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V

ážení spoluobčané,
skončily prázdniny, doba dovolených a odpočinku. Věřím, že jste tuto
dobu prožili podle svých představ, že jste si odpočinuli a že se s novou chutí
zapojíte do křtinského společenského života.
Školákům přeji, aby nový školní rok, který právě začal, byl pro ně rokem úspěšným, plným krásných známek, nových poznatků a pochval od učitelů i rodičů.
A totéž vlastně přeji i jejich rodičům a učitelům, protože co víc si mohou přát,
než zdravé děti, které prospívají ve škole.
Do vašich rukou se dostává třetí číslo křtinského Zpravodaje. Od posledního
vydání uplynuly dlouhé čtyři měsíce, během nichž se odehrála spousta drobných i větších akcí, kterých se mnozí z vás různou měrou účastnili, ať už jako
organizátoři nebo účastníci.
Dovolte mi proto, abych ještě jednou poděkoval všem, kteří přiložili ruku k dílu
a podíleli se na organizaci akcí, jež na území městyse od jara proběhly. Děkuji
členům spolků a zájmových organizací a také ostatním jednotlivcům, bez jejichž aktivní pomoci by to nešlo. Nejde vyjmenovat všechny akce a všechny
organizátory, ale myslím, že všichni účastníci, kteří akce navštívili, byli spokojeni a velmi dobře se bavili.
						
František Novotný, starosta

Zprávy z radnice
Termíny Pytlového sběru
Hlášení poruch
Svoz tříděného odpadu v barevných
pytlích proběhne do konce roku 2011
ještě v těchto termínech: 20.10., 16.11.
a 15.12.

Abychom maximálně urychlili nápravu poruch a nedostatků obecního majetku, dovolujeme si požádat vás
o spolupráci. Pokud objevíte poruchu
veř. osvětlení, místního rozhlasu,

případně další nedostatky v obecním
majetku, prosíme, abyste na tyto skutečnosti neodkladně Úřad městyse
upozornili, abychom mohli sjednat
nápravu v co nejkratším čase.
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Poplatky

Upozorňujeme občany, kteří neuhradili dlužné poplatky za komunální odpad a psa, aby tak učinili co nejdříve
a vyhnuli se zbytečným sankcím. Pokud se týká poplatků za rok 2011 upozorňujeme, že uplynul termín pro
úhradu druhé poloviny poplatku.
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Hrobová místa

V uplynulých měsících se podařilo vyřešit většinu nedostatků v pronájmu
hrobových míst. Nájemní smlouvy na
hrobová místa nemá v současné době
uzavřeno posledních 14% nájemců,
zejména mimokřtinských.
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Chodník na kolonku

Předběžně byl zpracován geometrický
plán na Chodník Jedovnická, s cílem
vyčíslit požadované výměry, které
bude nutno získat od soukromých majitelů pozemků. V průběhu měsíce
května 2011 došlo k jednání s některými vlastníky, ale zatím ne všichni reagovali na pozvání k jednání. Z toho
důvodu byli vyzváni k jednání do konce měsíce září 2011.
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Stavební úpravy
v uplynulém období

V měsíci květnu proběhly opravy veřejného osvětlení, zbudováno bylo
osvětlení kostela od bývalého hotelu
Santini a po náročné opravě se znovu
rozsvítilo i náměstí.

Podle projektu byl zbudován chodník
do Chaloupek, včetně opravy stávajícího chodníku po novinový stánek.
V průběhu prázdnin došlo k opravám
koryta na dešťovou vodu mezi kostelem a spodní školou. V současné době
probíhají přípravné práce na projektu
odvodnění budovy spodní školy. Stále
se potýkáme s nedostatkem parkovacích míst v centru.
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Hrajeme na přání

Jak jste si jistě všimli došlo také
k opravě místního rozhlasu, protože
tento druh informace v poslední době
chyběl. Od některých občanů byl
vznesen dotaz, zda bychom nebyli
schopni zahrát jubilantům k jejich výročím. Velmi rádi tak učiníme. Stačí,
když nám svůj požadavek zahrát konkrétnímu jubilantovi včas sdělíte a vyjdeme Vám vstříc. 		
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Oprava zaklenutí potoka

Máme pro Vás konečnou zprávu, jak
proběhne oprava havárie zaklenutí potoka u Farlíků. Během tohoto roku
jsme Vás několikrát informovali o tom
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jaký je průběh této akce. Protože
oprava proběhne od 01. 10. 2011
do 30. 11. 2011 máme pro Vás malé
shrnutí, jak jednání od začátku probíhala.
Na začátku byla v rozpočtu městyse
vyčleněna částka 1.300.000 Kč, cena
opravy měla jít celá na vrub našeho
rozpočtu. Po jednáních s vlastníkem
toku, Lesy ČR, která trvala více než
dva měsíce, bylo dosaženo dohody
o společné investici při této opravě.
Lesy uhradí opravu dna a boků potoka
a městys zastropení a položení chodníku nad potokem. Po výběrovém řízení,
které jsme dělali společně, se podařilo
vybrat firmu na realizaci stavby. Částka, kterou se budeme podílet na placení, je v současné době necelých
331.000 Kč včetně DPH. Tím se podařilo ušetřit téměř milion korun, který
můžeme použít na jiné potřebné projekty.

skoro od všech občanů. Pokud platby
za odvoz budou pokračovat tímto
tempem, vydá městys, díky několika
chytrákům za odvoz všech odpadů
538.300 Kč. Prostým propočtem to
znamená, že na příští rok se budou
muset zvednout poplatky na osobu ze
450 Kč na 700 Kč, což je - jistě uznáte
- velký rozdíl.
Proto apeluji na všechny, kteří takto
využívají kontejnery, aby řešili svoje
velké úklidy na vlastní náklady, protože je sobecké tyto náklady přenášet na
ostatní. Finanční prostředky se dají
využít určitě na jiné, lepší účely. Ještě
jednou Vás prosím, dívejte se kolem
sebe, ať neplatíme za jiné, co platit nemusíme.

František Novotný, starosta
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Křtiňáci jsou nejlepší!

Křtinští skauti zvítězili v okresním
i krajském kole letošního ročníUkládání odpadů
ku nejprestižnějšího skautského
Vážení spoluobčané v posledních “Svojsíkova závodu”. Jsou tedy
třech měsících se rozmohlo neúměr- nejlepší v celém Jihomoravském
ným způsobem odkládání odpadů do kraji.
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velkoobjemových kontejnerů za Úřadem městyse a za hřbitovem. Rád
bych Vás seznámil s dopadem, který
bude mít na nás všechny zneužívání
kontejnerů, pokud bude tímto tempem
pokračovat. Na poplatcích jsme letos
vybrali asi 346.500 Kč. A to se v letošním roce poprvé podařilo vybrat již

Blahopřejeme vítězům a držíme jim
palce, aby získali co nejlepší umístění i v celostátním kole, které proběhne zanedlouho.
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Jubilanti

V měsících září až prosinec se dožívají významných životních jubileí tito naši
spoluobčané:
Září: Pernicová Marie, Koukalová Anna, Loukota Antonín, Gric František,
Štrajtová Františka, Schrom Jaromir
Říjen: Bischofová Marie, Dürerová Jitka
Listopad: Trubač Karel, Skácelová Ludmila, Bezrouková Markéta,
Krejčířová Eva
Prosinec: Greger Zdeňek, Olejníčková Emílie, Neužilová Libuše, Grimová Marie,
Fialová Eva, Švendová Jaroslava, Pokorná Jana, Bílková Marie
Všem jubilujícím přejeme pevné zdraví.
Anna Kalincová, komise sociální a zdravotní

Základní škola

Zahájení školního roku

Spojením číslic jedna a devět dostáváme datum prvního září, tedy den,
kdy začíná nový školní rok. Pod číslicí jedna si můžeme představit vstup
do školy a pod číslicí devět výstup ze
školy. Letos do prvního ročníku nastoupilo dvacet nových žáčků. Čeká
je velmi důležité období, kdy si vytvářejí základy čtení, psaní a počítání.
Jsou to právě oni, kteří se toho musí
co nejvíce naučit. V devátém ročníku se děti rozhodují o svém dalším životě.
Nebývá to vždy jednoduché. Někdy se stane, že jim jejich volba nevyjde. Přejme
těm sedmnácti „deváťákům“, ať se jim daří a těm nejmenším, ať se do školy
pořád těší.
Číselná řada začíná nulou. Takže tady máme „školčata“. Obě oddělení předškolního vzdělávání jsou naplněna sedmnácti kuřátky a pětadvaceti beruškami.
Co nového v novém školním roce?
Pro velký zájem o školní družinu, jejíž kapacita je dvacet pět dětí, nemohly být
všechny děti přijaty. Situaci se podařilo vyřešit ve spolupráci s ÚM Křtiny.
V odpoledních hodinách od půl jedné do půl třetí bude denně probíhat kroužek, obdoba „Raníčku“. Nikdo z rodičů nemusí mít obavy o volný čas svých
3 / 2011 říjen - listopad
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„ratolestí“. Díky zařazení do projektu EU OP VK (Peníze do škol) „Křtiny Evropa a zpět“ mohla být škola vybavena pěti interaktivními tabulemi včetně
dataprojektorů. K přípravě didaktických učebních materiálů mají všichni vyučující k dispozici nové notebooky. K rozvoji přírodovědného vzdělávání budou
sloužit digitální měřící přístroje, které najdou uplatnění především v hodinách
fyziky a chemie.
Také dokončovaný projekt „Městys Křtiny a jeho udržitelný rozvoj“ umožnil
v závěru roku škole nákup čtyř GPS a čtyř digitálních fotoaparátů, které budou
využívány pro skupinovou práci dětí i letos. Projekt byl financován z rozpočtu
JMK Brno - Environmentální rozvoj.
V těch novinkách nesmíme zapomenout na nové tváře učitelského sboru. Jsou
jimi Mgr. Ivana Klimešová, třídní učitelka spojených ročníků druhého a třetího
a Mgr. Jana Rejdová, třídní učitelka spojených ročníků čtvrtého a pátého. Z mateřské dovolené se vrátila Mgr. Dagmar Tomková, která učí převážně anglický
jazyk.
Jak bude vypadat nový školní rok? Záleží jen na každém z nás, na oboustranné
toleranci a pochopení rodičů a učitelů, na přístupu dětí ke škole a školy k dětem.
Zkrátka na vzájemně dobrých vztazích.
Ing. Dagmar Bibrová

Spolkové křtinští
Činnost skautů ve Křtinách v období září 2010 - srpen 2011

Skautský rok svým rozložením kopíruje školní rok, takže naše činnost startuje
každoročně na začátku září. Právě teď je tedy vhodná doba krátce se ohlédnout
za naší činností v uplynulém skautském roce 2010/2011.
Skautské středisko Křtiny má k září 2011 registrováno celkem 63 osob v pěti
oddílech. Z toho je 44 členů mladších 18 let. Naši členové jsou rozděleni do tří
oddílů mladších členů - 1. chlapecký oddíl „Bílý bizon“ (chlapci ve věku 11-15
let, tzv. skauti), 1. Smečka vlčat „Tygři“ (chlapci ve věku 6-11 let, tzv. vlčata),
1. dívčí oddíl (dívky ve věku 6-11 let, tzv. světlušky a dívky ve věku 11-1 let,
tzv. skautky). Dále v rámci střediska působí Kmen RR (chlapci a dívky ve věku
16-25 let, tzv. roveři a roverky) a Klub dospělých (členové nad 26 let věku, tzv.
oldskauti).
Naše činnost je velmi pestrá a zahrnuje několik druhů akcí - od těch základních,
kdy se na pravidelné bázi jedenkrát týdně setkávají mladší členové, přes různé
výpravy a výlety až po účast na lokálních, národních či v poslední době i mezinárodních setkáních (v posledních letech to byla setkání skautů v Anglii, na
Islandu či v červenci 2011 proběhlé celosvětové skautské setkání „jamboree“
-5-
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ve Švédsku). K tomu se navíc
spolupodílíme na organizaci či organizujeme množství
akcí pro veřejnost v rámci
městyse Křtiny a jeho dalších
spolků.
Během skautského roku - od
září do srpna - uspořádáme,
spolupořádáme, či se takto
zúčastníme dohromady téměř
230 různých akcí.
Každá naše nejnižší organizační jednotka (tzv. družina či šestka) má do roka
okolo 40 pravidelných týdenních schůzek v délce asi 2 hodin. Dále tyto jednotky uspořádají dohromady asi 50 různých prodloužených schůzek, výprav či
výletů - např. do muzeí, do plaveckého bazénu, cvičení v tělocvičně, výpravy
do přírody, cesty na různá skautská setkání či hry, apod. Některé akce jsou navíc
tematicky zaměřeny a spojeny s konkrétní činností - lukostřelba, zimní stopování zvěře, horolezení na umělých stěnách, aj.
Dále probíhají také akce na úrovni střediska, které pro mladší členy organizují
ti „odrostlejší“ (roveři, roverky či oldskauti a vedoucí). Jedná se např. Společnou zahajovací schůzku, detektivně-pátrací hru „Holmesiáda“, uzlařský závod
„Mistr uzlování“, vánoční besídku, zimní sáňkařské závody.
Vrcholem naší celoroční činnosti je poté letní skautský tábor, kde všichni účasníci bydlí v indiánských stanech týpí, které mají u nás tradici již od roku 1992.
Tábor si budujeme vždy vlastními silami tzv. na zelené louce. V letošním roce
se 21. tábora zúčastnilo téměř 50 osob a celý byl provázen hrou na motivy
hledání egyptských pyramid, kterou připravoval náš člen Tomáš Pavloň, který
studuje archeologii. Hlavním vedoucím tábora byl Jiří Pinďák.
Pro starší je pak v době prázdnin připravena expedice do zajímavých míst
(zatím pouze v rámci české republiky) - v loňském srpnu se vypravili do oblasti
Českého krasu, kde mj. pod dohledem tamních speleologů měli možnost prozkoumávat veřejně nepřístupné jeskyně, letos byl cílem Český ráj.
V rámci působení v městysi Křtiny a spolků či organizací zde působících se větší či menší měrou podílíme na pořádání Dne městyse Křtiny, pochodu Křtinská
50, zimních Cestovatelských večerů, Spolkového plesu, čištění údolí Křtinského potoka, předvelikonočního hrkání a v letošním roce také křtinských hodů.
Samostatně poté pořádáme roznášku Betlémského světla, Tříkrálovou sbírku
(pod záštitou České katolické Charity), Dětský maškarní bál, Sázení stromků
a organizujeme parkoviště během tradičních poutí, což pomáhá zlepšovat dopravní situaci v obci.
3 / 2011 říjen - listopad
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Krom výše uvedeného se naši vedoucí od nejmladších rádců družin až po vůdce
oddílů neustále vzdělávají a absolvují rozličné kurzy a semináře - např. zdravotnické kurzy či kurzy zaměřené na zvyšování kvalifikace vedoucích. V letošním roce jsme takto vyslali celkem 9 osob, které působí ve vedení jednotlivých
věkových kategorií, což je téměř 70 % všech našich současných či budoucích
vedoucích.
Na závěr chci zmínit velký úspěch našich skautů, kteří se na jaře letošního roku
přes okresní a krajské kolo probojovali až do celostátního finále Svojsíkova závodu. Tento jejich úspěch svědčí o sehranosti družiny, o dobré přípravě, kterou
jim jejich vedoucí poskytli, a také o potřebném štěstí.
Více informací o naší činnosti získáte na www.skautikrtiny.ic.cz a www.vlcatakrtiny.ic.cz. Výroční zpráva za skautský rok 2010/2011 je také k dispozici
v knihovně na úřadu městyse Křtiny.
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Letní den v Arboretu

Letní den v Arboretu Křtiny - les dětem
se konal v sobotu dne 13.8. 2011. Tento
dětský den, byť za proměnlivého počasí, se setkal s pozitivním ohlasem mezi
návštěvníky, kterých přišlo na 250,
z toho dětí bylo dle vstupenek celkem
60. Škoda, že mezi nimi nebylo více našich spoluobčanů a jejich dětí.
Přes některé nezkušenosti v režii akce
lze Letní den v arboretu hodnotit jako akci, která by měla i nadále šířit dobré
jméno ŠLP ML Křtiny MENDELU i seznamovat s činností místní skupiny Pionýra. Cílem akce bylo ukázat dlouholetou práci dětského kolektivu s lesnickou pedagogikou, přitáhnout širokou veřejnost k naučné stezce Domácí dřeviny
a vzdát hold nádhernému prostředí arboreta zrovna v roce, který OSN vyhlásila
MEZINÁRODNÍM ROKEM LESŮ.
Příští rok se chce náš kolektiv zaměřit na vodu a udělat prázdninovou víkendovku pod názvem Letní den v Arboretu Křtiny - strážci pramenů.
Ing. Lída Boháčková
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Křtinské hody 2011

Dne 20. srpna 2011 proběhly ve Křtinách tradiční hody. Na čtyřicet krojovaných stárků od rána chodilo vesnicí a zvalo místní občany k odpolednímu
a večernímu veselí na návsi. Po poledni vyšel průvod stárků s dechovou hudbou
-7-
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Podboranka na vyvádění stárek z jejich domovů a před
pátou hodinou již v celé parádě přicházel zástup křtinské chasy včetně krojovaných dětí a bryčky s rychtářem a rychtářkou pod kostel. Tam rychtář přečetl hodové právo a svěřil je hlavním stárkům Radce Hromkové
a Richardu Závadovi. Jako každý rok bylo toto právo
pověšeno na celou dobu konání hodů vysoko na máj,
k čemuž byla vytvořena třípatrová pyramida z místních siláků, aby právo viselo co nejvýše a nikdo na ně
nemohl. Potom následovala Moravská beseda a pásmo
lidových tanců, jehož choreografii připravila Petra Říhová. Výborné víno od
Marka Pšovského z Prušánek se dokonce rozlévalo z láhví s etiketou křtinských
hodů.
Veselilo, tančilo a zpívalo se až do rána při dechové hudbě Podboranka z Uhřic
a místní Cimbálové muzice Jana Opletala.
Na internetové adrese www.krtinske.hody.ic.cz je možno shlédnout mnoho
krásných fotek. Úplnou tečkou za letošními hody bylo kácení máje, které proběhlo 17.9.2011 v 16:30.

Richard Závada

Různé
Mezinárodní rok lesů 2011
Valné shromáždění Organizace spojených národů vyhlásilo rok 2011 Mezinárodním rokem lesů. Cílem akcí, uskutečňovaných k tomuto aktu pro veřejnost,
je připomenutí významu lesů a lesního hospodářství pro společnost. Lidé by si
měli uvědomit důležité funkce lesa, pozitivní vliv lesů na stav klimatu, na kvalitu vody, půdu a ovzduší, význam pro rekreaci obyvatelstva. Pochopit by měli
širokou hospodářskou činnost v lese, související se zabezpečováním užitečných
funkcí lesa i s uspokojováním potřeby dřeva, jako jedné z mála obnovitelných
surovin.
Mezinárodní rok lesů 2011 je tedy lesníky chápán jako šance poukázat na význam lesnictví a lesního hospodářství v celé jeho šíři. Cílem a smyslem je přiblížení přínosu lesa pro společnost. Veřejnost se seznámí se základním úkolem
lesnictví – zachováním kvalitních lesů pro příští generace. Letošní oslava a propagace lesa je také ideální příležitostí k návštěvě lesního prostředí společně
s lesníky, a to s cílem porozumět lépe hospodaření v lesních porostech, zvýšit
povědomí o trvale udržitelném hospodaření v lesích a jeho důležitosti v každodenním životě.
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Také na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity
v Brně (ŠLP MENDELU) je Mezinárodní rok lesů 2011 příležitostí zdůraznit
při exkurzích a konferencích účastníkům velký význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Při nich budou snad i usměrněni lidé, kteří lesům škodí nevhodným či nebezpečným chováním, navážením odpadků nebo rušením
klidu a ničením životního prostředí při projíždění motorek, čtyřkolek a aut po
lesních cestách a pozemcích. Tato nežádoucí činnost v lesích neustále přetrvává
a mezinárodní rok lesů by mohl přimět návštěvníky lesa aspoň k zamyšlení nad
nesprávností jejich počínání.
ŠLP MENDELU patří se svou výměrou více než 10 tis. ha k největším hospodářům a vlastníkům lesů nejen v regionu. Jeho pracovníci se snaží, aby hospodaření v lesních porostech bylo co nejšetrnější a aby se co nejvíce blížilo
přírodním procesům. Již v minulosti zde bylo vykonáno mnoho pro příjemný
pobyt návštěvníků lesa. Byl zde vybudován Lesnický Slavín, soubor památníků
a studánek věnovaných významným osobnostem lesnictví a umění, také zvěři
a stromům samotným. Jeho součástí je síť udržovaných okrasných palouků.
K těmto objektům vedou udržované lesní cesty a stezky, které umožňují vyžití
turistů pěších i na kolech. K odpočinku i poučení slouží arboreta ve Křtinách
a Řícmanicích. Všechny tyto estetické objekty se průběžně opravují a udržují
v dobrém stavu.
Šetrné hospodaření v lesích, rozvíjení estetické a rekreační funkce lesa, rozvíjení a podpora funkcí ostatních je pracovníky ŠLP MENDELU chápáno jako
příspěvek k Mezinárodnímu roku lesů 2011. Současně je to ale také závazek
uchování stavu lesních porostů a rekreačních objektů pro příští generace v nezměněné nebo ještě lepší podobě. Je proto symbolické, že dne 22. 4. 2011 byl
na území ŠLP MENDELU slavnostně vyhlášen Lesnický park Masarykův les
Křtiny.

Ing. Jaromír Halámka - vedoucí polesí Habrůvka
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Legionářská mohyla padlým

Renovovaná mohyla s legionářem je věnována padlým a umučeným občanům
v obou světových válkách. Za dobu 1. světové války nyní připomíná 8 spoluobčanů, již byli zajati nebo přeběhli a pak v boji za osvobození vlasti padli. Byli
to Sokolové - legionáři.
Ze zápisků kroniky pana Rudolfa Koudara staršího vyplývá, že v letech
1914-1918 bylo povoláno do rakousko-uherské armády téměř 100 křtin-9-
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ských občanů. Jejich jména a čísla stavení jsou v kronice uvedena na stranách
103-104. Kronika je, spolu s ostatními, vystavena trvale v naší veřejné knihovně. Většina těchto občanů se z fronty vrátila živá. Někteří určitě padli. Protože
však nuceně bojovali „za císaře pána“, nebyli legionáři a tudíž nebyli ani uvedeni na původní desce padlých. I oni však byli oběťmi první světové války.
Poněvadž se dosud, přes veškeré úsilí, nepodařilo zjistit, o které občany šlo,
obracím se touto cestou na rodiny a potomky, jejichž dědové padli na rakouské
straně fronty, aby nahlédli do seznamu odvedených v Koudarově kronice a pomohli nám identifikovat tyto neznámé oběti první světové války.
Odhaduji, že by se mohlo jednat o 5-8 někdejších spoluobčanů. I jejich jména patří na upomínkovou mohylu. Vždyť v každé okolní obci je uvedeno až
15 padlých občanů.
Podařilo se mi zjistit, že mezi narukovanými a údajně i padlými tehdejšími
křtinskými občany jsou:
Antonín ŠPIČKA ze stavení čís. 71
(dnes rodina Hamerských, dříve Jirkůfova)
Bruno CHLEBÍČEK ze stavení čís. 39.
(dnes rodina Petra Belanyiho, dříve ing.V.Dyk)
Obracím se na dnešní i dřívější obyvatele Křtin a jejich potomky z těchto stavení, aby mi poskytli potřebné informace, pokud je znají.
Budeme vděčni za veškerá zjištění, protože pamětníků ubývá. Obraťte se,
prosím, na mne, vašeho kronikáře.
Dr. Zdeněk Opletal, kronikář městyse.
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Občanské sdružení lumina se představuje křtinám
domov Santini

Občané krásného městyse Křtiny si zajisté již povšimli, že bývalý hotel Santini
je delší dobu uzavřen a začíná prodělávat menší rekonstrukci za jiným účelem
využití.
Dovolte, abychom se vám ve Křtinách představili:
Občanské sdružení LUMINA je neziskovou organizací. Původní náplní činnosti
sdružení byla podpora žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, především
žáků s tělesným postižením při integraci do běžného života. Stěžejní činností
byla podpora těchto osob při jejich středoškolském a posléze vysokoškolském studiu.
3 / 2011 říjen - listopad
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Od roku 2008 došlo ke změně v náplni činnosti občanského sdružení na
poskytování sociálních služeb seniorům.
Sdružení má zaregistrovány u JMK odbor sociálních služeb tyto sociální služby:
Domov se zvláštním režimem
Pečovatelské služby
Domov pro seniory
Vzhledem k celonárodnímu obrazu stárnoucí populace a zvyšující se poptávce
po péči o seniory, nabízíme této skupině obyvatel potřebné sociální služby.
V souladu se zákonem 108/2006 Sb. poskytujeme pobytové sociální služby seniorům se sníženou mírou soběstačnosti a seniorům s Alzheimerovou nemocí či
jinou formou stařecké demence.
O klienty se stará odborný personál složený z ošetřovatelek, zdravotních sester, ergoterapeuta, sociálního pracovníka a v neposlední řadě lékařů různých
specializací.
Nové zařízení ve Křtinách podpoří kapacitní nedostatek pobytových míst pro
seniory, zejména v návaznosti na absenci následné péče o seniory po dlouhodobé hospitalizaci v nemocničním zařízení (léčebny pro dlouhodobě nemocné)
a vytvoří nová lůžka pro seniory trpící Alzheimerovou nemocí.
Domov pro seniory bude koncipován pro klienty s Alzheimerovou chorobou
a klienty chronicky nemocné s omezenou pohyblivostí. Kapacita zařízení je plánována pro 45-50 uživatelů sociální služby.
V současné době již přijímáme přihlášky pro umístění seniorů.
Stejně tak nabízíme pracovní uplatnění obyvatelům Křtin a blízkého okolí.
Budeme přijímat pracovníky na tyto pracovní pozice: pečovatelka/pečovatel,
aktivizační pracovník, rehabilitační pracovník, pracovníci na úklid a do výdejny
stravy, údržbáře.
Více informací a kontakty najdete na: www.lumina.cz
Vedení občanského sdružení děkuje za vstřícná jednání zástupcům obce a těšíme se, že i my přispějeme k rozvoji městyse Křtiny.
Mgr. Hana Německá, ředitelka
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Setkali se ...

Bylo krásné, slunné odpoledne, sobota 3. září 2011.
Na Kolonce ve Křtinách U Křížku, se začali scházet lidé, aby si připomněli šedesáté výročí osídlení této části obce. Přišla jich téměř stovka, což nás
- 11 -
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organizátory velmi potěšilo. Naše setkání podpořil Farní úřad, Městys Křtiny,
SDH Křtiny a ti, kteří zajištovali zdárný průběh akce.
Po slavnostním začátku a přátelských projevech posvětil pan děkan památeční
obrázek, který jsme pověsili na památnou lípu. Na křížek jsme připevnili tabulku, která toto výročí připomíná. Potom se rozproudila živá debata o tom, jak to
bylo před šedesáti lety. Hodně bylo vzpomínek na ty naše začátky a na to, jak
jsme všichni spolu dobře vycházeli. Na ukončení našeho setkání byli všichni
pozváni k táboráku na místním hřišti. Ten jsme také slavnostně zapálili, setrvali
v družném rozhovoru, popíjeli pivo a ochutnávali dobré koláče a moučníky od
jedné dárkyně. Po půlnoci jsme se rozcházeli do svých domovů a slíbili jsme si,
že táborák za rok budeme opakovat. Nazvali jsme ho „oheň přátelství pozdního
léta“.
V neděli 4. září 2011 se velké množství lidí zúčastnilo mše svaté. Přišli i ti, kteří
se z Kolonky dávno odstěhovali.
Nashledanou v roce 2021. To bude mít Kolonka sedmdesát.
Bohumil Odehnal

Koláč setkání

Křtiny – Kolonka 193

Mezi účastníky sousedského setkání, uspořádaného k šedesátému výročí
založení Kolonky, sklidil zasloužený obdiv vynikající koláč paní Odehnalové, který si mezi zúčastněnými vysloužil označení „Koláč setkání“. Proto jsme
ji přesvědčili, aby se s námi o své umění podělila a její recept uveřejňujeme
v originálním znění:
Recept na „Koláč setkání na Kolonce“ od Boženky Odehnalové
38 dkg polohrubé mouky, 25 dkg mletého cukru, 4 celá vejce, 1 vanilkový cukr,
2 lžičky sody, 1 dcl oleje a 0,7l celý kompot jakýkoliv.
Vše smícháme, pečeme na vysypaném plechu, můžeme přidat rozinky, ořechy,
brusinky. Zdobíme podle fantazie.
Až budou večer vonět celé Křtiny vanilkou a rozinkami, možná vás napadne, že
výstavba chodníku na Kolonku se vlastně připravuje teprve šedesát let. Dobrou
chuť.
Milí obyvatelé Kolonky,
nedá mně to, abych se s vámi nepodělil o pár pocitů, které jsem získal při přípravách na oslavu, když nás navštěvoval pan Milan Odehnal a následně při
samotné oslavě. Myslím, že svým nadšením a zapálením pro oslavy nadchl
i všechny ostatní a patří mu za to zasloužené uznání.
3 / 2011 říjen - listopad
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Vždy jsem považoval vás, obyvatele Kolonky, za skupinu lidí, kteří drží pospolu a žijí v takové sousedské harmonii, krásně popsané v minulém čísle našeho
Zpravodaje.
I když se v poslední době v rámci generační obměny začaly některé domky prodávat a přistěhovali se noví obyvatelé, převážná většina se přizpůsobila vašim
zvyklostem a stala se součástí vašeho kolektivu.
Našli se i takoví, kteří Vaše vztahy narušili a začali vyvolávat zbytečné konflikty.
Sám jsem byl několikrát těchto nepříjemných událostí svědkem. Vás všechny to
ale naopak semklo a chováte se k sobě ještě lépe než kdykoliv předtím. Při setkání u křížku a poté u táboráku jsem Vaši soudržnost cítil. Bylo mně mezi vámi
dobře.
Do dalších let vám přeji, aby vám vaše soudržnost vydržela, abyste měli jen
dobré sousedy. A aby ti, kteří mají potřebu vyvolávat konflikty, pochopili, že
v přátelské atmosféře se žije mnohem lépe.
Hodně štěstí a dobrého počasí při pořádání příštích ročníků „Táboráku přátelství“. Buchta a koláče od paní Odehnalové neměly chybu.
S přáním všeho dobrého
Váš starosta
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Vyhláška městyse Křtiny č. 1/2011,

o podmínkách spalování suchých rostlinných materiálů a dodržování klidu
Zastupitelstvo městyse Křtiny schválilo dne 30. května 2011 podle § 10 písm.
a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 50 odst. 3 písm. a) a § 3 odst. 5 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, tuto vyhlášku městyse Křtiny o podmínkách spalování rostlinných materiálů a dodržování klidu.
Článek 1

Základní ustanovení

Toto nařízení stanovuje podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů
(dále jen materiálů) a dodržování klidu na území městyse Křtiny.
Článek 2

Podmínky spalování suchých rostlinných materiálů

1. Spalování suchých rostlinných materiálů může provádět každá fyzická osoba
- 13 -
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starší 18 let, mladší pouze v doprovodu dospělé osoby (dále jen osoba), za dodržení všech bezpečnostních, požárních1) a dalších právních předpisů 2) .
2. Spalování suchých rostlinných materiálů může být prováděno pouze:

a) na vlastním nebo na pronajatém pozemku, nesmí se jednat o veřejné prostranství,
b) ve dnech, ve kterých není bezvětří nebo teplotní inverze,
c) tak, aby nebyli ostatní obtěžováni kouřem,

d) v době do 20 hodin, oheň po této hodině musí být uhašen a nesmí kouřit,
e) ve dnech pondělí až sobota (mimo neděli a státem stanovené svátky).
Článek 3

Podmínky dodržování klidu

1. Noční klid je dobou od 22 do 6 hodin. V této době jsou občané i návštěvníci
městyse Křtiny povinni zachovávat klid a omezit hlučné projevy

2. Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných svátcích a dnech
pracovního klidu veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, motorových sekaček na trávu apod.
3. Výjimku z ustanovení čl. 3, odst. 1 a 2, může udělit Úřad městyse Křtiny pro
předem ohlášené veřejné kulturní a sportovní akce.
Článek 4
Sankce

Porušení vyhlášky lze postihovat jako přestupek, nejde-li o jiný správní delikt
postižitelný podle zvláštních předpisů nebo trestný čin.3)
Článek 5

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti
___________________

dnem 1. července 2011

1) § 78, odst.1, zákona č.133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
2)§ 53, odst.1, písm. o, zákona č. 289/95 Sb. o lesích , ve znění pozdějších předpisů
3) § 46 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
§ 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
§ 53, odst.2, zákona č. 289/95 Sb. o lesích, ve znění pozdějších předpisů
§ 78, odst.2, zákona č.133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
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Křtinská padesátka
Kdo by neznal Křtinskou padesátku. Je nerozlučně spjata s počátkem podzimu a většina
dnešní mládeže ji považuje za samozřejmou
součást obecních tradic. Letošní 21. ročník proběhne v sobotu 1.října a lze si jen přát, aby byl
alespoň stejně úspěšný, jako ten loňský.
Myslím, že neuškodí krátká exkurse do historie
předchozích dvaceti ročníků.
V druhé polovině šedesátých let se začala šířit
republikou vlna nové sportovní aktivity, kterou
do té doby znal jen málokdo. Dálkové pochody. Zpočátku se jednalo o jakési dobrodružné
pokusy několika jednotlivců, protože nikdo nevěděl, kolik kilometrů se vlastně dá naráz ujít.
Chodilo se hromadně, sháněla se alpa na lýtka,
či dokonce opodeldok na kolena (kdo dnes ještě ví, co to bylo?) a vědecky se
zkoumalo jaké boty, jaké ponožky, zda jít, či běžet, zda jíst, či hladovět. Věřilo
se, že bez důkladné znalosti těchto tajemství a bez celoroční náročné přípravy
je vyloučeno dlouhou trasu ve zdraví přečkat.
Během následujících desíti let se zájem o dálkové pochody rozrostl do masových měřítek. Zatímco na první ročník legendární Frýdlantské stovky vyrazilo
v roce 1966 asi 120 nadšenců, z nichž pouze devatenáct dorazilo druhý den nad
ránem do cíle, o deset let později jsem se zúčastnil téhož pochodu já a spolu se
mnou stály na startu tři tisíce lidí, z nichž dvěstěpadesát absolvovalo nejdelší,
stokilometrovou trasu, s převýšením tři tisíce metrů. Ukázalo se, že počáteční
obavy z dálkových pochodů byly přehnané. Nejen, že dálkové pochody nevyžadují nijak speciální přípravu, ale že i stokilometrový pochod by většina zdravých lidí ušla. Pokud by ovšem zaťali zuby, překonali svou přirozenou lenost
a zkusili si, jak hluboko mají dno svých sil.
Začaly vznikat speciální kalendáře dálkových pochodů, v nichž byly nabízeny
stovky a stovky akcí, kratších, či delších, pořádaných tělovýchovnými organizacemi po celé republice.
Tato nová vlna nemohla dlouho zůstat bez odezvy ani u nás. Není tedy divu, že
se v roce 1976 sešel výbor křtinského Sokola pod vedením tehdejšího předsedy,
ing. Vladimíra Prokeše a učinil zásadní rozhodnutí, že se k tomuto trendu připojíme a o první zářijové sobotě uspořádáme první ročník Křtinské padesátky.
Byly vypsány dvě trasy, 25 a 50 km, se startem a cílem na novém křtinském
- 15 -
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koupališti. Obě trasy vedly přes Březinu na Hádek, kde stál na kontrole s razítkem pan Ševčík z Výzkumu, který tam svou zelenou služební multikárou
přivezl várnici s teplým čajem. Pak trasy vedly údolím Říček až k hájenkám za
Bukovinkou, kde stála další kontrola, tentokrát v podobě nezapomenutelného
sokolského hospodáře, pana Mirka Pokorného - Kočeny. Kratší trasa se odtud
přes Bukovinku vrátila zpět do Křtin, kdežto padesátka pokračovala přes Račický zámek a Rakovecké údolí do Jedovnic a přes Proklest do cíle.
Účast v prvním ročníku byla velmi skromná, ale přesto měla akce úspěch a byla
pak pořádána každoročně ve stejné době dlouhých šestnáct let.
Z té doby si vzpomínám na úsměvnou komplikaci: den před akcí jsme trasu
kolem račického zámku vyznačili fáborkami. Mládežníci ubytovaní na zámku
nám je ale brzy ráno převěsili na zámecký dvůr. Účastníci pochodu se pak zákonitě začali na nádvoří hromadit, nevědouce kudy kam.
V té době bylo také samozřejmostí poskytovat noc před akcí přespolním účastníkům zdarma nocleh ve vlastních spacích pytlích v šatnách koupaliště. Spávalo se na sokolských žíněnkách, protože dnešní karimatky nebyly tenkrát ještě
vynalezeny.
Později se stala součástí Křtinské padesátky i běžecká soutěž na pětadvacet
a padesát kilometrů. To zvýšilo prestiž padesátky na celostátním poli a startovní
listina posílila každoročně asi o dvacet špičkových běžců, z nichž někteří dosahovali na padesátikilometrové trase neuvěřitelných časů kolem tří a půl hodiny, zatímco nejlepší z místních se v cíli objevovali až po osmi hodinách ostré
chůze. Také to zvýšilo organizační náročnost pochodu, ale místních nepřibylo.
Počátkem osmdesátých let se hlavní organizátor, dlouholetý vynikající předseda křtinského Sokola, ing. Prokeš odstěhoval do Jižních Čech a záhy nato předčasně zemřel. Název Křtinská padesátka byl pak nadlouho doplněn o podtitul
„Memoriál Vladimíra Prokeše“.
Vedení křtinského Sokola se ujal ing. Přemysl Horek, mimochodem, jeden
z těch devatenácti statečných, kteří kdysi zdolali první ročník zmíněné Frýdlantské stovky. Nechte si to od něj povyprávět.
Organizace Křtinské padesátky připadla tehdejší člence výboru Sokola ing. Jaroslavě Švendové, které pomáhali ostatní členové výboru, zejména předseda
Přemek Horek, hospodář pan Pokorný a manželé Tarnovští. Se svými zkušenostmi z dálkových pochodů jsem se do organizace zapojil i já.
Zpočátku jsme respektovali původní trasu, ale někdy kolem roku 1983 jsme
dospěli k závěru, že je na čase Padesátku inovovat. Bylo nám často vyčítáno,
že jsme součástí Moravského Krasu, ale naše trasy Moravským krasem vůbec
nevedou. Navíc nás dosti vyčerpávala organizace běžeckého závodu, ačkoli se
ho účastnili výhradně přespolní, kteří neměli ke Křtinám žádný vztah.
3 / 2011 říjen - listopad

- 16 -

A tak jsme běžecký závod zrušili a vytvořili soustavu čtyř nových tras, které
vedly střední částí Moravského Krasu, zejména kolem Josefovského údolí. První rok byla tato změna velkým překvapením zejména pro běžce. Když zjistili,
že sice běžecký závod nepořádáme, ale zato máme nové krásné trasy, odměnili
nás několika vzteklými slovy, naskákali do aut a odjeli domů, protože oni sem
nepřijeli plýtvat časem na krásné trasy, ale vyhrát. My jsme naopak poznali, že
naše rozhodnutí bylo správné. Zřízení kratších tras pro školáky zřetelně zvýšilo
zájem místních. Počty účastníků se v té době začaly pohybovat kolem stovky.
Šestnáctý ročník, který se odehrál v roce 1989, krátce před změnou režimu, byl
nadlouho posledním. Lidé měli najednou spoustu jiných starostí a na pořádání
Padesátky se jaksi pozapomnělo. Navíc se pěší turistice objevila vážná konkurence v podobě horských kol. Lidé začali o pěší pohyb rychle ztrácet zájem.
Spolu s Křtinskou padesátkou zanikla většina někdejších oblíbených dálkoplazeckých akcí.
V této souvislosti je třeba ocenit naše rudické sousedy, kteří svůj pětatřicetikilometrový pochod „Z Rudického propadání bez váhání“ začali pořádat až několik
let po nás, snad i podle našeho vzoru. Ale na rozdíl od nás se nenechali odradit
změnou společenských poměrů a svůj pochod pořádají dodnes.
Novou kapitolu v historii Křtinské padesátky začal psát až „přivandrovalec“
a nadšený organizátor Radek Brzobohatý, který myšlenku pochodu v roce 2006
oživil a stal se jejím novým hlavním šéfem. Trasy byly znovu upraveny, přibyly
trasy pro nejmenší, termín konání byl posunut na začátek října a pochod se stal
oblíbenou každoroční kratochvílí křtinské mládeže i dospělých. Loňský ročník
dosáhl rekordní účasti 250 osob. Snad se nám zase zastesklo po pohybu „po
svých“.
Ale přece jen se zdá, jako by se většina z nás bála zdvihnout hozenou rukavici
a nastoupit na tu nejtěžší a nejprestižnější padesátikilometrovou zkoušku. Počet
účastníků na padesátce ani loni nepřesáhl deset. A to je škoda.
Ujít padesát kilometrů není snadné. Ale věřte, že každý zdravý člověk, kluk či
holka, je už v patnácti letech schopen padesátku ujít. Ba je schopen ujít i mnohem víc. Je to jen otázka psychiky a odhodlání. I když potom trochu bolí nohy,
nejtěžší není „ujít to“, ale najít odvahu, přihlásit se a vyrazit. A pokud máte
v pořádku kyčle a kolena, můžete na padesátku vyrazit i v padesáti letech.
Zkuste si také dokázat, že to zvládnete. Dokažte svým kamarádům a kamarádkám, že na to máte. Přece nebudu do smrti zachraňovat čest křtinských mládežníků já! Nebo se opravdu bojíte?
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Zapište si

Rozpis zubních pohotovostí

Rozpis zubních pohotovostí do konce roku 2011

		
				
Jméno			
Místo služby			
Říjen						
1.10.
MUDr. Švendová
Křtiny, Zdrav. středisko		
2.10.
MUDr. Tomaštíková
Adamov, Smetanovo nám. 327
8.10.
MUDr. Vrtělová		
Poliklinika Blansko, Sadová 33
9.10.
MUDr. Well		
Adamov, Smetanovo nám. 327
15.10. MUDr. Hanáková
Blansko, Pražská 1b		
16.10. MUDr. Havlová		
Blansko, Pražská 1b		
22.10. MUDr. Hepp		
Rájec, Šafranice 101 		
23.10. MUDr. Hosová		
Rájec, Zdrav. středisko		
28.10. MUDr. Hošák		
Adamov, U Kostela 4 		
29.10. MUDr. Houdková
Blansko, Pražská 1b		
30.10. MUDr. Jílková		
Rájec, Ol. Blažka 145		
Listopad
					
5.11.
MUDr. Juráková		
Blansko, Pražská 1b		
6.11.
MUDr. Klapušová
Poliklinika Blansko, Sadová 33
12.11. MUDr. Kovandová
Poliklinika Blansko, Sadová 33
13.11. MUDr. Kulhánková
Křtiny, Zdrav. středisko		
17.11. MUDr. Kupková		
Poliklinika Blansko, Sadová 33
19.11. MUDr. Láníková		
Poliklinika Blansko, Sadová 33
20.11. MUDr. Levová		
Adamov, Smetanovo nám. 327
26.11. MUDr. Miklíková
Blansko, ZŠ Rodkovského		
27.11. MUDr. Paulíčková
Černá Hora, Zdrav. středisko
			
Prosinec						
3.12.
MUDr. Pokorná M.
Blansko, Gellhornova 9		
4.12.
MUDr. Pokorný M.
Blansko, A. Dvořáka 4		
10.12. MUDr. Ševčíková R.
Poliklinika Blansko, Sadová 33
11.12. MUDr. Roth		
Ostrov, Zdrav. středisko		
17.12. MUDr. Řehořek		
Poliklinika Blansko, Sadová 33
18.12. MUDr. Řehořek		
Poliklinika Blansko, Sadová 33
24.12. MUDr. Semrádová
Sloup, Zemspol, 221		
25.12. MUDr. Staňková		
Jedovnice, Zdrav. středisko
26.12. MUDr. Stojanov		
Poliklinika Blansko, Sadová 33
31.12. MUDr. Hošák		
Adamov, U Kostela 4 		
1.1.2012 MUDr. Štrajtová		
Černá Hora, Zdrav. středisko
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Telefo		
516 439 404
516 446 398
516 488 455
516 447 605
516 418 788
516 418 786
516 434 055
516 432 138
516 446 428
731 144 155
516 410 786
731 144 155
516 488 452
516 488 450
516 439 190
516 488 457
516 488 456
516 447 606
515 157 112
725 415 615
516 412 422
516 417 621
516 488 454
516 444 326
516 488 453
516 488 453
516 435 203
516 442 726
516 488 451
516 446 428
608 220 806

Posezení u kávy

Zastupitelé městysu Křtiny si vás dovolují pozvat na druhé “Posezení u kávy”,
které proběhne ve středu 12. října v 18:30 v pohostinství u Farlíků. V neformální diskusi vám představitelé křtinské radnice rádi zodpoví vaše dotazy a na
oplátku vyslechnou vaše názory, náměty a připomínky.
111111111111111111111111111111111111

Turistky, turisté a turistčata!

Zapište si do svých deníčků, že
v sobotu 1. října 2011
proběhne 21. ročník tradičního dálkového pochodu
KŘTINSKÁ PADESÁTKA
Byly vypsány trasy 7, 12, 25, 35 a 50 km.
Na vaši hojnou účast se těší místní
Sokolové, Skauti, Hasiči,
zkrátka Křtinské spolky.
111111111111111111111111111111111111

Kalendář akcí Křtinských spolků

na říjen - prosinec
ŘÍJEN
1.10.2011

Turistický pochod Křtinská padesátka
(Sokol, Skauti a křtinské spolky)
23.10.2011 Drakyáda (MaRC Smrček o.s.)
Údržba meze s vysazenými třešněmi na Habrovské (o.s.Horní mlýn)
Moštování na starých lisech na mlýně (o.s.Horní mlýn)
Pomoc lesu u lesníka u Ochoze (o.s.Horní mlýn)
LISTOPAD
3.11.2011 Cestovatelský večer
(Skauti, o.s.Horní mlýn a křtinské spolky)
6.11.2011 Hubertská pouť (Fara a MZLU ŠLP Křtiny)
12.11.2011 Mistr uzlování – tradiční skautský závod (Skauti)
26.11.2010 Pletení adventních věnců
27.11.2010 Rozsvícení vánočního stromu
- 19 -
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PROSINEC
1.12.2011 Cestovatelský večer
(Skauti, o.s.Horní mlýn a křtinské spolky)
3.12.2011 Vánoční jarmark (kulturní výbor)
4.12.2011 Mikulášská prohlídka v jeskyni Výpustek
(Jeskyně Výpustek a Křový)
5.12.2011 Mikulášská nadílka (Skauti)
5.12.2011 Mikulášská nadílka (MaRC Smrček o.s.)
18.12.2011 Betlémské světlo: Předávání světla v křtinském chrámu
(Skauti)
22.12.2011 Skautská vánoční besídka (Skauti)
23.12.2011 Betlémské světlo: Roznášení po Křtinách (Skauti)
111111111111111111111111111111111111

Jura

Když jsem na jaře pracně vysázel první číslo Křtinského Zpravodaje, zazvonil mi
telefon: „Příště mi to pošli, já ti to vysázím“, ozval se z telefonu bez okolků typicky
věcný hlas Jiřího Lázničky staršího. A druhé číslo Zpravodaje už sázel on. Stal se
tak součástí našeho redakčního kolektivu.
Věděl jsem, že je nemocen, ale do díla se hrnul se stejnou vervou, jako kdykoli
předtím. Že se však jeho nabídka spolupráce bude týkat jen jednoho jediného čísla
Křtinského Zpravodaje, to jsem netušil. Netušil jsem, že tímto jediným číslem se
s námi po tiskařském způsobu loučí. Ve chvíli, kdy jsme začali připravovat číslo
další, přišla z Kolonky smutná zpráva, že Jura už žádné další číslo nevysází.
V našem Zpravodaji tak zazářil jediným krátkým zábleskem. Ke Křtinám neodmyslitelně patřil jedenatřicet let. Od chvíle, kdy se přiženil na Kolonku, stal se
nepřehlédnutelnou postavou křtinské společnosti. Vydával obecní kalendáře, tiskl
diplomy Křtinské padesátky a fotil a fotil a fotil. Ověšen fotoaparáty a s nezbytnou
cigaretou v ústech byl k vidění všude tam, kde se něco dělo. S každým se dal do
řeči a každý ho znal.
Osudu neporučím. Když ale zavřu oči, vidím ho sedět tam někde nahoře za jeho
Applem a třídit fotografie. Kolem něj se vznášejí místo cherubínů tiskařští šotci,
kteří ho tady dole tak rádi pokoušeli a jsem přesvědčen, že mi přece jen nakonec
zazvoní telefon a z něj se ozve Jurovo: „Já ti to vysázím“.
Petr Švenda, šéfredaktor
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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 donestena ÚM Křtiny ve fyzické podobě. Uzávěrka příštího čísla
je 20. listopadu 2011. Za věcnou správnost příspěvkuodpovídá 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. Tisk - grafika Lpress Křtiny.
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