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Bezplatný výtisk

Vážení sousedé,
když jsme nastupovali do svých funkcí, slibovali jsme vám poctivou, otevřenou
a srozumitelnou obecní politiku, bez zákulisních dohod, vstřícnou k vašim potřebám.
K tomuto slibu se stále hlásíme a chceme jej naplňovat všemi prostředky. Jednou
z možností je i Křtinský zpravodaj. Věřím, že se Zpravodaj stane nedílnou součástí
komunikace mezi zastupitelstvem městysu a jeho občany. Věřím, že bude přijat
čtenářskou obcí se zájmem a porozuměním. Redakčnímu kolektivu pak přeji, aby se
mu práce na Zpravodaji dařila.
V těchto dnech uplynulo oněch symbolických sto dní naší “vlády”. Proto bychom
rádi využili prvního čísla Křtinského Zpravodaje i k tomu, abychom vám, jeho
prostřednictvím, složili z našeho vládnutí první účet. V této souvislosti chci poděkovat
prof. MUDr. Haně Kubešové-Matějovské, CSc., za nezištnou pomoc s převzetím
agendy úřadu, kterou nám, již jako řadová občanka, dosud poskytuje.
František Novotný, starosta

Držíte v rukou první číslo obnoveného Křtinského zpravodaje. Na jeho stránkách
se budete setkávat s informacemi o práci zastupitelstva, o činnosti obecních spolků,
o životě městysu. Zkrátka s informacemi, které byste měli znát.
Myšlenka vydávání obecního Zpravodaje není nijak nová. Většina okolních obcí
svůj zpravodaj vydává. Některé jen občas, jiné pravidelně, některé jen útlý, jiné
mnohastránkový. Ale ani ve Křtinách není myšlenka zpravodaje neznámá. Již řadu
let vydává křtinská farnost svůj “Pozdrav ze Křtin”. Rovněž místní středisko Junáka
vydává tištěný zpravodaj “Smrk”, kterým pravidelně oslovuje příznivce skautingu.
A pamětníci si jistě vzpomenou, že i samotná obec Křtiny svůj Zpravodaj už kdysi
vydávala. Kronikář městysu, pan RNDr. PhMr. Zdeněk Opletal, takto vzpomíná, jak
probíhalo informování občanů v minulosti:
V době první naší Československé republiky byly vyvěšovány příslušné úřední vyhlášky
na obecní tabule a obecní zprávy vybubnovával podle potřeby místní obecní bubeník. Tak tomu
bylo ještě v prvních letech po II. světové válce.
Veliký pokrok znamenalo zřízení místního rozhlasu, kdy pravidelně nebo podle potřeby
byly sdělovány zprávy po ohlášení hudební znělkou. Tím se rozšířila žádoucí informovanost.
Tato rozhlasová sdělení pak doplňovalo vydávání KŘTINSKÉHO ZPRAVODAJE, formátu
A4 asi po dobu 12 let se středem kolem roku 1970. Byl vydáván Kulturně-školskou komisí
MNV jedenkrát měsíčně: na první straně byl měsíční program místního kina SOKOL, na druhé
straně byla různá sdělení např. veřejné oslavy, významné události, vlastivědná sdělení apod.
Zodpovědným redaktorem byl náš nynější kronikář městyse. Zpravodaj byl brigádnicky
rozmnožován na cyklostylu v n.p. ADAST v Adamově slečnou Zdenou Kadlecovou v počtu asi
150 ks a byl předáván do místní prodejny potravin, kde si jej občané vyzvedávali. Se skončením
provozu kina a úmrtím Zdeny Kadlecové skončilo i vydávání Zpravodaje.
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Na tuto tradici chceme nyní navázat. Program kina budete sice ve Zpravodaji
hledat marně, ale přesto věřím, že vás osloví. Předpokládáme jeho vydávání
čtyřikrát do roka, tedy jednou za tři měsíce. Rozsah bude upravován podle množství
příspěvků. Text Zpravodaje bude k dispozici i na internetových stránkách obce, ve
formátu PDF.
Chtěli bychom vás vyzvat k spolupráci na tvorbě obsahu našeho Zpravodaje.
Chceme, aby to byl i váš časopis. Pro elektronickou poštu jsme zřídili adresu
“zpravodaj@krtiny.cz”. Přivítáme i vaše příspěvky, týkající se života Křtin.
RNDr. Petr Švenda, šéfredaktor

Zprávy z radnice
Personální změny (František Novotný)
Vzhledem k požadavkům občanů na dostupnost služeb úřadu, zvláště matriky,
a požadavkům spojeným s funkcí matrikářky, byla od 01.02.2011 na tuto funkci
převedena paní Zdenka Šídlová. Tato změna byla provedena na doporučení
nadřízené matriky v Blansku, která požaduje práci na plný úvazek.
Chci poděkovat naší dlouholeté matrikářce, paní Kateřině Pokorné, za práci,
kterou dosud vykonávala. Abych předešel možným nejasnostem, připojuji toto krátké
vysvětlení:
Paní Pokorná odchází na vlastní žádost, kterou podala ještě před loňskými
volbami, protože navýšení úvazku pro ni nebylo akceptovatelné. Paní Šídlová se
proto na tuto funkci delší dobu připravovala a nyní má požadovanou speciální
kvalifikaci matrikáře.
V průběhu měsíce ledna byla, po výběrovém řízení, přijata na místo
administrativní pracovnice paní Anita Ruby, která od dubna tohoto roku bude také
vykonávat práci účetní. Těmito změnami a optimalizací pracovních náplní se do
konce letošního roku podaří ušetřit, jen na mzdách, 174.150,- Kč. To všechno při
daleko větší dostupnosti služeb našeho úřadu.

Úřední hodiny matriky
Pokusili jsme se vám vyjít vstříc i rozšířením úředních hodin matriky
(matrika@krtiny.cz, tel. 724 367 961). Nově vypadají úřední hodiny takto:
Pondělí

8:00 - 11:30

14:00 - 18:00

Středa

8:00 - 11:30

14:00 - 18:00

Čtvrtek

8:00 - 11:30

Do kanceláře úřadu je dále možno se v případě potřeby objednat v pracovní
době telefonicky i mimo úřední hodiny. Vedle stávající pevné linky 516 439 109, byl
do kanceláře úřadu nově zřízen i mobilní telefon 725 112 578.
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Místní poplatky (František Novotný)
Občané jsou povinni uhradit tyto poplatky:
1. poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (do 28.2., vyhláška 2/2007),
2. poplatek za držení psa (do 15.2., vyhláška 3/2007),
3. poplatky za užívání veřejného prostranství (vyhláška 4/2007),
4. poplatek za držení hrobového místa (vyhláška 1/2002).
Každoročně však narůstá počet neplatičů místních poplatků za komunální odpad
a za psy. Žádáme proto občany, aby si zkontrolovali platby za uplynulé roky a
přihlášení psů. Do konce měsíce března 2011 je možno dlužné poplatky uhradit
bez navýšení, případně dohodnout formu úhrady. Po tomto termínu podle vyhlášky
vyměří městys poplatek platebním výměrem, může přitom požadovat až trojnásobek
dlužné částky, případně uložit pokutu nebo vymáhat poplatky exekučně.

Správa hřbitova (Mgr. Emil Pásek)
S platností od 1.února 2011 převzal správu hřbitova a výběr poplatků za
pronájem hrobového místa místostarosta, Mgr. Emil Pásek. Smlouvy na pronájem
hrobového místa je třeba uzavřít v úředních hodinách nebo v pátek v 9:00-11:00 nebo
po domluvě na tel.724 016 726. Upozorňujeme na nutnost uhradit dlužné poplatky.
Doklad o zaplacení vezměte s sebou.

Kamerový systém (František Novotný)
Série krádeží, které postihly v uplynulých letech okolí úřadu, si již před časem
vynutila instalaci několika bezpečnostních kamer, které snímají prostor kolem úřadu.
Pracují v tomto režimu: Záznam se uchovává po dobu 9 dnů, a pak je automaticky
smazán. Z důvodu ochrany vašeho soukromí, mají přístup k záznamům jen starosta
a místostarosta a nesmějí je použít jinak, než nařizuje zákon. Informace získané z
kamerového systému využívá policie.

Oprava dolní školy (František Novotný)
Jistě jste postřehli, že v současné době probíhají stavební práce v objektu
Kulturního centra (tzv. Dolní školy). Do konce měsíce února budou osazeny všechny
okenní výplně a začne malování a částečná výměna akumulačních kamen za daleko
úspornější přímotopy. Na tyto úpravy, nad původně plánovaný rámec, se podařilo
sehnat finance, díky revizi dříve uzavřených smluv. Postupně bude pokračováno
úpravou dalších prostor. Prioritou je sál kulturního centra a přilehlé místnosti. Dále je
podána žádost o dotaci na krajský úřad JMK, která bude použita na odvodnění zdiva
kolem celé Dolní školy, sanaci rozpadlé zídky ve dvorním traktu a výstavbu nové. Dále
bude opraveno a dostavěno oplocení dvora od cesty a od Šebelů. Po těchto úpravách
bude prostor dvora sloužit jako hřiště pro naše nejmenší. Na zřízení a vybavení hřiště
je podána žádost o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj. Po dokončení všech
těchto úprav se stane z Dolní školy centrum nejen pro dospělé a mládež, ale také pro
maminky s těmi nejmenšími, což je naším i vaším cílem.
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Oprava zaklenutí potoka (František Novotný)
O havarijním stavu zaklenutí potoka v oblasti, přiléhající k pohostinství U Farlíků,
se zmiňuje ing. Horek na jiném místě tohoto listu. Projekt bude hotov do konce února.
V průběhu měsíce března bude vyhlášeno výběrové řízení na firmu, která provede
opravu havarijního stavu. Část prostředků na řešení této havárie ve výši 300.000,- Kč
zajistilo ještě minulé zastupitelstvo z prostředků JMK. Celková částka na opravu má
dosáhnout cca 1.300.000,- Kč. Termín dokončení: červen 2011.

Sběrný dvůr (František Novotný)
Byla oslovena firma, která zpracuje studii možnosti zřízení Sběrného dvora
komunálního odpadu, včetně výběru vhodné lokality. Částka za kterou lze zřídit
sběrný dvůr, odpovídající našim potřebám, se pohybuje ve výši 4-5 milionů korun.
Pokud se podaří zajistit financování z fondů EU - příslib máme - celková částka dotace
bude činit 90% uznatelných výdajů.

Zprávy z komisí
Komise zdravotní a sociální (Anna Kalincová)
V měsících lednu až květnu 2011 se dožívají významných jubileí tito spoluobčané:
V lednu:

F. Hloušek.

V únoru:

T. Prnka, S. Kubešová.

V březnu:

G.Kolinger, F. Lišková, I. Třísková, G. Starobová.

V dubnu:

J. Nezval.

V květnu:

M. Čapková.

Jubilantům přejeme pevné zdraví a radost ze života.

Páter Tomáš Prnka pětaosmdesátiletý
Dne 14.února oslavil 85 let dlouholetý správce křtinské farnosti, pan Tomáš
Prnka. Do Křtin přišel 1. prosince 1973. Od té doby věnoval zvelebování kostela,
farnosti i samotných Křtin již více, než osmatřicet let. Ani dnes, kdy by si měl již dávno
užívat zaslouženého odpočinku, nesložil ruce do klína. Svou neuvěřitelnou vitalitou
a podnikavostí je nám, mladším, nedostižným vzorem. Přejeme mu pevné zdraví. Ať
se Vám daří, pane děkane.
Zastupitelé městysu

Komise životního prostředí (Ing. Přemysl Horek)
V době od listopadu 2010 do února 2011 proběhlo několik schůzek „odpadové
skupiny“ a co jiného se zde probíralo, než kam s ním (rozumí se s domovním
odpadem), jak tento odpad, běžně končící v popelnicích, vytřídit, soustředit, dopravit
a dále, nezávisle již na nás, tyto suroviny opětovně pro lidskou činnost využít –
recyklovat.
Přes četné, často odlišné, názory jednotlivých členů skupinky (je nás 5 až
7), převládá shoda, „panuje konsensus“ (buďme i ve Křtinách „in“ ), v názoru na
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třídění odpadu. V pytlovém sběru směsných plastů a od dubna i papíru budeme
dále pokračovat. Navíc zůstává možnost využívat kontejnery na vytříděné plasty,
sklo a papír. Budou-li kontejnery pravidelně plněny, máme záměr jejich počet rozšířit.
Přáním naší skupinky je získat většinu našich občanů, aby třídění odpadu přijali za
své.
Termíny pytlového sběru v příštích měsících: 8.3. a 5.4. od 8:00 ráno. Prázdné
pytle je možno si vyzvednout na ÚM.
Komise ŽP společně s projektanty vodních staveb v únoru navštívila podzemí
zaklenutí potoka, v úseku podél hospody U Farlíků. Svrchní nosné (přesněji, již
nenosné) panely zaklenutí chodníku jsou uloženy na podemletých základech budovy
hospody. Hrozí opětovné propadnutí chodníku (a co horšího, i propad oblíbené
hospůdky).
Z Jihomoravského kraje již byla na opravu zaklenutí poskytnuta dotace
300 tisíc Kč. Ta musí být doplněna dalším objemem financí (cca 1 milion Kč) z
obecního rozpočtu. Rekonstrukce této části zaklenutí by měla proběhnout ještě v 1.
pololetí letošního roku.
Připravujeme: Nejpozději v letošním březnu, po vyřízení patřičného povolení, je
nutno provést kácení osmi vzrostlých, přestárlých a již rizikových stromů, rostoucích
v parčíku mezi kostelem a dolní školou. Tato sanace nebezpečných stromů je
v souladu se záměrem provést celkovou rekonstrukci lesoparku v centru obce. Návrh
parkové úpravy bude svěřen zahradnímu architektu.

Komise pro informatiku (Petr Švenda)
Zastupitelstvo křtinské se na své první veřejné schůzi usneslo zřídit vedle svých
komisí, existujících již dříve, novou komisi pro informatiku. Byl jsem ustaven jejím
předsedou a proto je na mně, abych vysvětlil, proč k tomuto kroku došlo, co si od
jejího vzniku slibujeme a jaká je náplň její práce.
Především jsme vám již před volbami slibovali srozumitelnou politiku
Zastupitelstva, tedy politiku, které budete rozumět. To znamená, že byste měli vědět
nejen to, jaká rozhodnutí Zastupitelstvo a Úřad vaším jménem přijímají, ale také proč
se tak rozhodlo, co nás to bude stát a proč některá rozhodnutí třeba odkládáme na
později nebo úplně zamítáme.
Zběsilý vývoj informačních technologií, jako jsou počítače, internet, rozvoj
telekomunikačního průmyslu a podobně, nám k tomu dává stále mocnější, ale také
složitější nástroje. Těmto možnostem je třeba se systematicky věnovat a hledat
způsob, jak jich co nejlépe využít pro komunikaci mezi Zastupitelstvem a občany.
Agenda starosty a jeho zástupce je příliš široká na to, aby se dostatečně podrobně
věnovali i tomuto tematu a do náplně práce existujících komisí také zcela nezapadá.
Doposud tedy nezbývalo, než se s jednotlivými problémy obracet na externí firmy.
Jako jeden provázaný celek však obecní informatika nefungovala.
A tak došlo k rozhodnutí zřídit samostatnou komisi, která se informatice bude
cílevědomě věnovat a bude v praxi prosazovat a zprostředkovávat co nejširší tok
informací od Zastupitelstva k občanům a naopak. Nejde tedy o to, zřídit obecní
počítačovou poradnu, servis výpočetní techniky nebo televizorů. Ostatně, já sám
jsem matematik, nikoli informatik nebo elektroinženýr. To bych měl k vlastní výpočetní
technice jistě blíž. Smyslem činnosti komise ale není samotná technika a její údržba,
nýbrž organizace využití této techniky k co nejlepšímu vzájemnému informování.
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V hrubých rysech komise informatiky působí ve třech směrech:
I. Komunikace UVNITŘ obce.
Udržování a rozvoj obousměrné komunikace mezi představiteli obce a občany.
V této oblasti jsou dosud velké rezervy ve využití internetu, infokanálu kabelovky
a Zpravodaje. Právě expedice tohoto Zpravodaje je prvním hmatatelným výstupem
práce komise. Zároveň se nemůžeme vyhnout ani koncepčnímu řešení problémů
kabelového rozvodu televizního signálu. O tom informujeme v následujícím
příspěvku.
II. Komunikace MIMO obec.
Zajištění propagace obce v okresním, krajském, celostátním i mezinárodním
měřítku. Na poli propagace poněkud pokulháváme. Nám, obyvatelům Křtin, reklamní
letáky o Křtinách pochopitelně nechybějí. My o Křtinách víme své. Ale pokud se o nás
dostatečně lákavě nedovědí turisté, kteří si zrovna plánují letní dovolenou, pojedou
patrně utratit své našetřené peníze někam jinam. Zvýšení turistického ruchu znamená
zvýšení obecních příjmů, nemluvě o místních podnikatelích.
Nemusíme kvůli tomu zrovna zakládat nudistickou pláž, jako v jedné české
veselohře. Turistických lákadel máme naštěstí dost. Naší snahou je proto maximální
podpora povědomí turistické veřejnosti o Křtinách.
III. Komunikace nadčasová.
Udržovat kulturní a historický odkaz našich předků a zajišťovat jeho předání
našim potomkům. V dřívějších dobách usedl čas od času kronikář, učitel, kaplan,
regenschori nebo jiný, písma znalý soused ke stolu, namočil čerstvě oříznutý husí
brk do duběnkového inkoustu a zaznamenal nějakou tu významnou událost ze života
obce do místní kroniky. I dnes usedá křtinský kronikář ke stolu. Husy z Kauflandu
ovšem mnoho peří nemají a duběnky již dávno z našich lesů vymizely. To mu ale
nevadí. Používá totiž plnicí pero.
Jenže plnicí pero dnes nestačí. Aby se i naši potomci mohli jednou podívat třeba
na průběh Dne Křtin v dávném roce 2010, je třeba archivovat i foto, video a audio
materiály, které se dnes používají k dokumentaci života a které nijak archivovány
nejsou, protože jsou elektronické. Přesto, že dnes vzniká mnohonásobně víc
dokumentárních materiálů o našem životě, než dříve, přesto, že digitální fotoaparát
má dnes už skoro každý, paradoxně se pak po letech může stát, že budou naši
potomci horko, těžko shánět videonahrávky o důležitých událostech ze života obce
v naší době. I to je práce pro komisi informatiky.

Kabelovka (Petr Švenda, Komise informatiky)
V souvislosti s připravovaným zastavením zastaralého analogového vysílání programů
ČT1 a Nova z vysílače Kojál, obracejí se mnozí občané na zastupitelstvo s dotazy
a připomínkami, které se týkají fungování kabelovky nyní a v budoucnu.
Proto jsme iniciovali schůzku se zástupcem servisní organisace, panem Hoškem, která se
uskutečnila dne 17.ledna 2011. Výsledkem této schůzky je následující informace o aktuálním
stavu kabelové televize, přinášející odpovědi na nejčastěji kladené otázky:
1.
2.
3.

Jaké stanice jsou dnes na kabelovce k disposici?
Proč se tak často vyskytují problémy s kvalitou signálu, zejména v okrajových
částech obce?
Proč občas dochází ke změně úrovně hlasitosti některých stanic (typicky
Prima)?
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Co bude pro nás znamenat plánované vypnutí analogového signálu ČT1
a Novy?
Jaká je možnost rozšíření nabídky stanic, například o stanici NOE?
Kdy se projeví kvalitativní zlepšení digitálního signálu?

Než na tyto otázky odpovíme, pokusím se krátce popsat aktuální technický stav rozvodu
kabelové televize ve Křtinách:
Kabelová televize byla od počátku budována s důrazem na minimalizaci vstupních
investičních nákladů. Proto bylo realizováno nejlevnější, ale poměrně zastaralé řešení: páteřní
síť je vedena technologií koaxiálních kabelů. Tyto kabely však vykazují poměrně vysoké ztráty
signálu, závisící na délce vedení, teplotě vzduchu a kmitočtu vedeného signálu. Čím vyšší
kmitočet, tím větší ztráty.
To si vynutilo vložení 12 zesilovačů do páteřní sítě, které nahrazují ztráty signálu
dodatečným zesílením. Zesilovače jsou rozmístěny po celé obci, většinou na půdách
dobrovolníků a nelze je ovládat dálkově. Díky závislosti kvality sítě na teplotě vzduchu, je tedy
třeba při každé větší změně počasí provést ruční úpravu nastavení všech zesilovačů, tedy
příjezd pana Hoška a jeho poměrně náročnou anabázi po půdách jednotlivých dobrovolníků.
Pokud některého dobrovolníka doma nezastihne, úpravu nelze provést. Pokud u některého
dobrovolníka dojde k výpadku proudu, zesilovač přestane pracovat a část obce, závislá na
tomto zesilovači, ztratí signál.
Z tohoto popisu vyplývají odpovědi na vaše otázky:
1. Jaké stanice jsou dnes k dispozici?
Přehled televizních stanic, dostupných prostřednictvím kabelového rozvodu k 17.1.2011,
v pořadí kanálů:
Prima
(Satelit)
Markýza

(Satelit)

ORF I.

(DVBT - pozemní digitál) v současnosti má příjem technické problémy.

ORF II.

(DVBT) v současnosti má příjem technické problémy.

Nova Cinema

(Kojál)

Obecní kanál

--

ČT2

(Satelit)

Nova

(Kojál - letos bude digitalisován)

ČT1

(Kojál - letos bude digitalisován)

ČT24

(DVBT)

ČT4

(DVBT)

TV Barrandov

(Satelit) - instalován před Vánocemi.

Prima cool

(DVBT) - instalován na původní místo RTL před Vánocemi.

RTL
(Satelit) - po instalaci Prima cool posunuta na následující kanál.
2. Proč se tak často vyskytují problémy s kvalitou signálu, zejména v okrajových částech
obce?
Je to způsobeno právě soustavou těžko udržovatelných zesilovačů a volbou koaxiální
technologie, závislé na teplotě. Změny teplot a poruchy zesilovačů a jejich napájení, spolu
s celkovou délkou vedení, se projevují nejvíce právě v okrajových částech obce.
3. Proč občas dochází ke změně úrovně hlasitosti některých stanic (typicky Prima)?
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Elektronické ústředí kabelové televize je umístěno na půdě Úřadu městysu. Zde je pro
každý přijímaný program instalován samostatný přijímač, který signál přijímá a posílá ve
správné kvalitě do kabelové sítě. Hlasitost zvuku je třeba nastavit pro každý kanál zvlášť.
Novější typy přijímačů si dokážou toto nastavení zapamatovat i po krátkodobém výpadku
elektrické energie. Starší typy však nastavení "zapomenou" a je tedy potřeba je po obnovení
dodávky proudu znovu ručně upravit (dnes jsou v provozu ještě tři). Proto se poruchy hlasitosti
objevují vždy po výpadku proudu na Úřadu městysu. Nápravu zajišťuje opět pan Hošek. Jde
však o poměrně jednoduchou operaci, kterou jsme si nechali vysvětlit. Pokud se tedy tento
problém objeví, je nyní již možno obrátit se přímo na starostu obce, který je po zaškolení
schopen nastavení hlasitosti upravit.
Tento problém lze vyřešit náhradou přijímačů za novější typy, zřízením samostatného
napájení centrály nebo vložením záložního zdroje (v podstatě baterie, která by udržela zařízení
v chodu po dobu krátkodobého výpadku elektrické energie). Na řešení se momentálně pracuje.
4. Co bude pro nás znamenat plánované vypnutí analogového signálu ČT1 a Novy?
Vypnutí analogových signálů z Kojálu (ČT1 a Nova), samo o sobě nebude pro nás
znamenat žádné bezprostřední výdaje. Bude pouze třeba v této souvislosti provést přeladění
televizorů na nové kanály. Přitom se patrně změní i pořadí jednotlivých stanic.
5. Jaká je možnost rozšíření nabídky stanic, například o stanici NOE?
Obecně závisí možnost rozšíření o další stanice na tom, jaký režim příjmu jednotlivé
stanice nabízejí. Stanice, jejichž příjem je nějakým způsobem zpoplatněn, lze přijímat až tehdy,
pokud bychom si poplatek hradili. Zároveň však z konstrukce kabelové sítě vyplývá, že nelze
zajistit zpoplatněný příjem jen někomu a ostatním jej nezpřístupnit. Stanice je buď dostupná
všem nebo nikomu. To znamená, že náklady spojené s příjmem by se dotkly všech účastníků,
připojených do kabelové sítě.
Situace stanice NOE je v tomto ohledu o něco lepší. Samotný příjem jejího signálu nijak
zvlášť zpoplatněn není. Možnost příjmu je tedy závislá pouze na nákupu centrálního přijímače,
který představuje částku zhruba 15000 Kč. O tuto částku bychom se museli podělit. Nebo by se
o ni museli podělit zájemci o příjem stanice NOE, s vědomím, že její signál pak bude dostupný
i těm, kteří o ni zájem neprojevili.
6. Kdy se projeví kvalitativní zlepšení digitálního signálu?
Odpověď na tuto otázku je složitější. Digitální signál nabízí podstatně vyšší kvalitu
i kvantitu příjmu, než signál analogový. Avšak není to zadarmo. Televizní diváci, kteří nejsou
připojeni do kabelové sítě, jsou nuceni si při vypnutí analogového signálu pořídit nový televizní
přijímač nebo alespoň tzv. "set-top" box, který přijme digitální signál a transformuje jej zpět na
signál analogový, jemuž starší televizory rozumějí. My, uživatelé kabelovky, jsme této investice
ušetřeni, protože centrální přijímače fungují jako set-top boxy a provedou konverzi signálu zpět
na signál analogový za nás. My tedy i nadále budeme přijímat analogový signál.
Výhoda tohoto řešení je však jen zdánlivá. Spolu s převodem kvalitního digitálního signálu
na analogový ztrácíme totiž všechny výhody, které digitální příjem přináší, zejména jeho
kvalitu. Je-li kabelovka analogová, pořízením nového televizního přijímače zlepšení příjmu
nedosáhneme. Jedná se tedy o dočasné řešení, které bude třeba po definitivním ukončení
analogového vysílání znovu přehodnotit. Není totiž možné, aby pro někoho kabelový rozvod
fungoval digitálně a pro jiného analogově.
Co s tím?
Na první pohled by řešením mohlo být spuštění digitálního provozu celé kabelovky. To
by sice pro majitele starších televizorů znamenalo nákup set-top boxu, ale takto postižených
stejně ubývá, protože dříve nebo později si každý z nás zakoupí novou, digitální televizi.
Toto řešení má však horší úskalí. Na začátku jsme konstatovali, že ztráty koaxiální sítě
jsou tím větší, čím vyšší je nosná frekvence signálu. A nosné frekvence digitálního signálu jsou
tak vysoké, že by je stávající kabelový rozvod patrně nedokázal přenášet. Kvalita příjmu by tak
velmi pravděpodobně byla ještě horší, než u přenosu analogového.
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Skutečným řešením tohoto problému je celková rekonstrukce kabelového rozvodu
a náhrada koaxiálních kabelů páteřní sítě skleněnými vlákny. To by však znamenalo poměrně
značnou investici, v řádu dvou až tří tisíc korun na každého uživatele.
Tento článek nepřináší řešení problémů kabelovky. Cílem je seznámit vás s jejím
současným stavem a příčinami zmíněných potíží. Schůdná řešení intenzivně hledáme
a o dalším vývoji vás budeme informovat.

Spolkové křtinští
Ze spolkového života (Radek Brzobohatý, Výbor pro mládež a spolky)
Ne každý z nás má možnost mít info kanál na kabelové televizi, a proto díky
skvělému nápadu a iniciativě Petra Švendy držíme v rukou toto první vydání nového
zpravodaje. Život křtinských spolků byl v uplynulém období, jak je tomu již několik let
dobrým zvykem, provázen množstvím nejrůznějších akcí.
Naši skauti nám před Vánocemi donesli až domů Betlémské světlo, přinášející
do rodin pokoj a klid, tolik potřebný po celoročním shonu. Po Vánocích pokračovali
Tříkrálovou sbírkou, pořádanou již několikátým rokem. Letos se vybralo rekordních
23 114 Kč, určených pro Českou katolickou charitu. A koncem února proběhl již
tradiční dětský Maškarní bál, kdy restaurace U Farlíků doslova praskala ve švech
pod náporem malých účastníků. V březnu jste zváni na sázení stromků a další akce
pořádané naším skautským oddílem, které naleznete jak v pravidelném měsíčníku
SMRK (zájemci o zasílání pište na email stefan.pindak@centrum.cz), tak v našem
Křtinském kalendáři.
Od listopadu nám běží také pravidelné Cestovatelské večery, pořádané
o.s. Horní mlýn a skauty, které se těší velké pozornosti nadšených diváků. Nejvíce
návštěvníků, v počtu 45, přišlo nyní, v lednu, na vyprávění manželů MatějovskýchKubešových, kteří se s námi podělili o zážitky z cest po dalekém Mexiku.
Naši hasiči na podzim uspořádali lidovou zabíjačku. Po čuníkovi se jen zaprášilo.
V lednu měli Výroční valnou hromadu, těšící se velkému zájmu příznivců a členů
tohoto sdružení. Je naším velkým přáním, aby počet členů, příznivců a časem snad
i aktivní mládeže vzrůstal. Nyní jsou v plném proudu přípravy na jarní květnovou
Hasičskou pouť, na kterou jste všichni srdečně zváni.
Smíšený sbor Kantila má za sebou jeden z nejnáročnějších roků své historie.
Podzimní koncert, konaný u příležitosti 800. jubilea, byl jedním z největších, co
i ti nejdéle sloužící členové pamatují. Věřím, že i vy jste si tento jedinečný zážitek
nenechali ujít.
Členové Divadelního spolku KŘOVÝ absolvují celoroční přípravnou „šňůru“
nejrůznějších společenských akcí (Spolkový ples, Ostatky, Silvestrovská Havaj párty,
Den Křtin). Nyní jsou opět v plném proudu přípravy na premiéru nové divadelní hry
z prostředí starověkého Egypta, Doricha a Amasid, na kterou jste v měsíci březnu
všichni srdečně zváni.
Děvčat v taneční skupině Saltarín, vedené členkou Národního divadla v Brně
Petrou Říhovou, neustále přibývá a jistě mezi sebou rády uvidí případné další
zájemkyně. V plném proudu jsou již také přípravy na letní Křtinské hody. Stárci jsou
v této chvíli nejvíce poptávaným artiklem.
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Sokol Křtiny bude jistě potěšen, pokud se pravidelných pondělních cvičení,
vedených pány Františkem Meluzínem a Petrem Jelínkem, v tělocvičně školy,
zúčastní, kromě stávajících asi desíti dětí, i další rodiče se svými ratolestmi.
Naše Pionýry můžete potkat při jarním úklidu a čištění lesa, maminky ze
sdružení Smrček se na Vás těší v nově opravených prostorách budovy Dolní školy.
Pomalu se nám probouzejí také naši křtinští včelaři a věřme, že nám jejich nestor
a opora, pan Čestmír Šnoblt, vychová dostatek nadšených následovníků.
A nesmím opomenout ani členy šachového kroužku, kteří Vás srdečně zvou
na dubnový šachový turnaj.
Rád bych také na tomto místě poděkoval jak všem návštěvníkům 3.Spolkového
plesu na zámku ve Křtinách – sešlo se nás více, než 200, tak všem účinkujícím –
Cimbálové muzice Jana Opletala, skupině Hamrla Boys, děvčatům z taneční skupiny
Saltarín a Martinu Vojáčkovi za skvělý moderátorský výkon. Věřím, že byli všichni
účastníci akce s průběhem spokojeni. Přání správce zámku pana Sedláčka, aby s ohledem na ubytované hosty - byla akce ukončena do třetí hodiny ranní, se ukázalo
jako velmi obtížné, až nemožné realizovat v praxi.
Počet sdružení a seznam akcí je dlouhý, proto vítáme každého, kdo by se chtěl
jakýmkoli způsobem zapojit nebo pomoci s činností kteréhokoli z výše uvedených
sdružení. Své dotazy můžete posílat na adresu radek@brzobohaty.cz.

Kalendář spolkových a společenských akcí v období
březen – květen 2011
BŘEZEN
3. 3. Čt Cestovatelský večer - Norsko - Radek Horňák
(Skauti, o.s.Horní mlýn a křtinské spolky)

5. 3. So Ostatky (Křový)
25. 3. Pá Divadelní hra Doricha a Amasid - premiéra (Křový)
19. 3. So Sázení stromků (Skauti)
DUBEN
7. 4. Čt Cestovatelský večer - Cestování po hvězdách - Petr Švenda jr.
(Skauti, Horní mlýn a spolky)

16. 4. So (nebo 23.4.2011) Čištění údolí Křtinského potoka
(jeskyňáři, CHKO Moravský kras a Skauti)

22. 4. Pá Úklid odpadků Zemanův žleb – Arboretum – Rudická brána (Pionýr)
21.-23. 4. Hrkání před Velikonocemi (fara a Skauti)
23. 4. So 8. Šachový turnaj Křtiny
24. 4. Ne Svátek skautů a jejich patrona sv. Jiří: Den v krojích (Skauti)
30. 4. So Skautské pálení čarodějnic (Skauti)
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Výlet za květy do přírody (Horní mlýn)
Pomoc lesu u lesníka u Ochoze (Horní mlýn)
Sběr šrotu a umývání náměstí (SDH)
Velikonoční jarmark (kulturní výbor)

KVĚTEN
1. 4. Ne Hasičská pouť (Hasiči)
7. 4. So Májová vycházka kolem Křtin (Pionýr)
29. 4. Ne Pohádkový les (MaRC Smrček o.s.)

Základní škola
Konec I. pololetí, aneb jak jsme se snažili (Ing. Dagmar Bibrová)
Největší událostí ve škole v lednu je bezesporu konec prvního pololetí.
Oddechnou si všichni. Ti, co se snažili, že už se nemusí snažit. Ti, co se nesnažili, že
už je nikdo nebude nutit ke snaze. A posléze i učitelé, že se nebudou muset snažit
vylepšovat nevylepšitelné známky.
Jestli si někdo myslí, že výsledná známka je za to, jak se děti snaží, mýlí se. Ve
výsledné známce je zahrnuta nejen snaha dětí, ale i rodičů. Někteří pro své ratolesti
vyhledávají informace k referátům na internetu, čtou, aby doplnili čtenářské deníky,
noří se do tajů vědy, aby si zopakovali učivo základní školy a mohli je vysvětlit svým
potomkům.
Ti pak mají o to více času si odpočinout v hodinách po přestávkových aktivitách
a přemýšlet, zda v další přestávce budou házet houbou, či toaletním papírem,
popřípadě koho proženou po chodbě.
A tak pololetní známka zahrnuje snahu nejen dětí, ale i jejich rodičů. Těm patří
poděkování za účinnou pomoc. Poděkovat musíme i těm rodičům, kteří se nepodíleli
na plnění školních povinností svých nejmenších, ve snaze vést je k samostatnosti.
Výsledkem všech těchto snah je průměrná známka školy 1,48. Z celkového počtu
128 dětí jich má 55 vyznamenání a jenom 2 mají snížený stupeň z chování.
Jo, jsme dobří !!! Anebo nejsme dobří?

Miss školy 2011 (Ing. Dagmar Bibrová)
Dobrý pozorovatel může v povánočním období pozorovat, že dění v části školy
připomíná mraveniště. Mravenečci vybíhají ven, vracejí se s dary od sponzorů
a dávají instrukce uchazečkám o titul Miss. Část mraveniště přihlíží a v duchu si říká:
„Cože je to tak bere a co z toho mají?“ Nicméně mravenečky to neodradí a dokonce
vnímají hlasy: „Nesmíte zapomenout …, už máte …, kdo to zajistí …“.
A pak přijde den D – 3. únor. V tělocvičně zní hudba, tančí se a zpívá. Na děti
si udělá čas i pan starosta František Novotný. A předávají se korunky, šerpy, květiny
a věcné dary. Do školy se vracejí ti, kteří již vyšli. Je zvláštní, že všichni říkají, že
jejich Miss byla ta nejlepší. A tak má škola každý rok tu nejhezčí soutěž.
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Zazáří moderátorky Karolína se Soňou. Diváci zvolí Miss Sympatie, za první
stupeň Šárku Pernicovou, za druhý Barboru Trávníčkovou. Porota rozhodne
o Miss poupěti. Tím se stává Eliška Reichenauerová, I. vicemiss poupě
Šárka Pernicová a II. vicemiss poupě Barbora Seemannová. Za Miss školy
je vybrána Barbora Trávníčková, I. vicemiss Veronika Učňová a II. vicemiss
Nikola Pokojová.
Hudba dozní a opět mraveništní mumraj. Je však tentokrát jiný, než ten první.
Těch mravenců, co snášejí, je již více. Mravenečci vynesli na povrch mraveniště
kukly, aby se z nich zrodily královny, protože všechny soutěžící ten den zářily
jako opravdové královny. „Královnám“ a bezejmenným mravenečkům patří velké
poděkování. Bez těch bezejmenných by se soutěž nemohla konat, zrovna tak jako
bez sponzorů.
Sponzory byli: Městys Křtiny, Fara Křtiny, OÚ Bukovina, Galerie Altik, dětská
lékařka MUDr. Trnečková, Zubní ordinace MUDr. Švendové, rodina Reicheaunerova,
pan J. Šanda, pí L. Richterová, Kadeřnictví Olga Křtiny, Kadeřnictví Iva
Křtiny, Novinový stánek Křtiny, Topení-plyn M. Ludvík Křtiny, COOP Habrůvka,
Kovoobráběčství Kučera Březina, Nesy Neužil Březina, TJ Sokol Březina, pan
Novohradský, pan Holík, pan Pavloň, Cukrářství Bukovinka, Včela Bukovina.
Děkujeme a jsme rádi, že nám pomáháte.

Farní úřad
Římskokatolická farnost (Mons. Jan Peňáz)
Rok 2010 - 800 let od zjevení Panny Marie v Bukovince, což byl začátek
křtinských poutí.
1. Z významných hostí jsme uvítali 1 kardinála, 2 arcibiskupy, 3 biskupy, 3 opaty
a hodně kněží a řeholních sester, poměrně dost pěších poutníků a velmi mnoho
poutníků a turistů.
Proběhly dva televizní přímé přenosy, shodou okolností vždy ve velkém napětí,
protože posledního dubna přenášela ČT 2 z Velehradu do pozdního večera pohřeb
kardinála Špidlíka a v neděli, už od nás, zahájení jubilea s kardinálem Coppou.
V poslední sobotu církevního roku - 20.11.2010 - přenášela TV Noe, katolická televize
dobrých zpráv, pohřeb mikulovského probošta, biskupa Krátkého, pravidelného
křtinského kazatele a v neděli, 21. ráno, už všichni její diváci viděli v přímém přenosu
našeho pana biskupa, jak u nás zakončuje naše jubileum. Takže dvakrát za rok mohl
být celý národ, díky obrazovce, v křtinském kostele, přímo na mši svaté.
Dále se uskutečnily dva velké koncerty s Brněnským filharmonickým sborem,
tři koncerty s naší Kantilou, jeden koncert Moravanu a tři koncerty na zvonohru.
Během noci kostelů zde po více, než dvou stech letech zpívali opravdoví premonstráti
církevní hodinky, v pravý čas, jak to má být, a jak to tu kdysi bývalo (i když tentokrát
ne latinsky, ale česky).
Poprvé po dlouhých letech vraceli místní poutníci, z nichž část šla celou cestu
pěšky, putovní poutní prapor do Sloupa. Dvakrát jsme společně pěšky putovali do
Bukovinky, na místo zjevení. Při procesí Božího Těla jsme poprvé kráčeli prostorem
budoucích druhých ambitů, plánovaných už samotným Santinim. Přibylo 6 zvonů
a jedna Boží muka. Do Ježíškovy pošty přišlo 52 děkovných dopisů od dětí
i dospělých. Dvakrát o tom vysílali v televizi.

www.krtiny.cz

Křtinský zpravodaj 1/2011 (leden - duben)

Strana: 13

2. Letos budou velikonoce až koncem dubna, chystáme křížové cesty v ambitech
i v přírodě, chystáme hrkání od večera 22.4. do poledne 24.4. Na sv.Marka bude Hod
Boží, 1. května bude hasičská pouť. Podrobnosti budou ve farním zpravodaji.
3. Kostel uklízíme každý pátek od 9 hodin a bereme to jako při stavbě Národního
divadla: „Křtiny sobě.“

Různé
Rozpis služeb zubní pohotovosti v měsících
březen - květen 2011. (MUDr. Zdenka Švendová)
Březen
5. 3. MUDr. Štrajtová

Černá Hora, Zdrav. středisko

608 220 806

6. 3. MUDr. Švendová

Křtiny, Zdrav. středisko

516 439 404

12. 3. MUDr. Tomaštíková

Adamov, Smetanovo nám. 327

516 446 398

13. 3. MUDr. Kupková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 457

19. 3. MUDr. Well

Adamov, Smetanovo nám. 327

516 447 605

20. 3. MUDr. Hanáková

Blansko, Pražská 1b

516 418 788

26. 3. MUDr. Havlová

Blansko, Pražská 1b

516 418 786

27. 3. MUDr. Hepp

Rájec, Šafranice 101

516 434 055

2. 4. MUDr. Hosová

Rájec, Zdrav. středisko

516 432 138

3. 4. MUDr. Hošák

Adamov, U Kostela 4

516 446 428

9. 4. MUDr. Houdková

Blansko, Pražská 1b

516 418 787

10. 4. MUDr. Jílková

Rájec, Ol. Blažka 145

516 410 786

16. 4. MUDr. Juráková

Blansko, Pražská 1b

516 418 787

17. 4. MUDr. Klapušová

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 452

23. 4. MUDr. Kovandová

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 450

24. 4. MUDr. Kulhánková

Křtiny, Zdrav. středisko

516 439 190

25. 4. MUDr. Kupková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 457

30. 4. MUDr. Láníková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 456

1. 5. MUDr. Levová

Adamov, Smetanovo nám. 327

516 447 606

7. 5. MUDr. Miklíková

Blansko, ZŠ Rodkovského

515 157 112

8. 5. MUDr. Paulíčková

Černá Hora, Zdrav. středisko

725 415 615

14. 5. MUDr. Pokorná M.

Blansko, Gellhornova 9

516 412 422

15. 5. MUDr. Pokorný M.

Blansko, A. Dvořáka 4

516 417 621

Duben

Květen
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21. 5. MUDr. Roth

Ostrov, Zdrav. středisko

516 444 326

22. 5. MUDr. Semrádová

Sloup, Zemspol, 221

516 435 203

28. 5. MUDr. Řehořek

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 453

29. 5. MUDr. Řehořek

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 453

Spálenisko (Petr Švenda)
I smutná výročí mají býti připomínána. Zvláště, jsou-li dostatečně kulatá.
A výročí, které si připomeneme v následujících týdnech, opravdu za pozornost stojí.
Uplyne totiž rovných čtyři sta let od chvíle, kdy dne 11. dubna 1611, zachvátil Křtiny
jeden z nejrozsáhlejších požárů v jejich dějinách. Vzpomínka na tuto tragickou událost
již dávno vybledla, překryta nesčetnými válkami, dalšími požáry a jinými pohromami,
jež přinesla následující staletí.
Dnes bývá z křtinské historie nejčastěji připomínán obrovský požár kostelních
střech, z května roku 1844, který zničil krytinu, trámoví a zvonici kostela. Avšak obytné
budovy příliš nezasáhl. Skutečná pohroma pro obyvatelstvo se odehrála o více, než
dvě stě let dříve.
O tom, co se v noci na 11. dubna 1611 stalo, nám zanechal zprávu neznámý
zábrdovický premonstrát v knize Audolj Křtinské, vydané v roce 1665. Autor čerpal
z vyprávění pamětníků události, zejména asi stařičkého křtinského faráře, pátera
Norberta Credelia, kterému bylo v době požáru teprve dvaadvacet let:
Léta páně 1611, ten Pondělí po Neděli prowodní, nešetrností čeledi we
dwoře farním, wyšel oheň w noci, a hned úprkem wšechnu tu stranu, až na
konec wsi nad Mlejnem ležící, obklíčil a spíše, než za půl hodiny wšechnu sežral
a w popel obrátil. Žádný spůsob a prostředek nebyl, ohni odolati a jej zastawiti,
proto, že i wítr jeho zrostu a rozmáhání pomáhal, i že na wětším díle stawení od
dřewa bylo, jej k sobě lehce přijímalo, a moci jeho odolati nemohauc násilnost
jeho, k dokonalému spálení pomáhalo...
Byla zničena fara a větší část obce, která se tehdy rozkládala na zámecké stráni,
mezi dnešním kostelem a habrovskou křižovatkou. Jako zázrakem unikl zkáze starý
kostel “Zázračného obrazu”, jenž stál těsně vedle hořící fary. Přesto, že jeho “střecha
a wěže wšechna zahřítá byla”, nevzplanul.
V té době byly ve Křtinách dva kostely. Mladší, německý, byl od požáru
dostatečně daleko a nebyl ohněm vůbec ohrožen. Starý křtinský mlýn, který stával
až za potokem, v místě dnešní habrovské křižovatky, se zkáze patrně také vyhnul.
Stráň za dnešním kostelem nebyla již nikdy znovu osídlena. Centrum obce se
přesunulo před kostely a nová fara byla vybudována, z obavy před dalším ohněm,
o něco výše ve stráni.
Dnes již upomíná na tuto smutnou událost jen místní název: “Spálenisko”.
A hříčkou osudu přímo naproti někdejšímu požářišti stojí dnes hasičská zbrojnice.
S křížkem po funuse.
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Z redakční pošty
Welshská plemena koní ve Křtinách (Irena Bulová)
Úřad městysu obdržel anonymní stížnost na údajné týrání koní na Habrovsku.
Vyjádření manželů Bulových k tomuto tematu je natolik zajímavé, že je uveřejňujeme
v plném znění:
Majitelkou koní je paní Irena Bulová. Všichni koně jsou řádně registrováni v ČR.
V současné době vlastníme tyto koně:
Welsh pony „C“ hřebec Limetree Little Bit Shy (CZE), nar. 28.5.2010
Welsh cob „D“ klisna Limetree Super Magnificent (CZE), nar. 2.6.2010
Tito koně jsou zapsáni i ve Welsch stud book ve Velké Británii a jsou čipováni.
Pony klisna 60/488 Mirča nar. 17.4.2007
Pony klisna 51/780 Bára nar. 0.0. 1998
Koně jsou pod stálým veterinárním dohledem MVDr. Snížkové. Pravidelné
korektury kopyt – strouhání, pan Buchta. Koně jsou v přirozeném odchovu – pastevně
na celkové ploše cca 1.5 ha, rozdělených el. ohradníkem pro možnost vypásání a
obnovy porostu, se stálým přístupem k vodě a soli, seno nebo pastva neomezeně.
V zimních měsících přidáváme jedenkrát denně řízky z řepy s melasou a potravinové
doplňky dle potřeby (průmyslově vyráběné směsy, lněné semínko, řepa, mrkev,
jablko).
Vzhledem k tomu, že se většina našich koní na pastvě i narodila (což je možné
ověřit v Horse-Way, s.r.o., tel.724057166) a jiné prostředí neznají, myslíme si, že jim
to vyhovuje a že se tudíž nejedná o týrání koní.
Již po mnoho staletí jsou tito koně prochováváni na dobrý charakter, odvahu a
pracovní výkon. Proto patří mezi nejlepší zápřahová a jezdecká plemena na světě.
Jsou to koně přizpůsobení pastevnímu chovu a zocelení klimatickými podmínkami
Walesu (Velká Británie).
Rozdělit je můžeme do těchto kategorií:
Welsh mountain pony - A
Welsh pony – B
Welsh pony typu cob – C
Welsh cob – D
Welsh part bred – což je Welshský polokrevník
Snažíme se o přirozený odchov, což znamená že chceme umožnit nebo vytvořit
koním takové podmínky, jaké jsou pro ně přirozené, tedy nejlepší. Koně potřebují
především prostor, kde mají možnost volného pohybu.
Druhým důležitým faktorem je společnost. Kůň je od přírody stádovým tvorem,
to znamená, že jako jednotlivec by nepřežil a podle toho také myslí. Všimněte si, že
stádo se drží pohromadě a když koně odpočívají a leží, jeden z nich vždy stojí a hlídá
– instinkt nezměníte. Kůň bez svých druhů nemůže být nikdy v psychické pohodě.
Potřebuje bližší kontakt, například položit si hlavu na hřbet druhého koně. Že na sebe
ve stájích vidí z boxů, to jim nestačí.
Dalším důležitým faktorem v jejich životě je dvacetičtyřhodinový pobyt venku (v
zimě, v noci, v dešti, když sněží). Tak, jak žili již desítky milionů let před domestikací.
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Může se zdát, že dnešní plemena koní jsou přešlechtěná a venku nevydrží. To je
ale omyl. Koně mají velmi dobře uzpůsobený termoregulační systém. Je jim desetkrát
menší zima, než člověku. A pokud je jim chladno? První fáze je třes, tedy zahřívání
svalů. A pokud je jim už opravdová zima? Pak kůň běhá a zahřívá se. Ale po pravdě
řečeno, vzpomenete si, kdy jste naposledy viděli koně na pastvě běhat jen tak, aby
se zahřál?
Hůř je koni v létě, kdy musí odvádět teplo. Pak je dobré mít na pastvě stinné
místo.
Kůň žijící na pastvě se stádem, je psychicky vyrovnaný, šťastný a odolný. My
mu k jeho spokojenému životu přispíváme už jen veterinární péčí, správnou výživou
a nenásilným výcvikem, s použitím metody Join-up podle Montyho Robertse.
S pozdravem Irena a Luboš Bulovi

Inzerce
Křtinský zpravodaj nabízí na svých stránkách řádkovou i plošnou inzerci. Pro občany
je vyhrazena řádková inzerce běžného charakteru ZDARMA. Podnikatelům rovněž
nabízíme řádkovou i plošnou inzerci. Její cena bude určena dle objemu inzerátu.
Texty inzerátů zasílejte v elektronické podobě, plošnou prezentaci na základě
předchozí domluvy.

Setkání u kávy
Dovolujeme si vás pozvat k neformálnímu posezení u kávy, které se
uskuteční ve středu, 16.března 2011 v 18:00 v pohostinství U Farlíků. Rádi
si poslechneme vaše názory na řešení problémů obce a rádi zodpovíme vaše
dotazy.
Vaši zastupitelé

Hledáme šikovného grafika
Redakce zpravodaje hledá grafika pro grafické zpracování zpravodaje, včetně
předtiskové přípravy. Zájemci, hlaste se na adrese zpravodaj@krtiny.cz.

Korektor, korektorka
Hledáme také dobrovolníka z řad křtinských občanů, který by se podílel na
korekturách zpravodaje. Případní zájemci, znalí pravopisu, hlaste se e-mailem na
adrese zpravodaj@krtiny.cz nebo přímo na ÚM Křtiny.
Zpravodaj vyšel nákladem 300 ks. Občanům Křtin je zdarma distribuován do poštovních schránek. Svoje příspěvky a náměty zasílejte
na e-mailovou adresu zpravodaj@krtiny.cz, případně doneste na ÚM Křtiny ve fyzické podobě. Uzávěrka příštího čísla je 1.5.2011. Za
věcnou správnost příspěvku odpovídá autor. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky dle potřeby krátit, případně stylisticky upravit
nebo nezveřejnit. Vydává Komise pro informatiku Zastupitelstva městysu Křtiny. Šéfredaktor: Petr Švenda.

