
blízko do Blanska, tam městys patří pod obec s rozšířenou působností. V Blansku je
to také domáčtější než v metropoli. Lidé tu tedy mají volbu vyjíždět za nákupy ve
více směrech. Křtiny byly historicky středisková obec. Zdejší pošta slouží pro
okolní čtyři obce, máme zdravotní středisko i zmíněnou unikátní školu, vedle
chrámu druhou dominantu obce. Teď máme na prvním a druhém stupni 214 dětí,
i se školkou se dostáváme k počtu přes 260 dětí v tomto zařízení. Ještě jsme
pronajali prostory ve Spolkovém domě, kde má v rámci meziobecní spolupráce
školku pro dvacet dětí sousední obec Březina.

Co typicky ovlivňuje běžnou agendu úřadu městyse?
Spousta nesmyslných hlášení, jedna kontrola za druhou, měl by vzniknout

jednotný systém, aby starosta s účetní, když jedna kontrola odjede, měli jistotu, že
je to v pořádku a nepřijel na to samé zase někdo jiný. Já jsem uvolněný starosta,
skláním se v úctě před neuvolněnými kolegyněmi a kolegy. My máme jen matriku,
s Blanskem jako obcí s rozšířenou působností máme veřejnoprávní smlouvy
zejména na přestupkovou komisi a sociální služby. V rámci státu by podle mne
mělo být co nejvíce agend svěřeno krajům, jejichž úřady jsou bezprostředně
obeznámeny s potřebami obcí na svém území. Kraje by měly mít k dispozici více
prostředků, u nichž by mohly posoudit, jak je adresně rozdělovat. Ministerstva by
mohla zeštíhlet. Spolupráce obcí s úřadem Jihomoravského kraje je podle mých
zkušeností na velmi dobré úrovni a kraj nám pomáhá metodicky i odbornými kurzy.

Jak se obce vaší velikosti nejlépe dostávají k dotacím?
Zastávám názor, že by všechny dotace měly skončit. Finanční prostředky by

se měly přidělovat přímo obcím a ponechat na jejich uvážení, jak s nimi naložit.
Obce musí řadu projektů dělat takzvaně do šuplíku, aby byly nachystané na
vyhlášení dotačního programu, kdy je na veškerou přípravu projektové doku
mentace stěží měsíc a to se bez dlouhodobějších předchozích opatření nedá
zvládnout. Největší byrokracie je u evropských dotací. O ty snad ani není možné
žádat bez spolupráce se specializovanou agenturou. Přípravu na krajské dotace
zvládáme vlastními silami. Vyplníte formulář, který má dvě strany a tabulku. Je to
omezené třeba dvěma sty tisíci korun, ale ty jsou v malém sídle samozřejmě vítané.

Není náš systém veřejné správy, který se odvíjí od velkého počtu malých obcí,
vlastně luxusem?

I když se říká, že obcí je hodně, právě ve velké části těch malých existuje
velké ztotožnění obyvatel s nimi, hrdost na svoji obec a dokonce mnohdy i ochota
nezištně se na některých veřejných věcech podílet. Stále přetrvává, že malá obec
má svoje symboly. Tady na Moravě jsou to stále kostel a škola. V jedné sousední
obci se uvažovalo o zrušení školy, vyvolalo to velkou vlnu odporu. Občané Křtin
oprávněně požadovali novou školu už v roce 1925, ale nebyly na to peníze.
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Řešení se tak objevilo až v roce 1992, proběhla architektonická soutěž a díky
tehdejšímu zastupitelstvu, které vybralo realizovaný projekt, se v roce 1997 začalo
stavět. Po třech letech se budova školy slavnostně otevírala. U základní školy byl
také nově vytvořen komunitní sad s ovocnými stromy, který slouží k výuce dětí,
každá třída má vybrané dva stromy, o které pečuje. Děti a ty stromy vyrostou
a zůstanou symbolem sounáležitosti člověka s obcí. Stát má podle mého názoru
jednu neblahou vlastnost: mnohdy se chová, jakoby neexistovala samostatná
působnost obce. Navíc ještě ponižuje malé obce tím, že je nutí, aby o většinu věcí
žádaly prostřednictvím dotací. Peníze investované do přípravy projektu, který
neuspěje, jsou vyhozené peníze. Pro rozpočet malé obce je to zdrcující. Možná by
stálo za to spočítat, kolik stojí jen samotná obsluha těch dotací. Malá obec má jednu
velkou výhodu. Lidé svoje zastupitele denně potkávají, dělí se s nimi o svoje
starosti. Náš úřad funguje tak, že máme otevřené dveře. Nehrajeme si na úřední dny.
Když lidé přijdou, tak se jim věnujeme. Nevyhýbáme se však ani komunikaci
zprostředkované technickými prostředky. Máme kabelovou televizi, svůj místní
kanál, kde většinou starší občané najdou místní zprávy, další část občanů sleduje
webové stránky. Jejich členění pamatuje nejen na občany a turisty, speciální část se
obrací také na poutníky. Zajímavým grafickým prvkem jsou obrázky v záhlaví
úvodní webové stránky, které okamžitě upoutají pozornost. Vlastně taková výkladní
skříň do života městyse. A pak je Facebook. Z Facebooku se dostává čtyřicet
procent uživatelů na stránky Křtin a tato sociální síť skutečně přináší okamžitá
sdělení a bezprostřední odezvu na ně.

Jaké jsou hlavní výzvy pro starosty menších sídel a konkrétně pro vás?
Především potřeba finančních prostředků pro obec. Neznám starostu, který

by řekl, že jeho obec má dost peněz. Starosta nikdy nemůže být šafář, který si dělá,
co chce. Musí mít svoji vizi, kam by měla obec směřovat. Pokud se mu podaří
přesvědčit lidi, že jeho vize se co nejvíce přibližuje té jejich, tak se dotkl podstaty
poslání funkce, do níž je zvolen. Člověk by měl odcházet s tím, že po něm něco
zůstalo. Pokud ten pocit nemá, tak to období nestálo za nic. Mě ta práce zasahující
daleko přes úřední hodiny baví. Zažil jsem za svůj profesní život tolik špatných
věcí, že práce pro obec je pro mne naplnění. Našel jsem se v té práci, velmi mě
zaujala. Starostou jsem druhé funkční období. Lidé, kteří k nám přijíždí, říkají, že
ve Křtinách na ně dýchne přátelská atmosféra. Jsme podle návštěvníků společenství
lidí, na kterých je vidět, že spolu vycházejí. Když jsme přišli na radnici jako
nestraníci, tak jsme měli pět zastupitelů z devíti. Ve druhém volebním období dostal
poslední člověk na naší kandidátce trojnásobek hlasů než ten první na kandidátce
konkurentů. Máme sedm zastupitelů z devíti. Získali jsme největší počet hlasů
v historii nového systému voleb. To všechno nejvíce vypovídá o tom, jestli jsou lidé
spokojení nebo nejsou. Navíc je naše obec známá celostátně, to také o něčem
vypovídá.

Co je hlavním hýbatelem spolkového života?
Po celý rok se ve Křtinách odehrává množství společenských a kulturních

akcí, na zámku jsou pravidelné výstavy obrazů. O našem spolkovém životě
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vypovídá už to, že třeba jedna dáma, která se sem přistěhovala, přišla s nápadem,
abychom se přihlásili do knihy rekordů v Pelhřimově. Máme tu spoustu spolků. Tak
jsme se přihlásili, poslali podklady a na loňském Dnu Křtin, kterým slavíme výročí
první písemné zmínky o Křtinách, jsme dostali osvědčení, že máme nejvíc spolků
a členů spolků v republice. Na těch 830 obyvatel je 612 členů spolků. Z nich
například 140 zaregistrovaných skautů. Máme spolkový dům, který vznikl z bývalé
obecní školy. Tam mají svoje zázemí, sál, kde zkouší, klubovny. Máme Křtinskou
chasu, jejíž členové hledali až v zemském archivu a v národopisných muzeích
a objevili vzor pro nové místní kroje. Dostali dotaci z kraje, z nadačního fondu
Avast, obec také přispěla darem a bude vyhlášena sbírka. Chasa je teď opravdu
originálně krojovaná. Každý rok probíhá ve Křtinách netradiční událost. Potkáte
havajské tanečnice, spatříte ohňostroj. Nápad vznikl zajímavým způsobem.
V místním kalendáři se vyskytla chyba při tisku. Vedle data 23. července se omylem
objevil Silvestr. Od té doby je tento letní den ve znamení Silvestrovské havaj párty.
Většina spolků se podílí na akcích jako jsou Den Křtin, Křtinská padesátka,
Spolkový ples či Ostatková zábava. Ochotníci ze sdružení KŘOVÝ neboli Křtinský
ochotnický výkvět každým rokem nastudují premiéru, sami si píší scénáře i hudbu,
připravují i oživlou minulost. Na Den Křtin si oblečou kostýmy, rozestaví se po obci
a přehrávají různé tematické výstupy z našeho života a historie. Sdružení
spolupracuje také se Správou jeskyní Moravský kras a v jeskyni Výpustek pořádají
pro děti třeba Mikulášskou a Pohádkovou jeskyni. To přijíždí autobusy až dva tisíce
dětí. Za společenský život byla obec několikrát oceněna v celostátních soutěžích
Vesnice roku.

Sportovec okresu Blansko roku 2017
Nominujte sportovce z okresu Blansko, o kterém se domníváte,

že by si zasloužil být oceněn za svoje sportovní úspěchy v kategoriích:
sportovec okresu, sportovní talent, mládežnický tým,

seniorský tým, sportovní akce, trenér.
Pravidla nominace a nominační formulář naleznete

na webových stránkách www.sportovecjmk.cz.

Návrh odešlete buď písemně na adresu
OS ČUS Blansko, Rožmitálova 40, Blansko 678 01,

nebo elektronicky přes www.sportovecjmk.cz
a to nejpozději do 11.12.2017.

Okresní sdružení České unie sportu Blansko, z.s.
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Počasím to není
Staneli se, že vám nevyjde počasí zrovna ve svatební den, nejspíš vás

budou ostatní svatebčané utěšovat průpovídkou, že vám prší štěstí. A třeba
na tom něco je. Mně kupříkladu během svatby celý den lilo jako z konve
a dodnes sňatku nelituji. Přesto se nemohu ubránit dojmu, že kdyby tenkrát
pršelo méně, nebyla by mi zmokla nevěsta a dnes bych byl spokojen úplně
stejně. Jednoduše proto, že jsem si dobře vybral, déšť, nedéšť. A to není
jediná pochybnost o vlivu počasí na radost ze života.

Letošní rok je podivný. Na jaře během jediné mrazivé noci pomrzla
úroda ovoce. Co přežilo, bylo pak udušeno katastrofálním suchem, které
řádilo až do konce prázdnin. Štěstí nám tedy rozhodně nepršelo.

A přece se nedá říci, že by Křtiny nějak strádaly. Dvě medajle za
krajskou Vesnici roku jsme posbírali už před prázdninami, slavnostní
předání jsme oslavili jak se patří, Silvestrovská havajpárty následovala
vzápětí. A to docela bez deště.

Jenže už hody si zkusily, co je to déšť a sotva skončily prázdniny,
začalo systematicky pršet, komise celostátního kola u nás pěkně zmokla
a nevyhráli jsme. Vítězství v celostátní Ceně veřejnosti nám uteklo jen o pár
kliknutí myší. Zdálo se, že štěstí neprší, ale že je spíš deštěm odplavováno.

A přece to tak není. Výlet do Luhačovic nám nepokazil ani celodenní
nečas, den Křtin se vydařil, přesto, že také propršel a že jsme nakonec
vyhráli tu celostátní Knihovnu roku? To přece s počasím vůbec nesouvisí:
do knihovny neprší, ani když prší.

Ono to bude jinak. Štěstí není přechodný stav duše. Je to trvalá
vlastnost, která je člověku vrozena. Kdo se narodí šťastný, bude šťastný až
do smrti, i kdyby prožil život v dešti a pod mostem. Kdo má naopak tu
smůlu, že se narodí nešťastný, bude nešťastný a nespokojený, i kdyby se
narodil z královského lože a slunce mu zářilo od rána do večera.

A když se těch šťastných sejde celá dědina, na počasí opravdu
nezáleží. Dokážou mít radost z toho, že zde spolu žijí, i kdyby za to žádnou
medaili nedostali.

Petr Švenda


