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Vážení spoluobčané,
od posledního čísla našeho Zpravodaje, které bylo z větší části věnováno
památce pana děkana Tomáše Prnky, uplynuly čtyři měsíce. Měsíce napěchované událostmi všeho druhu, počínaje osobními zážitky z dovolených a prázdnin,
přes drobné události místního charakteru, až po rozpuštění poslanecké sněmovny České republiky a vypsání nových voleb. Snadno se v tom množství může
stát, že některá z událostí paměti hodných upadne v zapomnění. Snažili jsme se
proto v tomto nejnovějším čísle Zpravodaje postihnout vše podstatné, co se ve
Křtinách během té doby odehrálo. A nebylo toho málo.
Pro mne osobně nejsilnějším zážitkem bylo, když jsem mohl ve Křtinách
přivítat Dominika kardinála Duku, arcibiskupa pražského a primase českého.
Přijel dne 14. září a celebroval zde mši svatou pro Řád sv. Lazara.
Ale i jinak to byla doba pro naši obec veleúspěšná. Hned na úvod, krátce po
uzávěrce předchozího čísla Zpravodaje, získal městys Křtiny jedno z nejprestižnějších ocenění v soutěži Vesnice roku. Hodnotící komise udělila Křtinám tak
zvanou Modrou stuhu, pomyslné druhé místo mezi letošními účastníky soutěže,
doprovozenou navíc nemalou finanční odměnou. Tuto stuhu, oceňující především aktivní a tvůrčí společenský život, jsem převzal při slavnostním vyhlášení
výsledků v Šakvicích symbolicky právě v den, kdy vrcholila jedna z našich
nejvýznamnějších společenských událostí, křtinské hody. Věřte, že to byly velmi příjemné okamžiky, když jsem přebíral ocenění z rukou pana ministra pro
Místní rozvoj Mgr. Františka Lukla. V následné řeči jsem rád přiznal, že žádný
starosta nezmůže nic, pokud lidé nemají chuť a elán tyto aktivity pořádat. V téže
chvíli již po Křtinách chodil hodový průvod, který dle tradice měl skončit u mne
doma, protože jsem slíbil zhostit se spolu s mou ženou role rychtáře a rychtářky.
Spěchali jsme proto s naší paní účetní Anitou, která mne na vyhlášení doprovázela, ihned po převzetí stuhy domů. V rychlosti převléci do rychtářského a za
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chvíli již zaplnili náš dvůr stárky a stárkové s kapelou. Když jsem poté kráčel
v čele hodového průvodu, byl jsem pyšný, že mám tu čest starostovat vesnici,
která má takovou chuť do společné práce i zábavy. Chtěl bych tímto poděkovat
hlavním stárkům Blance Kubešové a Petru Zapletalovi za možnost být součástí
jejich hodového programu a smekám před organizací a průběhem hodů. Obce
na jižní Moravě mohou jen závidět. V té chvíli bylo naprosto jasné, proč právě
Křtiny obdržely Modrou stuhu za společenský život v soutěži Vesnice roku. Jak
jsme si při předběžném vyhlašování ve Vavřinci řekli, zbývá už jen ta poslední,
Zlatá stuha, tak snad v roce 2014.
A nezůstalo jen u Modré stuhy. Získali jsme ještě dvě další významná
ocenění, o nichž bude řeč uvnitř Zpravodaje. Dalším neobvyklým počinem bylo
uspořádání koncertu Elán revival na zámku. S touto myšlenkou přišel pan Jiří
Fišer, který také věnoval na koncert nejvyšší částku, bez níž nebylo v silách
Křtin ani Habrůvky něco podobného zorganizovat. Poté proběhlo několik schůzek za účasti Školního lesního podniku, který se okamžitě aktivně zapojil,
a domluvily se podrobnosti, kdo se bude na čem podílet. Dohodlo se také, že
celý výtěžek z koncertu bude věnován naší škole. Věřte, že taková spolupráce
mezi obcemi, fyzickými a podnikatelskými subjekty není samozřejmá. O úspěšnosti akce svědčí ohlasy, které po koncertu zazněly. Zatím je předběžná dohoda,
že podobnými akcemi budeme končit prázdniny.
Zároveň se nám podařilo během léta pokročit v úpravě vzhledu obce. Věřím, že tento trend a tempo nadále udržíme a že i v příštích číslech Zpravodaje
se budeme moci chlubit dalšími úspěchy.
Během prázdnin došlo také k změně ve vedení Základní školy. Novému
panu řediteli, RNDr. Petru Lukášovi, který zvítězil v jarním konkurzu, přeji,
aby se mu dařilo naplňovat představy, s nimiž do úřadu nastoupil, k spokojenosti své, učitelského sboru, žáků, rodičů i nás, ostatních obyvatel Křtin a okolních
obcí.
František Novotný, starosta
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Čtyřicítka

V úterý 3. prosince uplyne rovných 40 let od chvíle, kdy na křtinskou faru
přišel tehdejší adamovský farář, pozdější děkan Tomáš Prnka. Přesto, že se tohoto úctyhodného jubilea nedožil, zemřev letos o Velikonocích, byl nejdéle
sloužícím správcem křtinské farnosti v jejích dějinách.
Památce pana děkana jsme věnovali velkou část minulého čísla Zpravodaje, proto dnes jen připomínáme, že za těch 40 let Křtiny nebývale pozvedl
a připravil tak podmínky pro dnešní rozkvět naší obce. A tak by si měl každý
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z nás, obyvatel Křtin, 3. prosince vzpomenout, že právě před čtyřiceti lety přišel
do Křtin drobný pracovitý člověk, který dokázal naši chátrající dominantu přivést k novému životu.
Redakce

Novela stavebního zákona

OBEC

Ze zákona číslo 350/2012 Sb. jsme pro vás vybrali následující odstavec
z § 79, který zajímá všechny budovatele:
(2) Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují
mimo jiné:
o) stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním
podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu
nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení
nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek
nebo výbušnin, nejedná se o jaderné zařízení nebo stavbu pro podnikatelskou
činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50%
z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci.
Vyhláška ze dne 27. června 2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
Z této vyhlášky vyjímáme nejzajímavější paragraf, říkající, co kácet smíme
a co ne:
§ 3 Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se
podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje:
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm
nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených
zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí
ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
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d) pro dřeviny rostoucí v zahradách (zahradou je pozemek u bytového domu
nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený
a nepřístupný veřejnosti).
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Zlatá cihla

Doprovodnou soutěží Vesnice roku je také
soutěž v Programu obnovy venkova, zvaná “Zlatá cihla”, kterou jsme letos vyhráli. Soutěž
probíhá ve třech kategoriích. My jsme soutěžili
s naší Základní a Mateřskou školou v kategorii
“Nové venkovské stavby”, protože při loňské
návštěvě zanechala na členech hodnotící komise
velmi pozitivní dojem. Před vyplněním přihlášky
jsem požádal projektanta Ing. arch. Karla Doležela o pár slov, jak dospěl ke konečné podobě
stavby. Dopis, který mně přišel, vám předkládám
v nezkrácené podobě, tak jak byl odeslán k přihlášce, protože si myslím, že vypovídá o myšlence a vzniku této v Evropě ojedinělé stavby. Jsou
v něm zajímavé postřehy a vzpomínky.

Starosta

✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Vážený pane starosto Křtin,

kolegyně Kramolišová mi řekla, že potřebujete několik vět ke koncepci
eliptické školy.
Takže když jsem někdy kolem roku 1990 navštívil budoucí staveniště, starý
sad na svahu nad úžasným Santiniho kostelem a já studoval toto Santiniho dílo
v údolí, zaujala mě v literatuře původní kresba kostela někdy z roku 1775, kde
nebyly dva ambity kolem kostela, ale jeden, snad eliptický, možná oválný. Dnes
je realizován pouze východní s věží, západní nebyl postaven jak kvůli obtížnému terénu, tak asi i z finančních důvodů. Fascinovala mě ta forma, která se mi
začala jevit jako úžasná součinnost duchovní a světské architektury na dohled
od sebe. Uvědomil jsem si, že elipsa na svahu s výhledem ze tříd prvního stupně
bude každodenně připomínat jak duchovní, tak architektonickou stránku věci,
na kterou se žáci, kromě na tabuli, budou občas dívat a uvědomovat si krásu
a sílu Santiniho architektury. Druhá delší část elipsy pak měla sloužit pro druhý
stupeň s orientací tříd do atria jako místa setkávání o přestávkách v exteriéru.
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Trojtakt se střední, shora prosklenou chodbou umožňuje přirozené osvětlení
vyššího podlaží s třídami, nižší technické jej nemá, ale nemá celý rozsah půdorysu. V kratších obloucích elipsy pak jsou umístěny společné třídy odborných
učeben, počítače, jazyky, zeměpis, přírodověda, výtvarná výchova, hudební
výchova a společné prostory jídelny a vedení školy. Tak se to snad i podařilo,
u prvního stupně je ještě vlastní herna směrem do atria. V odvrácených sekcích
jsou pak šatny u tříd, požadováno kvůli šikaně nejmenších, kabinety, WC atd.
Zkrátka čím dál více mi to sedělo. Jediná věc se vymykala a to tělocvična svými
rozměry. Takže moje původní, nejčistší, ale i nejdražší řešení nebylo provedeno.
Měla to být samostatná bedna mimo elipsu, přístupná nejlépe polozapuštěnou
podzemní chodbou, nepodařilo se, zůstalo u narušení čistoty elipsy. Ale ne vždy
vše vyjde na 100%. Realizační projekt jsme pak zpracovávali s kolegyní Kramolišovou. Pak ona již sama se svým ateliérem, neb jsem odešel učit na fakultu
architektury. Trvalo to velmi dlouho, ale vždy jsem nadšený, když provádím
někdy i zahraniční architekty po svém a našem srdečním díle. Mimořádnou
zásluhu na realizaci měla nejen osvícená porota, která vybrala tak netradiční
projekt, ale i tehdejší pan starosta a zvláště pan ředitel (RNDr. Jiří Kovařík,
pozn.red.), dej mu Pán Bůh věčnou slávu, pro něj to byla rovněž srdeční záležitost. Snad se kochá z nebe…že se dílo jeho snů podařilo.
Snad jsem splnil Vaše očekávání, omlouvám se, píšu tak dlouhý text, neb
nemám moc času, zdravím,
S úctou ing. arch. Karel Doležel
V Brně 24. 4. 2013
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Komunitní sad pod školou

Jak jistě víte, loni na podzim se začalo brigádnicky s budováním sadu pod
novou školou. Na první etapu jsme získali dotaci od nadace Via a letos na jaře
na druhou část z JMK, odboru životního prostředí. Zbytek investice doplatil
městys ze svých zdrojů. Cílem bylo znovu obnovit původní sad, osázet ho starými původními odrůdami ovocných stromů a keřů, dále také, aby sloužil výuce
žáků ZŠ. Největší zásluhu na vzniku a uskutečnění této přínosné myšlenky má
bezesporu Petr Jelínek z Horního Mlýna, který akci vymyslel, zorganizoval,
podílel se na její realizaci a během extrémního sucha v letních měsících dokonce sám běhal po sadu s kbelíky vody, aby nově vysázené dřeviny přežily.
O tom, že se dílo podařilo, svědčí 1. místo v soutěži Environmentální
chlouba našeho regionu aneb Čím jsme jedineční, kterou uspořádal Jihomoravský kraj. Jeden z členů odborné poroty, která hodnotila 26 přihlášených
projektů, pan Petr Ledvina, odpověděl na dotaz, proč právě Křtiny, těmito slovy:
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„Hodnotili jsme tři hlavní kritéria, přínos pro životní prostředí, jedinečnost a inovativnost a zapojení obyvatel obce do projektu. Komunitní sad
Křtiny byl jednoznačně nejlepší, Městys od nás
získal plné hodnocení ve všech kategoriích. Hlavně se nám líbilo, že na podobě sadu spolupracovalo vedení městysu s tamními občanskými sdruženími a dalšími spolky. Skutečně tak šlo o společné
dílo.“ Myslím, že není co dodat.

Starosta

(Pozn.red.: Pro zvláštní ztvárnění ceny se na obecním úřadě ujalo neoficiální
označení ‘Pták ekologák’, já bych se přimlouval za ‘Ptáka Ekozobáka’. Panu
starostovi každopádně sluší.)
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Také jste to slyšeli?

Protože se ke mně neustále dostávají zaručené informace o činnosti našeho
starosty, tedy mne, rád bych se s Vámi o ně podělil, s několika upřesněními:

- starosta prodává obecní majetek do Březiny:
Neprodává. Obec Březina má pouze pronajaty, zatím na šest roků, prostory
v prvním patře Spolkového domu, které celé zrekonstruovala (včetně sociálek
a Smrčku) a zřídila zde MŠ nákladem cca 1 milion korun. Po uplynutí doby
pronájmu, přejdou pronajaté, zrekonstruované prostory bezúplatně do našeho
majetku. Během doby pronájmu nám naopak ještě platí nájem. Navíc obec
Březina přispěla na opravu cest na hřbitově částkou 50 tisíc Kč.
- starosta si dosadil svého ředitele:
Nedosadil. Předešlému panu řediteli skončilo řádné funkční období a byl
tudíž standardním způsobem vypsán konkurs. Nový pan ředitel ZŠ a MŠ vyšel
ze standardního konkursního řízení, které garantuje KÚ JMK, který má v komisi svého zástupce. U všech sedmi členů komise byl doktor Lukáš jednoznačně
hodnocen jako nejlepší.
- starosta chce prodat koupaliště:
Nechce a neprodá. Současnému nájemci končí příští rok na jaře nájemní
smlouva. Byl vypsán záměr na další pronájem, do kterého se přihlásil jediný
zájemce a tím je současný provozovatel. S ním obec v současnosti jedná
o podmínkách pronájmu.
- starosta vybírá učitelky:
Nevybírá. Výběr pedagogů je čistě v kompetenci pana ředitele, protože
jsou to zaměstnanci školy, nikoli obce.
3/ 2013 Říjen
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O zásadních a nevratných krocích, jako jsou prodeje, ale i pronájmy obecního majetku, vypisování konkursů nebo investiční akce, starosta rozhodovat
nemůže a nesmí, ani kdyby chtěl. Porušil by tím zákon. Proto jste si zvolili ze
svého středu devět zastupitelů, kteří o takových krocích rozhodují společným
hlasováním. Tato hlasování probíhají zásadně na veřejných schůzích a ti z vás,
kteří občas na veřejná zasedání zastupitelstva chodí, mi jistě dosvědčí, že
o jednotlivých rozhodnutích probíhá vždy bohatá diskuse a ne všechny návrhy
při hlasování projdou. Zápisy z těchto zasedání jsou k nahlédnutí v kanceláři
Úřadu městysu a výpisy výsledků jsou k dispozici i na internetu. Je tedy vyloučeno, aby starosta prodával z obecního, co se mu zlíbí.
Chtěl bych vás všechny požádat, pokud uslyšíte podobné zaručené zvěsti,
prosím, přijďte a zeptejte se přímo mne, bude to tak určitě nejlepší.
Starosta
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Knihovna má nový kabát

V průběhu měsíce srpna proběhla ohlašovaná generální rekonstrukce naší knihovny. Po rekonstrukci matriky, zasedací místnosti a kanceláře účetní se jedná o další
zkvalitnění prostředí našeho úřadu. Během
rekonstrukce byly staré vysloužilé regály na
knihy nahrazeny novými. Celkové náklady
byly necelých 100.000,- Kč a myslím, že
výsledek stojí za vynaložené úsilí.
Velké díky našemu panu knihovníkovi Ing. Kubešovi, který prostory vyklízel, poté skládal nové regály na knihy a znovu plnil knihami. Věřím, že v nových
prostorách Vám bude příjemně a že k dosavadním čtenářům přibudou další,
hlavně naše děti.
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Zateplení budovy Úřadu

Podali jsme žádost o dotaci na zateplení, výměnu oken a novou fasádu budovy
úřadu na Státní fond životního prostředí.
Projekt je navržen tak, aby se vnější charakter budovy co nejvíce přiblížil původnímu
vzhledu někdejšího hotelu Uher. Spolu
s kostelem, Zámkem, Spolkovým domem,
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úpravami náměstí, ale třeba i fasádou domu u Bischofů vytvoří harmonický
celek, který přispěje k úpravnosti středu obce. Předpokládaný rozpočet je 2,6
milionu korun, podíl obce 0,6 milionu. Bude to další krok, který je v souladu
s koncepcí Programu obnovy venkova. Přikládáme grafický návrh nové fasády.
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Jak jsme na tom s dotacemi

Za Modrou stuhu dostaneme formou dotace 600 000 Kč z MMR a formou
daru 75 000 Kč z JMK. Za Zlatou cihlu obdržíme z JMK dar 11 000 Kč. Na
oplocení sběrného místa máme přislíben sponzorský dar od firmy Asekol
35 000 Kč. Na opravu Kapličky za penzionem z MAS Moravský kras dotaci
90 000 Kč. Dotaci pro Dobrovolné hasiče z JMK 30 000 Kč. Na letošní Den
Křtin jsme obdrželi dar od MMR ve výši 100 000 Kč. Na vybudování nových
cest na našem hřbitově jsme od obcí Březina, Habrůvka a Bukovina obdrželi
příspěvek v celkové výši 120 000 Kč.
V nejbližší době se dozvíme, jak jsme byli úspěšni se žádostí o dotaci na
vybavení ZŠ počítačovou technikou (ROP Jihovýchod), a také se žádostí na
víceúčelové hřiště u ZŠ (Ministerstvo školství). Dále jsme podali žádost o dotaci na zateplení Úřadu městyse (SFŽP) a další žádost o dotaci na opravu centrálního kříže na hřbitově (grantový fond ČSOB).
Starosta
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Webparáda

Pozorní čtenáři křtinských internetových stránek si jistě povšimli, že naše
obecní webová prezentace neunikla pozornosti pořadatelů soutěže „Parádní
web“. Tuto soutěž pořádá časopis Státní správa, který vydává Ministerstvo
vnitra ČR. Není to klasická soutěž, kam bychom se přihlásili, předvedli nějaký
výkon, převzali ocenění a pověsili si je na zeď. Soutěž probíhá celoročně a připomíná spíše vytrvalostní závod. My jsme se do ní nepřihlásili a zpočátku jsme
ani nevěděli, že soutěžíme. O to více nás překvapila informace, že jsme se
v červenci probojovali na první pozici a zatím se držíme.
Už název soutěže napovídá, že se jedná o proces průběžného sledování
a hodnocení kvality obecních webů. Odborná porota soutěže, skládající se
z nezávislých odborníků na webové prezentace, hodnotí každý měsíc z vytypovaných webových stránek sedmery nejkvalitnější. Z nich patery postupují do
dalšího kola a dvoje poslední stránky jsou nahrazeny dvěma nováčky. Každý
měsíc tak některé z těchto stránek zvítězí a jiné ze soutěže vypadnou. Na výsledku se navíc podílí hlasování veřejnosti. Toto hlasování skončilo 1.října 2013
a teď už je jen na porotě, která mezi obcemi, jež se v soutěži udržely, vybere
celoročního vítěze.
3/ 2013 Říjen
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V této soutěži nejde o žádnou cenu, ale o prestiž a dobré jméno zúčastněných obcí. Pro nás je nejcennější, že odborná porota vždy doprovodí svůj verdikt
slovním hodnocením úspěšných webů a naznačí tak cestu, kterou bychom se při
rozvoji svých stránek měli dál ubírat a co by bylo dobré zlepšit. Na našich
stránkách porota oceňuje především jednoduchý, přehledný a moderní grafický
design, rozdělení stránek do sekcí a zvláště si všimla logického začlenění informací určených poutníkům:
“Nadchlo mě rozvržení stránek do sekcí Pro občana, Pro turisty a Pro
poutníky. Křtinskému poutnímu místu tato logika členění obsahu sluší.... Stránky ukazují, jak se dají perfektně skloubit moderní webové standardy, barvy,
grafika, typografie s místem a tradicí...”, chválí nás porotci. Mají přitom pro nás
i náměty na zlepšení: především touží po větším výskytu fotografií v textu,
které cizímu návštěvníku na stránkách chybějí. To je, myslím, hozená rukavice
pro všechny místní fotografy. A kdo si chce hodnocení poroty prostudovat podrobněji, může tak učiniti na webové stránce http://www.mvcr.cz/clanek/originalita-mest-a-obci-pusobit-moderne-a-sveze.aspx.
Zda udržíme nejvyšší příčku i v závěrečné fázi soutěže, to nevíme, ale už
slova chvály i kritiky od lidí, kteří tomu rozumějí, jsou pro nás vítězstvím. Za
kvalitou našeho webu stojí práce skupiny několika obecních mudrlantů, kteří
nad koncepcí stránek před jejich vznikem dlouze mudrovali, dále firma LUVR
s.r.o., jež výsledek těchto debat dokázala realizovat, a především správce webu,
pan Marek Rada, který se vytrvale věnuje jeho údržbě a aktualizaci. Patří jim za
to uznání nejen poroty, ale hlavně nás, uživatelů obecního webu.
Veřejné hlasování je za námi a teď už jen zbývá držet si palce, aby porota
nepřehlédla, že jsme přece nejlepší.
Petr Švenda
komise informatiky
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Poplatky za KO 2013

30. září 2013 uplynul termín na úhradu likvidace komunálního odpadu
2013. Pokud jste zapomněli tuto povinnost splnit včas, uhraďte poplatek co
nejdříve, jinak se vystavujete nebezpečí postihu.
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Výměna řidičských průkazů

Platnost řidičských oprávnění, vydaných do 30.4.2004, končí dnem
31.12.2013. Pokud tedy vlastníte ŘP vydaný do 30.4.2004, měli byste stihnout
jeho výměnu do konce tohoto roku (jinak hrozí, že budete v příštím roce trénovat cestou do práce na Křtinskou padesátku, pozn. red.).
-9-
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✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Zahájení provozu Fitness ve Spolkovém domě

V letních měsících byla dokončena úprava Fitness centra ve Spolkovém
domě. Centrum bylo vybudováno a vybaveno několika novými přístroji za pomoci dotace 80.000,- Kč z prostředků Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova, prostřednictvím Mas Moravský kras. Již při podávání žádosti
byl kladen důraz na vybavení, které
bude zaměřeno spíše na naše ženy a
dívky, nejde tedy o posilovnu, která je
hned vedle. U příležitosti Dne Křtin si
je mohli zájemci již vyzkoušet. Dnem
1.října 2013 byl zahájen oficiální provoz a centrum je k dispozici všem,
kteří chtějí a mají potřebu týrat své
tělo.
Bližší informace o provozu a možnostech rezervace lze získat na webových
stránkách městysu, kde je odkaz na sport a následně na Fitness Křtiny nebo
přímo na adrese fitness.websnadno.cz.
Věřím, že se Vám bude v nově zrekonstruovaných prostorách líbit, že bude
nové Fitness hojně navštěvováno a v následujících letech budeme ve Křtinách
potkávat jen samé pružné a krásné postavy.

Jubilanti
Říjen

Marie Bischofová, Jitka Dürerová, Marie Hrubá, Ludmila Meluzínová
Listopad
Jiří Bínek, Eva Krejčířová, Jiří Matal, Jiřina Opletalová, Ludmila Skácelová,
Karel Trubač
Prosinec
Marie Bílková, Marie Grimová, Libuše Neužilová, Emilie Olejníčková,
Dagmar Pinterová (Santini), Jana Pokorná, Jaroslava Švendová,
Mária Urbánková (Santini)
Leden
Cyril Hrubý, Marta Jandíková (Santini), Milan Šenkyřík, Marie Švédová,
Josefa Zburníková, Marta Zlámalová
Přejeme všem do dalších let života dobré zdraví a osobní spokojenost.
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ŠKOLA

Plánované změny na ZŠ a MŠ Křtiny

Tento článek nám poskytl nový ředitel školy, pan RNDr. Petr Lukáš,
krátce po svém nástupu do úřadu na počátku srpna. Ve chvíli, kdy čtete tyto
řádky, je již realizace jeho plánů v plném proudu, takže pokud dění ve škole
sledujete, jistě jste již některé změny zaregistrovali.
V měsíci květnu 2013 jsem zvítězil v konkurzním řízení na místo ředitele
ZŠ a MŠ Křtiny a od 1. 8. 2013 jsem začal tuto funkci vykonávat. Při své práci
bych rád uplatnil své zkušenosti, které jsem získal během svého sedmnáctiletého působení ve funkci ředitele Základní školy Rosice. Rád bych vás seznámil se
svými představami o fungování a rozvoji školy.
Mojí vizí je moderní, efektivní a otevřená škola, v níž všichni partneři
vzdělávacího procesu (žáci, pedagogové, rodiče) vystupují jako spolupracující
rovnocenní partneři, se svými právy, ale také povinnostmi. Představ o koncepčních změnách mám hodně. Do života školy budou zaváděny samozřejmě postupně.
Již od nového školního roku bude ZŠ a MŠ Křtiny úplnou školou, ve které
se ročníky na 1. stupni ZŠ nebudou spojovat. Spojeny budou pouze vybrané
třídy v některých výchovných předmětech (výtvarná, hudební nebo tělesná výchova). Od nového školního roku také bude vyučování anglického jazyka již
v 1. a 2.  ročníku.
Inicioval jsem vznik Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. V současné
době proběhla na Ministerstvu vnitra ČR jeho registrace. Cílem sdružení je
poskytovat všestrannou materiálně technickou, finanční a organizační pomoc
Základní škole a Mateřské škole Křtiny při rozvoji zájmové činnosti dětí a žáků
a při zkvalitňování materiálního vybavení školy a podporovat vzdělávací, kulturní, společenský a sportovní rozvoj dětí a žáků. Věřím, že se nám podaří zajistit a sdružovat finanční prostředky, abychom naplnili předsevzaté cíle.
Od nového školního roku budou spuštěny nové webové stránky školy, kde
budeme pravidelně informovat veřejnost o všech důležitých aktivitách školy
(pozn. red.: http://www.zskrtiny.cz ).
Během prvního pololetí školního roku budu iniciovat vznik školního poradenského pracoviště, jehož členy budou výchovný poradce, školní metodik
prevence a speciální pedagog. Mezi hlavní cíle tohoto týmu bude patřit podpora vzdělávání všech žáků, jak žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, tak
žáků mimořádně nadaných i žáků průměrných. Školní poradenské pracoviště
bude svou činností podporovat vytváření pozitivního klimatu ve škole tak, aby
- 11 -
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se v ní všichni cítili spokojeně. Do budoucna bych rád, aby mohl ve škole na
částečný úvazek pracovat i školní psycholog.
Během školního roku budeme pracovat na úpravách školního vzdělávacího
programu. Podle upraveného vzdělávacího programu budeme vyučovat od
školního roku 2014/15. Zejména bych rád nabízel žákům od 7. ročníku volbu
druhého cizího jazyka (německý nebo ruský jazyk) a umožnil jim také vybírat
dva volitelné předměty.
Chtěl bych, aby školní prostředí bylo pro naše žáky přívětivé, aby se zde
cítili dobře a mohli se svými nápady podílet na rozvoji školy. Proto budu iniciovat vznik školního žákovského parlamentu. Rád bych vytvořil i podmínky pro
vydávání vlastního školního časopisu, jehož redakční radu by tvořili žáci pod
vedením učitele.
Chtěl bych úzce spolupracovat s okolními malotřídními školami. Například
bych rád organizoval společné akce pro žáky a domlouval se na podobě školních
vzdělávacích programů, abych žákům ulehčil přechod na novou školu.
Vážení rodiče, koncepční rozvoj školy si nedovedu představit bez vašich
názorů a přání, jak by škola, kam budete posílat své dítě, měla vypadat a kam by
měla směřovat. Proto připravuji již na první pololetí nového školního roku dotazníkové šetření, kterým bych rád zjistil váš názor na křtinskou školu a vaše
představy o jejím směřování. Byl bych velice rád, abyste nám s důvěrou svěřili
ke vzdělávání své děti, a společnými silami jsme se snažili, aby dosáhli co nejlepších vzdělávacích výsledků.
RNDr. Petr Lukáš,
ředitel školy
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny

Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny bylo zaregistrováno u Ministerstva
vnitra ČR dne 17. 7. 2013. Vzniklo s cílem poskytovat všestrannou materiálně
technickou, finanční a organizační pomoc Základní škole a Mateřské škole
Křtiny při rozvoji zájmové činnosti dětí a žáků a při zkvalitňování materiálního
vybavení školy a podporovat vzdělávací, kulturní, společenský a sportovní
rozvoj dětí a žáků školy.
Dne 25. 9. 2013 se sešla Valná hromada občanského sdružení,
kde byla zvolena Rada sdružení ve složení:
Předseda – RNDr. Petr Lukáš, ředitel školy
Místopředseda – RNDr. Petr Švenda, Ph.D., zástupce rodičů
Správce sdružení – Dana Doleželová, ekonomka školy
3/ 2013 Říjen
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Člen rady – Gabriela Fišerová, zástupce rodičů
Člen rady – Karel Smejkal, zástupce ředitele školy
Na Valné hromadě byla zvolena také revizní skupina ve složení Luboš
Bula, Šárka Opletalová a Kristýna Prokešová.
Na svém jednání Valná hromada schválila činnost sdružení, kde si stanovila na nejbližší období úkol sehnat finanční prostředky na nákup keramické pece,
která by sloužila vedle zájmové činnosti dětí a žáků školy také široké veřejnosti např. pořádáním dílniček s keramickou tematikou.
Pokud by veřejnost chtěla podpořit aktivity Občanského sdružení při ZŠ
a MŠ Křtiny, může zaslat libovolnou finanční částku na účet Občanského sdružení. Číslo účtu: 261186798/0300.
Předem děkujeme za váš zájem a podporu činnosti Občanského sdružení
při ZŠ a MŠ Křtiny.
RNDr. Petr Lukáš,
ředitel školy
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Z historie školství ve Křtinách

Nejstarší ověřené údaje, pocházející z doby před a pobělohorské, uvádějí,
že učitel byl vázán na kostel ve službách faráři, jako varhaník a choralista.
I v 18.století bylo postavení učitele podřadné a hmotné zajištění velmi špatné.
Podle písemností z r.1858 připadalo v tehdejší době na jednu třídu více než
100 dětí (62 ze Křtin, 41 z Bukoviny, 40 z Proseče a 26 z Březiny). Školní docházka byla ovšem velmi špatná.
Učiteli příslušelo otopné dřevo z velkostatku, z křtinské fary 4 měřice
pšenice, 10 měřic žita, 2 měřice luštěnin, 16 liber tvarohu, 13 věder piva, v penězích 67 a půl zlatých. Od dětí se vybíralo školné 8 krejcarů v 1.-3.třídě,
12 krejcarů ve vyšších ročnících týdně a za nemajetné platila obec. Učitelé
chodili po koledě a za hru na varhany dostávali 7 zlatých ročně.
Mládež chudých rodičů, např. z Bukoviny, chodila do Křtin v příhodných
měsících bosá, přesto jeden z těchto bosých žáků dosáhl v následujícím životě
trojnásobného doktorátu.
Po roce 1868 došlo ke zlepšení základního školství vydáním nových školských zákonů, kdy stát odňal církvi mimo vyučování náboženství dozor nad
školou, a v r.1869 uzákonil povinnou školní docházku. Učitelé dostali pevný
plat, odpadlo osobní vybírání příjmů. Obce i stát se staraly o opravy a stavby
školních budov a zkvalitnila se i příprava učitelů. Vliv církve zůstal však stále
- 13 -
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velký, po celé zbývající období vládnoucí habsburské monarchie. Školní rok
začínal a končil mší v kostele, třikrát ročně chodili žáci pod vedením učitelů
k přijímání.
V r.1865 byla škola ze zámku vystěhována do nevyhovující budovy
č.p. 16 (dnes Stará škola na Pusté straně, pozn.red.), kterou pro tyto účely zakoupil hrabě Vincenc z Bubna a Litic a upravil přístavbou k tzv. “Outočišti”, tj.
budově určené k přenocování poutníků. V těchto nevhodných podmínkách setrvala škola až do r.1902, vždyť např. v roce 1872 měla škola 302 žáků. Docházelo proto k postupnému zakládání nových škol i v okolních vesnicích.
V r.1901 byl položen základní kámen nové stavby školy ve Křtinách, na
místě dosavadního obecního strážního domku, stavba školy byla dokončena
v r.1902 (dnes Spolkový dům, pozn.red.).
Poměry ve školství se postupně zlepšovaly po vzniku Československé republiky, kdy byly školy podřízeny zemským a okresním školním radám. Po
roce 1918 byly ve Křtinách, Habrůvce, Bukovině a Bukovince v provozu
dvojtřídky, v Březině a Proseči trojtřídky.
Téhož roku byla ve Křtinách zřízena obvodová měšťanská škola a její
první třída byla otevřena pro 65 žáků. Vznikaly problémy s umístěním měšťanské školy, na výstavbu nové budovy nebyly peníze a jednání o pronájmu části
lichtenštejnského zámku nebo zámečku bylo neúspěšné. Prozatímně byla škola
umístěna do budovy bývalého hostince Ferdinanda Vaňka, kde nálevna byla
upravena na třídu (dnes obytný dům č.p. 30 u Horků, pozn.red.).
V r. 1923 došlo k zahájení přístavby ke stávající obecné škole, kde nákladem 305 tisíc Kč byly zřízeny tři nové třídy, sborovna, ředitelna, kabinet, dílna
a kuchyň. Chyběla tělocvična, takže žáci v hodinách tělocviku cvičili na tenisovém hřišti.
V r.1925 byla uzákoněna povinná školní docházka do měšťanské školy,
zrušeno bylo školné, vystavěn učitelský dům č.p.109 na Bukovském kopci.
V průměru navštěvovalo měšťanskou školu 110-120 žáků, později otevřena byla též všeobecná pokračovací živnostenská škola pro učně. Ředitelem byl
na měšťance Josef Glogar, obecnou školu řídil od r. 1924 Jan Staněk, pak Bohumil Mejzlík. V následných letech docházelo k poklesu žáků na 40-70, mezi
místními školami vznikaly rozpory.
V r.1923 byl zřízen objekt Vysoké školy zemědělské v Brně - Školní lesní
závod z bývalého lichtenštejnského adamovského statku.
Svízelná situace finančních rozporů ve 30 letech se projevila na příspěvcích na provoz škol - pomůcky, opravy. Obnoveno bylo placení školného, jež
činilo 60 Kč na žáka. Křtinská obec se dlouhodobě zadlužila. V době hospodář3/ 2013 Říjen
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ské krize v r.1933 byla dětem nezaměstnaných rodičů poskytována 2-3x týdně
polévka a mléko, na vánoce darována obuv, ošacení a pod.
Za doby Protektorátu spočíval vliv německé okupace na české školství
v zavádění nových učebních osnov podle “nového uspořádání Evropy”. Učitelé
byli sledováni a zatýkáni. U nás byli gestapem zatčeni: František Hloušek odsouzen k 5 letům káznice, o rok později Karel Sekený - odsouzen k 2 a půl
roku vězení v Německu, koncentračním táborem prošel ředitel obecné školy
v Bukovince Břetislav Prachař a v Habrůvce Bohuslav Jagoš. Za 6leté okupace
byl ředitelem měšťanské školy po Richardu Burianovi místní učitel Karel
Rumpel.
Po válce byla měšťanská škola, pozdější 6.-9. ročník, přesunuta do budovy
zámečku na Bukovském kopci, zkonfiskovaného baronce Offermannové.
V následných letech docházelo k dalším změnám ve školství. Vzpomeňme
mnohých místních svědomitých učitelů, dlouholetého ředitelování Vlastimíra
Klimeše, pozdější ředitelky Emilie Šulcové a RNDr. Jiřího Kovaříka.
Po dlouhém a velkém úsilí byla v r.1996 prosazena tehdejším ředitelem
Jiřím Kovaříkem výstavba nové školní budovy ZŠ a MŠ za 65 milionů Kč.
Elipsovitá stavba s 11 učebnami, odbornými pracovnami, tělocvičnou a sportovním areálem byla 2.září 2000 slavnostně otevřena. Další údaje i personální
obsazení jsou již našim občanům dobře známy.
dr. Zdeněk Opletal,
kronikář
(Dvě poznámky redakce:
Křtiny tak patří k nejvzdělanějším obcím na okrese. Jestli dobře počítám,
stojí dnes ve Křtinách nejméně šest školních budov: Zámek čp. 1 - dnes hotel,
Stará škola čp. 16 - dnes bytový dům, Obecná škola čp. 65 - dnes Spolkový
dům, Vaňkův hostinec čp. 30 - dnes obytný dům, Měšťanská škola čp. 81 - dnes
chátrá a Nová škola čp. 240 - dnes vzkvétá. Tolik škol nemají snad ani v Blansku.
Z hlavního schodiště měšťanky byla v padesátých letech dvacátého století
osobně školským inspektorem odstraněna soška světce a podle pamětníků zakopána “u lísek” vedle školního hřiště. Místo toho byla na střechu instalována
červená světelná pěticípá hvězda. Z fasády téže měšťanky byly v sedmdesátých
letech dvacátého století sejmuty ozdobné erby původních majitelů a spolu s nimi
i světelná hvězda, která stejně nesvítila. Kam se erby poděly, není známo.
Z fasády Staré školy čp. 16 byly na počátku devadesátých let dvacátého století
sejmuty dvě sošky světců, které jako jediné byly po nezbytných restaurátorských
zásazích vráceny obci a dnes zdobí vstup do Spolkového domu.)
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Dětský den 2013

SPOLKY

Mateřské a Rodinné centrum Smrček
uskutečnilo jako každoročně již po čtvrté
Dětský den na rozloučenou s prázdninami.
Děti zde čekala zábava v podobě skákacího
hradu, trampolín a disciplín, za které si odnesly různé drobnosti. Organizátoři slibují
na příští rok i toužebně očekávaného klauna.

Kamila Hlavatá

✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Ke kořenům

Ve dnech 20. až 22. září proběhl v naší
obci tradiční Den Křtin. Ten letošní měl motto
Návrat ke kořenům. Vedle trhu tradičních
řemesel, kulturního programu na náměstí,
fotbalového utkání, dopoledního koncertu
Kantily a divadelního představení KŘOVÝ
mohli návštěvníci zhlédnout dvě výstavy inspirované tímto mottem.
Ta první se konala ve společenském sále
Spolkového domu. Zde byla obnovena prezentace, se kterou jsme se zúčastnili soutěže
o titul Vesnice roku. Byly zde panely, které
představovaly ve čtyřech ročních obdobích
bohatý spolkový život městysu a činnost jednotlivých spolků a sdružení. Zvláště přespolní
žasli nad množstvím akcí, potvrzujících větu,
kterou je možné zvláště v posledních letech čím dál častěji zaslechnout:
Ve Křtinách to zkrátka žije! To ocenila i porota soutěže Vesnice roku a udělila Křtinám za
spolkový život Modrou stuhu. Ta a další ocenění za komunitní sad byla ve společenském
sále také vystavena.
Na protější stěně pak byly vystaveny rodokmeny několika křtinských rodin. Celou
3/ 2013 Říjen
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výstavu uvedl krátkou přednáškou o genealogii pan Miroslav Drápela, odborník na slovo
vzatý, setavováním rodokmenů se zabývá již
padesát let! Rodokmeny místní občany velice
zaujaly, diskutovali nad nimi, vzpomínali na
všechny, které z rodin znali, žasli nad proměnami jmen v průběhu časů a trpělivostí těch,
kteří rodokmeny setavovali (rodokmeny vlastní ve Křtinách více rodin a lze jen litovat, že někteří vlastníci rodokmenů ostýchali se s nimi pochlubit, pozn.red.).
Ještě bouřlivější debaty jste mohli zaslechnout na další výstavě. Ta se konala v Základní škole a nesla název Ke kořenům
křtinských tradic. Byly zde vystaveny fotografie z různých tradičních akcí spjatých se
životem vesnice. Návštěvníci s radostí poznávali sebe nebo své blízké, či přátele. Dohadovali se o okolnostech, za jakých fotografie
vznikaly. Vzpomínali na hody, ostatky i zabíjačky a poutě. Všichni jen litovali,
že se fotografií nesešlo víc a slibovali, že sami prohlédnou své fotoarchívy, aby
doplnili fotogalerii.
A tak se tedy obracíme na tyto obyvatele, ale i na ostatní, aby za dlouhých zimních
večerů vytáhli svá fotoalba a vybrali vhodné
fotografie. Především máme zájem o hody z
let 1971 – 1983, ale také z plesů a ostatků,
které se dříve ve Křtinách konaly. A při té
příležitosti můžete vybrat i fotky z různých
sportovních akcí, spartakiád, sokolských
akademií. V příštím roce totiž oslaví náš sokol sto let od svého založení a tak je jisté, že
další ročník Dne Křtin se ponese i v duchu
těchto oslav. Fotografie pak oskenované
můžete posílat na adresu kuchyma@seznam.
cz nebo donést přímo na úřad městysu.
Tak vzhůru do fotoarchívů a Dnu Křtin
2014 zdar!
Marcela Kuchyňková
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Moje první křtinská pětiletka v číslech

Těžko tomu uvěřit, ale správce naší farnosti, Mons. Jan Peňáz, je mezi
námi již pět let. Proto poskytl našemu Zpravodaji malou rekapitulaci stavebních
a restaurátorských aktivit, které byly během jeho dosavadního působení ve
Křtinách realisovány. Seznam názorně ukazuje, že úsloví “práce jako na kostele” má své opodstatnění.
Přehled dotací a oprav v letech 2009 - 2013:
Rok 2009
Získána dotace z prostředků Ministerstva kultury 80 tisíc Kč a příspěvek městyse Křtiny 70 tisíc Kč.
Náklady na opravy :
- oprava sochy anděla 320 tisíc Kč
- oprava čekárny u lékařů 200 tisíc Kč
- splátka části kupní ceny za parcelu pro nové ambity 150 tisíc Kč
Rok 2010
Získána dotace z prostředků Ministerstva kultury 25 tisíc Kč a příspěvek městyse Křtiny 150 tisíc Kč,
Náklady na opravy :
- oprava sochy sv. Vendelína a trámů 140 tisíc Kč
- oprava signalizace 44 tisíc Kč
- výdaje na zakoupení letenky pro papežského nuncia Jovanniho Coppu,
katalogy, náklady na restaurování znaku a výdaje na realizaci koncertu
k 800. výročí 92 tisíc Kč
- splátka části kupní ceny za parcelu pro nové ambity 250 tisíc Kč   
Rok 2011
Získána dotace z prostředků Jihomoravského kraje 200 tisíc Kč a příspěvek
městyse Křtiny 50 tisíc Kč,
Náklady na opravy :
- oprava záchodů 431 tisíc Kč
3/ 2013 Říjen
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- výdaje na první etapu opravy votivního obrazu ze Zábrdovic 100 tisíc
- splátka části kupní ceny za parcelu pro nové ambity 100 tisíc Kč   
Rok 2012
Získány dotace z prostředků Ministerstva kultury 100 tisíc Kč, z prostředků
Jihomoravského kraje 60 tisíc Kč, které jsme však v lednu 2013 museli vrátit.
Náklady na opravy :
- výdaje na dokončení opravy zábrdovického obrazu 100 tisíc Kč
- restaurace soch andělů z bočního oltáře - 1. etapa 340 tisíc Kč
- výsadba živého plotu v nových ambitech 100 tisíc Kč
- nákup elektronických varhan za 228 tisíc Kč
Rok 2013
Získány dotace z prostředků Ministerstva kultury 130 tisíc Kč a z prostředků
Jihomoravského kraje 77.850,-Kč.
Náklady na opravy :
- soch andělů z bočního oltáře - 2. etapa 340 tisíc Kč,
- je nutno počítat se 3. etapou oprav soch andělů, která je letos vyčíslena
na dalších 346 tisíc Kč.
Jsou také počty, které se nedají ani nemají vyjadřovat pomocí čísel, třeba
kolik lidí přistupuje ke svátostem, protože to je věc duchovní a osobní. Dovolím
si však bez nějakých výčitek uvést pár obecných (i občanských) nabídek, po
kterých asi mohla být větší poptávka: Vycházka na Radostnou cestu na Nový
rok odpoledne spojená s požehnáním Křtinám i České republice, když měla
narozeniny, - 5 lidí, divadelní představení o knězi pronásledovaném za obou
totalit - 6 lidí z farnosti, celkem 14, promítání a přednáška o J.B. Santinim doplněná barokní varhanní hudbou z doby, kdy on žil - 4 lidi. Tato čísla nás asi
zabolí všechny.
Jan Peňáz
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Jak to vidí druzí

Následující rozhovor Mons. Jana Peňáze vyšel před nedávnem v obecním
zpravodaji obce Bory v okrese Žďár nad Sázavou, v jeho dřívějším působišti.
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Redaktorka: Co jste zažil ve Křtinách za 5 let od svého nástupu?
Jan Peňáz: Hodně starostí, ale ty má dnes každý, sem tam i nějaká bolest se
objeví, ale o tom si pak všichni podrobně vykládají. Proto bych se s vámi rád
podělil o své tři radosti z těch let ve Křtinách.
1. Kolem kaštanu zasazeného L.P. 2010 před křtinskou školou při oslavě
800. výročí poutního místa a 60. výročí kněžského svěcení o. Tomáše Prnky
a vypěstovaného v Borech ze semene uzrálého v Habrovanech, byl vysázen
ovocný sad. Sám jsem při tom pomáhal. Od podzimu tam roste více starých
místních odrůd ovocných stromů a jsou tam různé keře, jejichž plody budou
moci děti ochutnat. Kaštan je přímo uprostřed sadu a na tabulce u něho je to
všechno popsáno, takže se tam děti i poutníci dozvědí, že jsou i jiné Bory než ty
plzeňské.
2. Před svými prvními velikonocemi ve Křtinách jsme obnovili dávnou
tradici hrkání. Tehdy bylo potřeba, abych s hrkači šel pokaždé. Někdy jsem šel
jen s dvěma kluky, někdy za poledne vyrazilo i 30 dětí. Letos na Bílou sobotu
bych šel už po třicáté. Jenže právě ten den se ráno roznesla zpráva, že zemřel o.
Tomáš (bylo to na Velký pátek večer, právě ve chvílích, kdy jsem se na Macoše
modlili za všechny, kteří tam zahynuli a za všechny trpící a nemocné). Bylo
proto potřeba domlouvat pohřeb, telefony drnčely a pípaly. Proto jsem už nemohl jít hrkat a jednomu z nejvěrnějších kluků jsem řekl, aby šli sami. A šli
a všechno zvládli, což mě potěšilo, protože: „Pochodeň je předána a hoří dál“.
3. Na Hod Boží velikonoční letos napadlo hodně sněhu, a přesto, že silničáři ještě nevyjeli, dojel jsem ke kostelu v Bukovince v pořádku. Když jsem
však vystoupil z auta a vstoupil na čerstvý sníh, podjely mi nohy a skončil jsem
na zemi jak dlouhý tak široký. To už je třetí, uklouzlo jedné babičce, která stála
před kostelem a vše pozorovala. Bohu díky, nic se mi nestalo, zlomila se jen
velikonoční svíce, kterou jsem při pádu držel v ruce. Kostelník ji hned slepil
a slavná mše sv. proběhla opravdu svátečně. A člověk nestačí děkovat.
R: A na závěr?
JP: Až pojedete kolem Křtin, zastavte se v kostele, který je celý den otevřený.
Otvírám ho každé ráno v 7 hodin a jako první se modlím za svou současnou
farnost i za ty, kde jsem působil dříve, tedy i za oboje Bory a okolí, a také za
posvěcení kněží a za kněze v těžkostech. A se stejným úmyslem se modlím i za
rodiny.
A přihlaste se i na faře.
R: Děkuji.
JP: Rádo se stalo
Text rozhovoru poskytl Mons. Jan Peňáz
3/ 2013 Říjen
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POJĎME NA TO OD LESA
aneb akce otevřené Vám všem.

K názvu PIONÝR se stále váže mnoho předsudků a mýtů. Ne, nezanikli
jsme v roce 1990, neděláme pouze letní tábory, nepracujeme pouze s dětmi
ve věku 6-15 let. Od roku 1990 procházíme supervizí rodičů, mnoha státních
a kontrolních orgánů. Opakovaně jsme získali titul „Státem uznaná organizace
pro práci s dětmi a mládeží“. Našim vedoucím zajišťujeme kvalitní přípravu
včetně vzdělávání s akreditací MŠMT. Vedeme děti k tradičním hodnotám evropské civilizace, bez vazeb na ideologie a náboženství. Využitím hry rozvíjíme
osobnost dětí a zábava je pro nás prostředkem.
Naše pionýrská skupina Křtiny se svým oddílem Fagus sdružuje děti ze
Křtin, Bukoviny a Bukovinky a v plánovaných akcích, které jsou součástí kalendária křtinských spolků, máme snahu otevřít se široké občanské veřejnosti.
Letos jsme začali Ledovou Prahou a v březnu se uskutečnilo v krásných prostorách opraveného křtinského zámku divadlo a jarní dílničky. Akce, které jsou ve
spolupráci s vysokoškolským odborovým svazem ŠLP ML, si už cestičku
k příznivcům z řad dětí, rodičů i prarodičů dokázaly najít. Duben je zasvěcen
uctění a připomenutí významu Dne Země. Každoročně čistíme náš úsek od
Zemaňáku po Rudickou bránu a pravidelně výsledek akce vyhodnocujeme na
naší nástěnce s cílem zdůraznit, že Pionýr chrání přírodu a život na Zemi.
Tato čistící akce byla ještě doplněna 22. dubna vycházkou pro ty nejmenší.
Pozorovali jsme žáby, mravence, jarní kytky, mechy pod lupou a nadšení těch
mateřáků bylo nádherným balzámem na těch 9 pytlů nejrůznějšího nepořádku
sesbíraného 19. dubna.
Květen je věnován tradičně májovým vycházkám, které mají seznámit děti
s historií kraje a dnů osvobození v roce 1945. Letos jsme začali v Bukovince na
starém hřbitově, vysvětlili jsme si význam historické kapličky (1210) a položili
jsme kytku na hrob těm, kteří se osvobození nedočkali. Cesta lesem do Bukoviny byla již jen úsměvným opakováním znalostí i neznalostí okolní přírody.
Tradiční opékání špekáčků a krátká porada u ohně, kam povedou naše kroky
v roce 2014.
Výprava do Býčí skály (1.června) s odborným speleologickým výkladem
se také vydařila. Spojila maminky s dětmi, které se ještě nosí na rukách s těmi
dříve narozenými, kteří v těchto prostorách ještě nebyli, s obdivem si vyslechli
výklad jeskyňářů a na vlastní oči viděli výsledek jejich namáhavé práce. I z této
akce zněl závěr zařadit podobné výpravy do červnového plánu příštího roku.
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V období začátku prázdnin se konal tradiční 23. letní pionýrský tábor Břidličná,
chata Kamenná bouda na LS Bruntál. I zde nás čekalo milé přijetí z řad lesáků
a dokonce nabídka, že se sem můžeme vracet i na jiné chaty v sousedním revíru.
Každá příprava tábora nese nějakou ucelenou tematickou hru, která letos byla
věnována Slovanům: Co mohl praotec Čech potkat cestou na Říp? Ti nejmenší
si zcela jistě zapamatovali Kikimoru, která nás několikrát v táboře navštívila.
Z každého tábora se vracíme obohaceni neopakovatelnými zážitky z toho čtrnáctidenního žití v přírodě a vždy ještě vlastnoručně vyrobeným táborovým
tričkem. To letošní bylo zdobeno batikou.
Z prázdninových aktivit se ještě uskutečnil již třetí ročník Letního dne
v Arboretu Křtiny (10.srpna) s názvem stezka lesní moudrosti, ve kterém zcela
jistě chceme pokračovat i v příštím roce a v roce 2015 plánujeme návrat k tématu VODA (Strážci pramenů).
A co nás čeká ještě do konce roku?
19.10. 2013 Podzimní den a Den stromů je výlet za poznáním do areálu školkařského střediska ŠLP Křtiny, podzimní dílničky , výsadba jeřábu, čtení
z letokruhů a jiná překvapení a také určitě špekáčky, koláčky a čaj.
8. 11. 2013 Lampionový průvod- Křtinská světluška se uskuteční již
třetím rokem a věřím, že si svoje příznivce z řad občanů již našel.
Upřímně vás zveme, příjdte mezi nás a pomozte nám bourat mýty a bariery,
ať platí můj původní název „ Pojďme na to od lesa“. Opravdu.
Rosťa Boháček (Čud),
vedoucí pionýrské skupiny Křtiny.
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Na stromech

Reportáž o prázdninové akci starších členů skautského střediska Křtiny
„Výzva 24 hodin na stromech“, která proběhla v sobotu 31. 8. a neděli 1. 9.
2013.
Po tom, co naši členové dospějí do věku, kdy pro ně již není vhodná pravidelná činnost na schůzkách a výpravách, tak se zpravidla zapojují do pomoci
středisku v podobě vedení dětí či různých „servisních prací“ pro křtinské skauty.
Ale pořád jen pracovat také není to pravé, proto se v rámci skautu vytvořil
zvláštní program i pro ty odrostlejší. Jednou ze součástí takového programu
jsou i takzvané „výzvy“, což jsou soubory různých náročných úkolů, které si
každý starší dobrovolně volí a poté je plní. Výzvy mají mnoho podob a zahrnují jak fyzické výkony (ujití 50 km, 100 km), tak i ty „psychické“ (uvaří pro
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ostatní večeři, vydrží 24 hodin bez televize, internetu, apod.). Výzvy jsou poměrně novou záležitostí a už se u nás na středisku mezi staršími členy, takzvanými rovery, začaly využívat.
Na dalších řádcích přinášíme reportáž z jedné takové akce, která proběhla
na konci prázdnin. Jednalo se o to, že musí strávit rovných 24 hodin na stromě,
a to bez toho, aby se po celou dobu dotkli pevné země. Vše tedy museli pečlivě
naplánovat, zajistit si dostatek lan a horolezeckých pomůcek pro bezpečné jištění, vyřešit stravování i takové drobnosti, jako to, jak budou „chodit na WC“.
Účast přislíbila část roverů, ale nakonec „do toho šli“ dva odvážlivci, a to
Václav Ševčík a Ondra Vavrečka, který vše naplánoval. Stromy, na kterých
budou kluci celý den a noc pobývat, si vybrali již během skautského letního
tábora. Vzhledem k nabitému programu prázdnin, zejména hody a jejich přípravy, zbyl jediný volný termín, kterým byl poslední prázdninový víkend.
V sobotu ráno kluci nabalili potřebné vybavení a odjeli autobusem směr
Říčky. Václavova krosna vážila přesně 40 kg a Ondrova nebyla o moc lehčí,
takže cesta od zastávky k tábořišti byla pro kluky taková zatěžkávací zkouška.
Než na místě nachystali vše potřebné, tak bylo něco po 13.00 h. Václav opustil
zem ve 13.30 a Ondra o 10 minut později. Odpočet začal. Ondra si vybral strom
s krásným „trůnem“ vytvořený třemi vršky stromu. Vašek na druhém stromě
vylezl ještě o pár metrů výš. Oba se tak pohybovali ve výšce mezi 15 a 20 metry nad zemí. Zbytek odpoledne“ ladili“ své příbytky. Na večer pak vytáhli
plastové hudební nástroje a zpříjemňovali si ticho hudbou. V takové výšce se
bezpečně jistili pomocí lan, horolezeckých sedáků, karabin i dalších speciálních
pomůcek a dokonce i obyčejné jídlo je dokázalo zabavit na docela dlouhou
dobu. Na večer si kluci zavěsili houpací sítě, ve kterých spali. Vzhledem k nezvyku na takovou výšku probíhala však noc tak, že vždy usnuli asi na tři hodiny
a pak se na půl hodiny probrali, aby zkontrolovali, zda je vše v pořádku. Někdy
po půlnoci jim začalo poprchat a pršelo až do rána. To je však neodradilo a na
stromech zůstali (jedno z neoficiálních skautských hesel je totiž: „Skaut není
z cukru“).
V neděli ráno přijela kluky zkontrolovat Tereza Meluzínová a přijeli je také
podpořit další dospělí skauti. Dopoledne klukům uběhlo již docela rychle a po
13.00 h se začali pomalu balit a spouštět část vybavení dolů na zem. V neděli
1.9.2013 po 14.00 h pak slanili se stromů dolů a opět ucítili pevnou půdu pod
nohama. Za úspěšné splnění výzvy oba dostali nášivku, kterou si společně
s dalšími nášivkami za splněné výzvy našijí na svůj skautský kroj, aby ostatní
věděli, že roveři ze Křtin jsou borci.
Za křtinské skauty sepsali
Václav Ševčík a Petr Zapletal
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Tradiční silvestr ve Křtinách

V naší vesnici máme možnost slavit silvestr nejen v zimě, ale můžeme si ho
užít i v krásném létě. Díky tiskové chybě se totiž před pěti lety objevilo jméno
Silvestr v křtinském kalendáři hned dvakrát. Jednou samozřejmě správně
31. prosince a podruhé 23. července místo jména Libor. A takové chyby by bylo
škoda nevyužít.
A tak již popáté se v tento den
konala na křinském koupališti Silvestrovská havajpárty. Součástí byly tradičně různé vodní hrátky a soutěže pro
malé i velké. Na hlavní atrakci – přechod přes dvacet pět metrů dlouhou
lávku nataženou přes celé koupaliště
– se střídaly především děti, ale i dospělí se odvážili. Bylo jich zase o něco víc než loni, což potěšilo především
Frantu Meluzína, který se o celou atrakci stará.
Letos nám počasí opravdu přálo, a tak mnoho návštěvníků přišlo v havajském vohozu nebo alespoň klobouku, či s havajským věncem kolem krku.
Ti nejkrásněji oblečení si odnesli odměnu. Večer nám zatančily krásné havajanky, což nebyl nikdo jiný než holky ze Saltarínu. Slušelo jim to tak, že mnozí
přítomní páni na nich mohli oči nechat.
Samozřejmě nechyběly dobré grilované steaky a míchané nápoje, taneční
hudba a půlnoční ohňostroj. Návštěvníci od pořadatelů dostali i PF s přáním
všeho nejlepšího do roku 2013 a půl.
I když letos křtinský silvestr připadl na úterý a mnohé z účastníků čekalo
druhý den ranní vstávání, tak až do konce vesele tančili a zpívali. Jistě můžeme
prohlásit letošní havajský silvestr ve Křtinách za skvělou akci a příští rok opět
na shledanou!
Marcela Kuchyňková
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Skautský tábor „Hobita a Pána prstenů“

Letos se od pátku 29. 6. do soboty 13.7. konal v pořadí již 23. tábor křtinských skautů (počítáno od obnovení střediska v roce 1990). Tábor se uskutečnil
v malebném údolí Přírodního parku Říčky poblíž hájenek mezi Bukovinkou
a Račicemi nedaleko našeho prvního tábořiště. Pro starší to byl nostalgický
návrat, pro mladší nové prostředí (poslední roky jsme tábořili u Kulířova). Tábor byl jedinečný svou putovní částí pro oddíl skautů (kluci 11-15 let) a družinu
skautek (holky 11-15 let). Také byl výjimečný nejvyšším počtem účastníků
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v historii. Dětí bylo 42 a zároveň se o děti i samotný chod
tábora staral nemalý počet
vedoucích a roverů (členové
starší 15 let, zkráceně RR).
Dohromady se jich na táboře
vystřídalo 18.
Na táboře jsme obklopeni
přírodou a chceme si odpočinout od techniky, která nás
celý rok obklopuje. Spíme
v indiánských stanech tee-pee, sami si vaříme, veškeré věci nutné k pobytu
i pobyt zpříjemňující se snažíme vyrobit vlastními silami. Proto tábor vždy
stavíme na „zelené louce“. Pro zajištění chodu celého tábora bylo zapotřebí
postavit: jeden hangár jako kuchyň, druhý hangár jako sklad a jídelnu, sklípek
(zastřešený prostor u vody, který slouží ke skladování některých potravin),
umývárnu – letos zbrusu novou, věž z palet, na kterou umístíme nádrž na pitnou
vodu, podsadové stany sloužící jako ošetřovna a nářaďový stan, latríny, které
byly tento rok v novém stylu, a troufám si říct, že sklidily velký ohlas a v neposlední řadě postavit indiánské stany tee-pee, ve kterých spíme, a kterých bylo
letos 11. Také je třeba vykopat několik jam pro nakládání s odpady (zbytky ze
zpracování jídla, popel, špinavá voda z kuchyně). Ne nezbytná, ale velmi zpříjemňující je zase indiánská sauna, kterou využívají hlavně starší a vázané stavby: táborová brána a prolézačky vystavěné oddílem skautů. Tyto stavby naši
skauti postavili pouze za použití lan a dřevěných tyčí, bez jediného hřebíku.
Aby se toto vše postavilo, přijíždějí vedoucí a RR na tábor týden předem,
letos v pátek 21.6. a vše si stavíme od začátku. Na první víkend, tzv. stavěčku,
nám jezdí pomoci také ochotní rodiče, starší děti a naši příznivci. Pro vedoucí
a RR je to zároveň doba, kdy si po práci mohou užívat klidu přírody a odpočinout si od každodenního shonu.
V sobotu 29. 6. to vše začalo. Děti v doprovodu vedoucích přišly na tábořiště a začaly se seznamovat s táborem a zabydlovat. Na zahajovacím táboráku
nás navštívil Bilbo Pytlík, Gandalf a zanedlouho po něm i skupina trpaslíků
jdoucích vstříc Osamělé hoře – jejich domovu plnému pokladů, odkud je vyhnal
drak Šmak, který dostal na poklady zálusk a teď je pečlivě střeží.
Tak se skupiny dětí vydaly jako jednotlivé trpasličí rody vstříc dobrodružství, bojovat se zlými stvořeními: skřety, vrky, zloobry i samotným drakem.
Největší překážkou jim však byly jejich špatné vlastnosti, největší zbraní pak ty
dobré.
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Po několika dnech se
skauti vypravili na putovní
část tábora a zanedlouho po
nich i skautky. Skauti objevovali krásy Vysočiny a v místech prvních českých skautských táborů přemýšleli nad
principy skautingu. Skautky
zase objevovaly krásy Říček
a Moravského krasu. Vlčata
a světlušky (kluci a holky
6-10 let) zůstaly na táboře
s pevným zázemím.
Kromě celotáborové hry, která se nesla v první části tábora ve stylu Hobita,
byla na táboře pro děti i starší spousta aktivit – dovednostních, vzdělávacích,
rukodělných a spousta her. Děti si mohly vyzkoušet střelbu ze vzduchovky
i luku, skauti pekli chleba ve vlastnoručně vyrobené peci, pro starší tu byla indiánská sauna.
V půli první části tábora předvedly trpasličí rody své hudební umění ctnostným elfům. Poté se trpaslíkům podařilo utéct ze spárů skřetů z Mlžných hor,
kteří je obklíčili na úpatí. Přemohli obrovské pavouky v Temném hvozdu, až se
dostali k Osamělé hoře a většina trpaslíků prokázala chrabrost a šli stezku odvahy k samotnému drakovi Šmakovi, kterému pak ze chřtánu vzali každý jeden
drahokam. Další den Šmaka zabili skauti a tak se výprava mohla vydat pro poklad, zejména pro Arcikam – největší drahokam celého pokladu, o který pak
všichni svedli se skřety velkou bitvu, skřety porazili, ale ti jim drahokam ukryli.
Následovalo velké putování za pokladem, na jehož konci jednotlivé rody
zbohatly o cenné věci pro jejich celoroční činnost – kotlíky, kroniky aj. Závěrečný táborák (první části tábora) slavnostně ukončil tábor pro mladší. V neděli
si už pro děti přijížděli rodiče, děti si vybíraly ceny za táborové bodování
a probíhala táborová pouť, tedy spousta tradičních i netradičních disciplín pro
táborníky i rodiče. Mladší účastníci odjeli, nastal klid, až…
…údolím jako mráz prošel křik černého jezdce. Froda a Sama před ním
zachránil až Aragornův meč. Část tábora (pouze) pro starší účastníky ve stylu
Pána prstenů právě započala. Skauti a skautky se vydali zničit Prsten moci.
Prošli Morií, překonali Mrtvé močály, ve slavné bitvě o Helmův žleb porazili vojska Železného pasu, unikli strašlivému pavouku Odule, aby nakonec
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mohli zničit Sauronův Prsten moci v Hoře osudu a s ním i pokořit své slabosti
a neduhy.
Na závěrečném táboráku jsme se tak mohli radovat, zpívat a prožít další
slavnostní okamžiky. Co dodat? Tábor utekl jako voda. Věřím, že jsme si jej
všichni užili, já osobně velmi. Tímto bych chtěl ještě jednou poděkovat těm,
kteří stáli za jeho realizací.
Byli to zejména: vedoucí družin Zbyněk a Hana Drápelovi, Jiří Pinďák,
Nikola Matušková, Radek a Michaela Brzobohatí, Michaela Meluzínová. Dále
také hospodář, zdravotník a vedoucí tábora v jedné osobě Štefan Pinďák, Roman
Valenta jako jeden z hlavních organizátorů celotáborové hry, šéfkuchařka Tereza Meluzínová, zásobovač Jiří Rybnikář, vedoucí stavby celého tábora Václav
Ševčík, Petr Zapletal, který řešil většinu administrativních záležitostí. A dalším,
kteří na táboře odvedli velký kus práce: Adéla Matušková, Pavel Kovář, Anna
Boháčková, Zbyněk Drápela mladší, Ondřej Vavrečka.
Děkuji také všem, kteří činem či radou, před, na, či po táboře, přispěli
k jeho zdárnému průběhu. Velké díky! Bez Vás by tábor nebyl takový – nezapomenutelný.
							
Štefan Pinďák, hlavní
vedoucí tábora
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Trošku rozsáhlejší pojednání o Křtinských hodech 2013

Veškeré letošní hodové dění
je již zdárně za námi, tedy nadešel
čas jeho rekapitulace a shrnutí.
Na základě většinových ohlasů
by se dalo stručně napsat, že hody
se letos povedly. Ale těchto pár
slov jistě nedokáže vystihnout, co
vše se za uspořádáním takových
hodů skrývá a jak probíhají činnosti, které jsou „člověku nehodovému“ skryté. Tedy, pokud laskavý čtenář dovolí, pustíme se do detailnějšího
rozboru toho, co to znamená „mít ve Křtinách hody“.
Přípravy hodů začínají vlastně již na podzim předchozího roku. Nejprve je
třeba alespoň dvou dostatečně statečných osob, které se rozhodnou vyzkoušet si
jejich organizaci jako hlavní stárka a stárek. Je jistě pozitivní, že v posledních
letech není o takové odvážlivce nouze. Prvním úkolem hlavních stárků je volba
termínu. Křtinské hody jsou již několik let pořádány asi v polovině srpna, a to
z vícero důvodů.
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První pojmenujme jako „sázku
na dobré počasí“ – když jsme v loňském roce hledali vhodný termín
hodů, rozhodovali jsme se mezi
datem 17. 8. a následující sobotou.
Po pečlivém zkoumání statistik počasí za posledních 10 let jsme
šťastným řízením osudu zvolili datum 17. 8., což se ukázalo jako více
než dobrá volba. Počasí hodům
nadmíru přálo a jistě jste si všimli, že o týden později se výrazně ochladilo
a v neděli už dokonce pršelo. Počasí totiž tvoří důležitou součást podařených
hodů. Ovlivní snad nejvíce celkovou návštěvnost, spokojenost hostů i množství
vypitého vína.
Druhým důvodem pro hody během srpna jsou samotní stárci a stárky. Zajistit takové množství lidí (letos jsme měli pět koleček chasy, tedy 40 osob,
a jedno dětské kolečko čítající osm školáků a školaček) je o poznání snadnější
v době školních prázdnin a dovolených, nežli třeba během září, kdy už většina
zúčastněných musí řešit různé školní a pracovní povinnosti. Třetí důvod lze
pojmenovat jako „církevně-lidové důvody“, o kterých si podrobněji můžete
přečíst v samostatném článku tohoto čísla Zpravodaje.
Hned po výběru termínu je třeba zajistit také hudebníky, kteří mají kalendáře často plné na rok dopředu a požádat o případnou dotaci na úřadu městyse,
který tradičně hradí platbu za kapely.
Po novém roce začíná verbování stárek a stárků. Tradičně bývá o tančení na
hodech větší zájem ze strany dívek. Chlapci se pak nechávají spíše „vtáhnout“
svojí milou. U nás je naštěstí již delší hodová tradice a tak se dorůstající mládež
sama o hody zajímá. Tuhle část máme tedy díky předchozím generacím snazší.
Velký zájem o tancování na hodech přispěl k vytvoření opravdu křtinské chasy,
v každém páru byl alespoň jeden Křtiňák či Křtiňačka. I přes toto „omezení“, se
vytvořilo téměř šest koleček. Díky tak velkému množství zájemců nás neohrozily ani různé nemoci, zranění a jiné důvody, pro které někteří svou účast nakonec odřekli.
Aby se letošní chasa lépe poznala a utužily se přátelské vztahy, uspořádali
jsme začátkem dubna výlet do sklípku. Tento sklípek patří našemu dodavateli
hodového vína Markovi Pšovskému, takže naším hlavním úkolem bylo pečlivě
ochutnávat a vybrat druhy vína, které jsme na hody nakonec koupili. Úkol vybrat to správné hodové vínko jsme vzali odpovědně a ochutnávali jsme velmi
pečlivě a dlouho.
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Od konce dubna jsme se začali pravidelně setkávat vždy v neděli odpoledne na tanečních zkouškách ve Společenském sále ve Křtinách. Účast byla někdy
hojnější, jindy (třeba v době skautského tábora) o poznání chudší, avšak s blížícím se termínem hodů postupně rostla. Hlavní stárka dokonce nikdy nechyběla,
a to i přesto, že na zkoušky každý víkend dojížděla z Vídně. Téměř všechny
zkoušky jsme zakončili zpěvem hodových písní, a to buď ve Společenském
sále, nebo v útulné hospůdce Eden. Ze začátku nám byl vydatnou oporou hodový zpěvník speciálně upravený pro letošní hody. Později už chasa pěla i zpaměti. I tímto hody přispívají k větší znalosti lidových písní, tradic a kultury. Nezapomněli jsme ani na výchovu příští generace. Osm stárků a stárek ve věku kolem
deseti let nám sice svou neposedností dalo na zkouškách pěkně zabrat, ale věříme, že naše snaha sklidí své ovoce v dalších letech. Všem těmto malým hodovníkům patří velká pochvala za téměř profesionální předvedení Moravské besedy.
Co se taneční části hodů týče, největší dík patří Petře Říhové, která vymyslela
choreografii tanců a velkou měrou pomohla s jejich nácvikem.
K hodovým přípravám patří také měření všech krojovaných za účelem zapůjčení krojů, což je vždycky spojeno s velkou legrací, když se stárci podivují
nad rostoucím obvodem svého pasu a hodnotí míry svých tanečnic. Pro chasu,
děti i policajty se kroje půjčují v půjčovnách. Stárci a stárky si sami zajišťují
boty, věnečky, péra na klobouky či džbánky. Stárky také vyrábějí svých chlapcům ozdobné kokardy z vyšívaných mašlí na vestu a na boty. Nezřídka si pak
stárci jejich povedené výtvory doma vystavují a ti zkušenější tak mají doma již
pěknou sbírku. Kroje a doplňky ale nejsou to jediné, co je potřeba připravit.
Musí se vytvořit grafika celých hodů, tedy to, jak budou vypadat plakáty, pozvánky, etikety na víno, vstupenky a další. Za velkou pomoc s touto částí
chceme poděkovat jedné ze stárek Zuzce Korčákové. Rozmístění plakátů do
obcí v širokém okolí byla jedna z forem propagace, dále jsme žádali o zveřejnění pozvánky na hody mnoho regionálních rádií, novin a internetových portálů.
Jak bylo vidět na návštěvnosti hodů, snaha se vyplatila.
Vyvrcholením hodových příprav a nejnáročnějším obdobím
je takzvaný „předhodový týden“.
Co tedy musí chasa během tohoto
týdne zvládnout? Přivézt víno a na
láhve nalepit etikety, přivézt kroje
z půjčoven, pokácet, přivézt, odkornit a nazdobit máju, vyklidit
a ozdobit šatlavy, postavit pódium,
připravit stoly a lavičky, ozdobit
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náměstí břízkami, nainstalovat elektřinu, nakoupit
nebo přebrat od sponzorů a zabalit ceny do tomboly,
připravit losy, vyrobit ozdobné řetězy z krepových
papírů a mnoho dalšího. Většina chasy si od středečního odpoledne bere volno z brigád či práce a plnou
silou se podílí na všech potřebných činnostech. Přípravy jsou pak završeny v pátek večer stavbou máje
a následným umístěním májek před domy stárek.
Veškeré přípravy byly skvěle zvládnuty také díky
velké pomoci místních dobrovolníků a spolků (Hasiči, Sokol, Křový, Skauti a další). Od čtvrtka do soboty také probíhá bedlivé střežení máje. První večer
byla mája hlídána postupně skupinami stárků. Pánové i přítomné dívky se rozhodli, že nejlepší obranou proti případným škůdcům
je hlasité vyzpěvování hodových písní. Díky pravidelnému přílivu posil, které
v průběhu noci přicházely na svoji službu každé dvě hodiny, a také vína, jim
nadšení i síla hlasu vydržela až do pozdních ranních hodin. Bohužel se silou
hlasu už úplně nešla ruku v ruce čistota tónů. Alespoň nám to lehce naznačovali obyvatelé okolních domů. Z pátku na sobotu štafetu v hlídání převzali místní
hasiči. Protože hlídali tak poctivě, že po celou dobu nespustili svůj zrak z máje,
nějaký dobrodinec sebral prázdnou bečku od piva přímo jim před nosem
ze šatlavy.
Hodový den jste jistě všichni absolvovali společně s námi, takže zde jen
krátce připomeneme jeho průběh. Dopoledne jsme ve skupinkách krojované
chasy obešli celý městys a od ranních hodin budili místní usedlíky s písní na
rtech a s pozváním na odpolední a večerní program na náměstí. Po rychlém
obědě se pánové stárci sešli na náměstí, posílili se nějakým tím vínkem a spolu
s dechovou hudbou Podborankou vyrazili vyvádět stárky. Trasa je to dlouhá (od
Viligruntu až po Pustou stranu, od Výzkumu až po Kopeček), ale s množstvím
vypitého vína ubíhaly kilometry rychleji a nakonec jsme zdárně dorazili k domu
pana starosty, a také letošního rychtáře, Františka Novotného. Po slavnostním
„vyzvednutí“ rychtáře a rychtářky jsme se seřadili a vyrazili směrem na náměstí vstříc již nedočkavému publiku. Ano, měli jsme mírné zpoždění, ale i to je již
taková křtinská tradice, kterou jsme nechtěli porušit.
Na náměstí jsme, jakožto ti hlavní stárci, slavnostně převzali právo a poté
je hlavní stárek za pomoci třípatrové pyramidy složené z vybraných statných
stárků pověsil na máju. Tím byly hody oficiálně zahájeny a schylovalo se
k předvedení výsledku našeho čtyřměsíčního úsilí, tedy k tančení Moravské
besedy a dalších lidových tanců – dívčího „Daj mi Bože synka“, pánského
3/ 2013 Říjen
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„Podšable“ a společného „Po Maďarsku“. Ještě před tanci nás ale musel hlavní
policajt seznámit s pravidly hodového chování inspirovanými kyjovskem a nazvanými „Hodové artikule“. Z nich se návštěvníci mohli mimo jiné dozvědět,
že ti ženatí „musijó mít klapky na očách, aby nekókali po jinéch babách“ nebo
že „kdo nebude pět písně o víně, toho zavřeme do šatlavy s néškaredší babó
z dědiny“. A po sólu pro rychtáře a rychtářku a pro rodiče stárek a stárků již
nastalo chasou netrpělivě očekávané tancování. Všichni zvládli nacvičené tance
na výbornou a těšili se na jejich opakování večer okolo 21.00 h, což je vždy
o kousek náročnější, protože po večeři u stárky se chlapům nechce ani chodit,
jak se „nafutrují“ dobrým jídlem i pitím.
Večerní zábava na hodech, krom dobré muziky k tanci i poslechu v podání
Podboranky a Cimbálové muziky Jana Opletala, byla doplněna také losováním
tomboly čítající bezmála 170 cen a byla završena losováním hlavní výhry –
máje. Tu si s radostí na kácení vyzvedli rodiče jedné naší stárky manželé Bulovi ze Slunečního vrchu. Po vylosování tomboly byl oficiální hodový program
úspěšně u konce a v ten moment s chasy opadnou veškeré starosti a začne se
bavit, nebo také pospávat po náročném dni.
Počkat, ještě jedna povinnost však čekala – okolo 2.00 h
bylo třeba najít pět stárků, kteří
byli schopni stát na nohou
a sundat z máje hodové právo.
Občas to bývá dosti obtížný
úkol, tentokrát se ale chasa činila a vše se podařilo. Hlavní
stárci pak okolo 6.00 h zkontrolovali náměstí, ujistili se, že
je vše v pořádku a odpotáceli
se do svých domovů. Avšak někteří zdatní stárci, a také jeden sklepník, se tak
rozjařili, že ve veselí pokračovali až do nedělního poledne. Jen si asi okolo
osmé hodiny ranní zašli na skok domů, donutili prarodiče, aby jim namazali
chleba se sádlem, a poté se opět vrátili na náměstí pokračovat v dopíjení vínka
a prozpěvování písní. Takže ty letošní hody dopadly opravdu dobře a k chvále
všech účastníků jistě slouží i to, že se nikdo nepobil či nezničil nějaké to hodové
zařízení.
Díky zde patří panu starostovi Františku Novotnému a jeho choti za
skvělé zvládnutí všech rychtářských starostí i radostí, pánům obecním policajtům Martinu Vojáčkovi, Radimu Odehnalovi a Ondřeji Čoupkovi a také všem
dobrovolníkům v pokladnách, šatlavách i jinde.
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Hody dopadly dobře nejen po organizační stránce, ale i po stránce peněžní.
Zde bychom chtěli zdůraznit, že hody jsou zcela nevýdělečný podnik a jejich
rozpočet je od počátku provázen množstvím otazníků: Nad počasím, které
ovlivní návštěvnost, nad tím, kolik vína nakoupit, aby nebylo málo, ale abychom na něm zase „neprodělali gatě“, když bude škaredě, kolik nám darují
sponzoři, kolik se vybere při zvaní po obci či na vstupném, a podobné „záludnosti“. Letos to dopadlo velmi dobře a hody jsou po doplacení všech výdajů tak
říkajíc „šul-nul“. Během odpoledne a večera bylo podle slov hlavního sklepníka
Radima Špatinky takové množství lidí s takovou žízní, že už ve 22.00 h došlo
polosuché bílé hodové víno a do rána se vypilo i to sladké bílé a většina červeného. Jen pro představu, letos jsme brali celkem 430 litrů vína. Díky relativně
velké návštěvnosti a podpoře mnoha sponzorů ze Křtin i okolí se podařilo vrátit
stárkům, stárkám i zúčastněným dětem peníze investované do zapůjčení krojů.
Celková cena za půjčení krojů se pohybuje okolo 45 000 Kč. Jelikož většinu
chasy tvoří nevýdělečně činní studenti, tato zpráva je velmi potěšila. Dále byla
chasa a někteří další pomocníci odměněni drobnými dárky s hodovou tématikou
(placky, trička) jako poděkování za úsilí a čas vynaložený na přípravu hodů.
Velké poděkování tak patří všem sponzorům v čele s Úřadem městysu Křtiny
a Školním lesním podnikem. Mimochodem, úplný seznam sponzorů můžete
nalézt na hodových internetových stránkách www.krtinske-hody.ic.cz. Všem
ještě jednou touto cestou děkujeme.
Sobotou 17. 8. ale hodové činění neskončilo. Hned v neděli se celá chasa
sešla opět na náměstí a s pomocí dalších dobrovolníků uvedla celé náměstí do
původního stavu, a to v úctyhodném čase čtyř hodin. Když si představíme, že
hody se „budují“ více než tři dny, tak je to, s přihlédnutím ke „společenské
únavě“ celé chasy, výborný výkon. Další příležitostí, kde se chasa sešla a spolu
s dalšími občany Křtin zavzpomínala na letošní hody, bylo kácení máje konané
v pátek 13. 9. V rámci této akce jsme promítali fotografie a videa nejen z letošních, ale i z hodů dávno minulých, popili hodové vínko, opekli špekáčky
(z důvodu špatného počasí pouze na pánvi) a zopakovali si hodové tance a písně.
Někteří ale stále neměli dost a hodové tanečky předvedli ještě na Dni Křtin.
Jelikož během hodů vznikla velmi dobrá parta kamarádů, které se nechce jen
tak rozloučit, máme v plánu další společné akce, jako například společnou návštěvu hodů v Ochozi nebo v Kyjově, kde budeme jistě čerpat inspiraci na
příště.
Čí só hode?
Blanka Kubešová a Petr Zapletal,
hlavní stárci
3/ 2013 Říjen
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Proč jsou u nás vlastně hody v polovině srpna?

Hody jsou zvyk zasahující pravděpodobně až do pohanských let. Lidé je
slavili na počest slovanské bohyně úrody Živy. V jiných pramenech a literatuře
se mluví o slavnosti spojené se žněmi. Prvotně se tedy jednalo o „zemědělské
oslavy“ a jakýsi děkovný akt za dobrou úrodu. Lid, zejména po třicetileté válce,
ale dovedl umně propojit dávné mýty s církevní patronací a hody se staly výroční slavností buď na památku posvěcení kostela (někde se místo slova hody
užívá označení „posvícení“, které u nás připadá na výročí svěcení chrámu dne
21. dubna), nebo na oslavu patrona místního kostela. U nás je chrám zasvěcen
Jménu Panny Marie, tedy hody by měly dle současného kalendáře probíhat někdy okolo data 12. září, kdy má Marie svátek.
Jak však uvádějí učené knihy: „…ani patron místního kostela není zárukou,
že slavnost proběhne na jeho svátek. Hody mají místní, tradicí ustanovená data,
která se nedají jednotně zobecnit a vysvětlit je lze složitě.“ Aby bylo vše ještě
složitější, tak církev slavila a slaví vícero svátků zasvěcených Marii. Jeden
z nich, tzv. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, je v některých křesťanských
církvích považována za nejdůležitější mariánský svátek. A ten se u nás i ve
světě slaví dne 15. srpna.
Ejhle, tedy mírnou oklikou jsme se dostali k tomu, že máme dobu konání
našich hodů nastavenu z tradičního lidového hlediska vcelku správně. A nejen
dobu konání hodů. Povšimněte si, že kácení máje probíhá právě okolo onoho
zářijového svátku Marie. Tedy jsme po vícero stránkách historicky korektní.
Petr Zapletal
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Byli jsme tam, kde roste radost

Krásné nedělní ráno 29. září 2013 bylo začátkem našeho dne výletního.
Známý autobus se vydal na cestu se 43 účastníky po některých místech Jižní
Moravy. Už začátek cesty byl plný
dobré nálady a žertování. Krajina,
která kolem ubíhala, byla jiná, jiná
byla i barva zorané země, než jsme
zvyklí. To vše na nás příznivě působilo.
Prvním naším zastavením byl zámek Milotice. Opravdu zámek jako
z pohádky. Však se tady několik
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pohádek a velkolepých akcí natočilo. Procházka v nádherné francouzské zahradě a prohlídka zámeckých interiérů, naši spokojenost umocnily. Na malou
chvíli jsme v zámecké kapli vzpomněli našeho nezapomenutelného pana děkana
Prnky, při příležitosti půlročního výročí jeho úmrtí. Vše jsme završili v zámecké
cukrárně a dobrým obědem v zámecké jídelně.
Další naše cesta vedla do Čejkovic, do firmy Sonnentor. Je to závod na
zpracování čajů a koření. Byl to další silný zážitek. Vůně bylin nás přivítala již
před vchodem a provázela nás celou dobu prohlídky až do autobusu. Je to
opravdu Bylinkový Ráj a roste tam radost. Pracovníci firmy se nám věnovali
a přiblížili nám zrození nálevkového čaje. Názvy jako Sluneční pozdrav, Jarní
políbení, Čaj štěstí nebo Děkuji, byly pro většinu z nás něco nového.
Nakonec jsme všechno umocnili ve vinném sklepě ve Velkých Bílovicích.
Postaral se o to i náš harmonikář pan Karel. Nálada byla tak skvělá a písně tak
profesionální, že i Televize Šlágr by nás angažovala. A tak v nejlepším jsme vše
ukončili a cestou domů pak znovu prožívali události dne. Vrátili jsme se obohaceni o pěkné zážitky.
Víme, že Morava je krásná zem, ale všude dobře, doma nejlépe. Dobrý den
Křtiny !
							
Bohumil Odehnal,
Křtiny Kolonka č.193
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Několik postřehů z 23. ročníku Křtinské padesátky

Ufff, tak a letošní ročník Křtinské padesátky je zdárně za námi! Oproti loňskému roku se opět „trhaly rekordy“ a celkový počet 372 účastníků je nevídané číslo. Ještě
okolo 8.45 h to přitom vypadalo, že letos bude pod 300
lidí a tričko bude nakonec pro všechny účastníky. Ale pak
to vypuklo a fronta u pokladny se táhla od vchodu do
Edenu až k masně a poslední přihlášení proběhlo přesně
v 9.30 h, kdy jsme zavírali bránu a začali vypisovat diplomy a připravovat trička pro vydávání v cíli.
Účastníků bylo tolik, že v průběhu akce začaly docházet veškeré připravené
materiály – přihlašovací lístky, diplomy, trička, placky. Jen piva a kofoly v cíli
bylo dost. Organizační tým se ale s nastalou situací dokázal operativně vypořádat a veškeré materiály dotisknout ještě před příchodem hlavního náporu
účastníků do cíle. Bohužel při takovém počtu jsme se nevyhnuli drobným zádrhelům (založení tří diplomů do jedné folie k jiným diplomům, chybné označení
dvou diplomů a nevydání trička jedné účastnici, byť na ně měla nárok; sem tam
3/ 2013 Říjen
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nějaký překlep při psaní jména na diplom). Všechny omyly se ale povedlo
nakonec napravit. Za chyby se tímto
ještě jednou omlouváme, ale při takovém počtu účastníků a rychlosti, s jakou musíme vše stihnout zpracovat
v mezičase od ukončení startu do
příchodu prvních účastníků do cíle, je
skoro s podivem, že se vyskytlo tak
málo „zádrhelů“.
Letos jsme opět museli řešit dlouhodobý problém s vyvážením počtu triček,
rozpočtu akce a odhadem počtu účastníků. Vždy balancujeme mezi variantami,
že bude škaredě, přijde málo lidí a trička, diplomy, špekáčky apod. nám zůstanou, nebo že naopak bude „nátřesk“ (a on letos byl) a my nebudeme moct
uspokojit všechny a vzniknou z toho zbytečné konflikty a rozladění účastníků
i organizátorů. Proto jsme i letos rozhodli, že počet triček „zastropujeme“ na
300 ks a budeme je vydávat tomu, kdo na start přijde dříve a dříve se zaregistruje.
K tomuto opatření nás vede úvaha, že Křtiňáci mohou na start přijí kdykoliv od
8.00 h, kdežto ti ze vzdálenějšího okolí zpravidla přijíždějí až okolo 9.00 h
autobusem. Občané Křtin tak podle našeho názoru mají jistou výhodua stačí si
jen přivstat a trička budou (na start přišlo ze Křtin a okolí celkem 282 lidí, což
je pro trička akorátní počet). V tomto roce jsme také (ve spolupráci s grafickou
designérkou Zuzkou Korčákovou) pokusně vyrobili placky s logem Křtinské
50, které od nás dostali ti, na které
tričko nezbylo. Velmi nás potěšil až
nečekaný zájem o tyto placky a příští
rok plánujeme umožnit také jejich
koupi během akce. Letos to byl
opravdu jen pokus a na závěr akce
nám zůstaly celkem jen dvě placky.
Takže v průběhu jsme bohužel nemohli umožnit jejich prodej, protože
by se nedostalo na ty, kterým odznáček právem náležel.
Letos jsme také měli několik zajímavostí: Pochodu se účastnil jeden registrovaný pes, za kterého byl zaplacen účastnický poplatek, aby dostal diplom
(tričko nedostal). Dva účastníci se vydali na nejdelší trasu, pro její zpestření,
na koloběžkách. Již od prvního ročníku odmítáme účastníky na kolech, ale koloběžky nás zaujaly, takže v 9.30 h jsme jim účast umožnili (měl jsem před nimi
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půldruhahodinový náskok, ale stejně mne po 40 kilometrech předjeli, pozn.
red.). Několik turistů na startu nevědělo, jestli zvládnou delší trasu z důvodu
např. zdravotního stavu či vyššího věku, takže si napsali menší kilometráž na
přihlašovací lístek. Ale všichni nám během pochodu dali vědět, že se podcenili
a nakonec ušli trasy delší (buď 12 km, nebo tři dokonce 50 km). Zaregistrovali
jsme historicky první výjezd „záchranného vozidla organizátorů“. Ale nejeli
jsme pro nikoho z účastníků, jen pro zapomenutý foťák, protože po 50 kilometrech v nohách již nebylo v silách majitele si pro něj na Říčky dojít.
Velké poděkování patří týmu organizátorů, kterých je téměř 20 a kteří se
snaží rok od roku zlepšovat zázemí celé akce. Při tak velkém počtu účastníků už
je to na hranici našich možností a do příště chystáme další vylepšení a také
o trošku přísnější „pravidla“.
Věříme, že letošní ročník Křtinské padesátky se všem líbil a za rok, první
říjnovou sobotu, opět na viděnou.
za organizační tým K50
Markéta a Petr Zapletalovi
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Statistika

23. ročníku obnoveného turistického pohodu
„Křtinská padesátka“.
Jak už jsme psali, tak na startu se sešlo 372
osob, z toho 339 platících účastníků (věk 5 a více
let) a 33 dětí do 4 let včetně. Ze Křtin a okolních
obcí přišlo celkem 282 osob, ze vzdálenějších míst
(Brno, Kuřim apod.) přijelo na pochod dohromady
90 účastníků.
Nejkratší 7 km trasu prošlo 96 osob, z toho
24 dětí do 5 let a 72 osob nad 5 let věku. Oproti loňsku jsme zde zaznamenali
nárůst o 14 účastníků. Celkem 73 turistů bylo ze Křtin či okolních vesnic a 23
lidí přijelo z větší vzdálenosti.
Nejvytíženější trasou bylo 12 km, kam vyrazilo celkem 202 lidí, z toho
9 dětí do 5 let a 193 účastníků nad 5 let věku. Oproti loňsku zde byl nejvyšší
nárůst, a to o 91 „turistů“. Z hlediska bydliště bylo 149 lidí ze Křtin a blízkého
okolí. Zbylých 53 osob na pochod dorazilo ze vzdálenějších míst.
Na 25 km pochod se vydalo 39 lidí, což je oproti loňsku pokles o 28 lidí.
Ze Křtin a okolí jich bylo 28 a 11 osob bylo z větší vzdálenosti.
I trasa o délce 32 km zaznamenala oproti loňsku pokles. Procházku v této
3/ 2013 Říjen
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délce absolvovalo 19 lidí, což je o 13 osob méně než minulý rok. Ze Křtin
a okolí zde bylo všech 19 účastníků.
Nejdelší trasa 50 km měla letos 16 účastníků, z toho čtrnáct pěších a dva
na koloběžce. Na start se dostavilo celkem 10 obyvatel našeho městyse. Devět
z nich trasu pěšky úspěšně dokončilo – byli to: Zbyněk Drápela ml., Jiří Pinďák
st., Anička Boháčková a Jiří Pinďák ml., Zdenka a Petr Švendovi, Petra Havelková s Martinem Vojáčkem a Tomáš Zedníček.
Při pohledu na statistiku letošního ročníku si neodpustím malou úvahu:
Úroveň našeho pochodu a ocenění jeho účastníků je (dle reakcí mnoha lidí, co
chodí různé jiné pochody) jedno z nejštědřejších. Bohužel s některými dalšími
organizátory začínáme mít pocit, že vše pomalu sklouzává k tomu, že část
účastníků si „přij(e)de pro tričko“ a splní jen nejnutnější minimum (rozumějte
trasu 7 km). Nejkratší trasu jsme tvořili se záměrem podpořit zapojení rodičů
s velmi malými dětmi či nejstarších spoluobčanů. Trasu 12 km pak s tím, že se
lidi „otrkají“ zjistí, že to ujdou a příště vyrazí na delší. Bohužel se tak neděje
a počet účastníků na nejkratších trasách několikanásobně převyšuje všechny
ostatní (skoro 300 lidí na 7 a 12 km, oproti 74 na zbylých trasách). Je super, že
lidé na pochod vůbec přijdou, místo práce doma, sezení u televize či jiného
„odpočinku“. Po uplynulých sedmi ročnících, kdy jsme se spíše „snažili“ nalákat lidi a akci uvést do všeobecného povědomí, což se při současných počtech
návštěvníků zdá již beze zbytku splněno, nyní zvažujeme „nasadit nový kurz“
a podporovat hlavně ty delší trasy, aby pochod byl opravdu turistickým pochodem a ne takovou „nedělní vycházkou“. Mluvili jsme o tom v cíli s několika
účastníky, kteří povětšinou shodně potvrzovali, že i pro rodiče s malými dětmi
či pro starší by byla trasa okolo 15 km schůdná a ocenění v cíli více zasloužené.
Ti fyzicky zdatnější by pak uvítali nějaké „přechodové trasy“ okolo 20 a 40 km,
tak aby „skok“ mezi nejkratšími trasami a 25 km (či mezi 30 km a 50 km) nebyl
tak drastický a mohli „pozvolna zvyšovat zátěž“. Do příštího ročníku tak určitě
zkusíme vymyslet trasy nové s jinou kilometráží a budeme se snažit podporovat
účastníky těch delších tras, abychom si zasloužili název turistický pochod.
Příští rok tedy na viděnou na nových trasách.
										
Petr Zapletal
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Tříděný odpad

ZAPIŠTE SI

V následujících měsících proběhne sběr tříděného odpadu v těchto termínech:
17. října, 14. listopadu, 12. prosince 2013 a 9. ledna 2014.
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Křtiny cyrilometodějské

Svatý Metoděj dopsal poslední řádku překladu Písma do slovanštiny
26.10.883. Byl právě svátek sv. mučedníka Dimitrije, patrona jeho rodné Soluně. A přesně po 1130 letech a jednom dni nám to připomene koncert Brněnské
Besedy a Brněnského filharmonického sboru pod vedením Petra Kolaře se staroslovanskými zpěvy a poezií. Začne v kostele Jména Panny Marie v neděli
27.10.2013 v 15 hodin. Po něm všichni půjdeme k novým sochám v zámeckém
parku, kde bude ještě krátké cyrilometodějské pásmo zpěvů a modliteb. Pak
bude ještě čas zajít na hřbitov. Za dědictví otců děkujeme především sv. Cyrilu
a Metoději, ale také všem, kteří nám je osobně předali, především rodičům,
učitelů a kněžím. Kéž bychom věrně pokračovali v jejich stopách. 		
								
Jan Peňáz

Započatá kronika obce

RŮZNÉ

Dlouholeté pátrání našeho kronikáře dr.
Zdeňka Opletala po osudu původních obecních kronik dosáhlo v uplynulých dnech přece
jen určitého úspěchu. Nález sice nepředstavuje hledanou kroniku z první republiky, ale je
zajímavým kaménkem do bohaté mozaiky
křtinského kronikářství. A naznačuje také, že
před válkou žádná obecní kronika ve Křtinách
vedena nebyla.
V srpnových dnech t.r. byla ve sklepě
městyse Křtiny nalezena dosud neznámá
obecní kronika o několika stránkách, s přiloženým přípisem z 9. listopadu 1958, adresovaným MNV Křtiny, ONV Blansko a nadřízeným kulturním složkám. Její autor,
s. Rudolf Koudar, pověřený MNV vedením obecní kroniky v r. 1952 - dosud
soukromý kronikář údajů psaných perem na 1450 stránkách, nezahrnujících
3/ 2013 Říjen
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však kronikářské údaje z doby I. ČSR 1918-1939 - uvádí ochotu vést obecní
kroniku a diktovat příslušné údaje do sepisování oficiální kroniky - denně
2 hodiny.
Z dopisu vyplývá, že v roce 1955 žádal rovněž MNV o další zápisy a podklady od funkcionářů obce, jež však ani po třech letech neobdržel, i když byla
ustavena několikačlenná kronikářská komise. Mezitím Rudolf Koudar zemřel
a zůstalo jen při soukromých zápisech na 151 stranách formátu A4, psaných
strojem, jež byly mnohem později nalezeny v jeho domě. Z těchto jsme ve
spolupráci s Bc. Hankou Drápelovou sestavili tak zvanou “Koudarovu kroniku”.
Rozepsaná obecní kronika zůstala zapomenuta ve sklepě MNV.
Teprve v r.1963 byl oficiálně pověřen vedením nové kroniky učitel Zdeněk
Bilíček, jenž vypracoval první díl dnešní obecní kroniky.
Dr. Zdeněk Opletal,
kronikář
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Křtiny - cíl i křižovatka poutních cest

Klub českých turistů po dohodě se spolkem našich svatojakubských poutníků označí ještě letos v naší republice poutnické trasy ve směru Santiaga de
Compostela malou mušlí. Poutník se tak po barevných turistických značkách
snadno dostane z Polska přes Olomouc a Brno až do Mikulova, kde může pokračovat dál až do Španělska. Tato trasa vede přes Křtiny. Po zelené turistické
značce se přijde do Sloupu, po červené do Jedovnic, po žluté k nám a pak se
opět pokračuje po červené na Babice a Brno.
Proto jsme ve dvoře fary upravili část budov na malý poutnický útulek,
který je ve Španělsku nazýván albergue. Není to ubytovna, ale zázemí, které
v létě úplně postačí. Na památku sester dominikánek, které tyto prostory před
lety upravily z bývalých sýpek, jsme jej nazvali Poutnický útulek sv. Dominika.
A aby to bylo jasné i poutníkům z ciziny, přidali jsme pod to Albergue S. Domingo.
Přes Křtiny chodí i POUTNÍCI VELEHRADŠTÍ. Už od roku 1982 vycházejí vždy kolem 19. 2. z Levého Hradce u Prahy (19.2.982 zde byl sv. Vojtěch
zvolen prvním českým biskupem) a po víkendových etapách dojdou na Velehrad. Od roku 2001 se vychází vždy předposlední pondělí v srpnu také z poutního místa Netín u Velkého Meziříčí. Z mariánského poutního místa Vranov
dojdou poutníci přes Adamov do Křtin ve středu večer a ráno se pokračuje přes
Bukovinu na Račice a cyrilometodějské Rostěnice na posvátný Velehrad.
Kromě těchto dvou cest jsou i POUTNÍ CESTY SV. MARTINA. Zatím
jsou jen na mapě, ale jednou budou i v terénu a mají spojit všechny evropské
- 39 -

Říjen 3/ 2013

kostely zasvěcené sv. Martinu. Vycházejí více směry z jeho rodiště - dnešní
město Szombathely v Maďarsku - a mají se sejít u jeho hrobu v Tours ve Francii.
Na moravské větvi jsou nám nejbližší svatomartinské kostely v Blansku
a v Lulči a u nich už byly postaveny informační panely. Ve Křtinách jsme přesně uprostřed a kdo chce putovat cestami sv. Martina, musí přes nás jít.
Křtiny se tak kromě cíle poutníků z Hané a dalších tradičních míst stávají
i křižovatkou tří dálkových poutních cest.
Jan Peňáz
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Vyhlašování

17. srpna 2013 – letos to nebylo jen tak
obyčejné datum v kalendáři. Byla to sobota a už
to se počítá. Byl slunný, teplý den, kterými letošní léto sice nešetřilo, ale stejně si nevzpomínám na nikoho, koho by slunná letní sobota nepotěšila. Tolik pozitivního by k jednomu dni,
jedné sobotě mohlo stačit, aby se stala takovou
tou krásnou, klidnou, téměř ospalou letní sobotou, na kterou člověk rád vzpomene, především
když se přihlásí podzimní slota nebo začne zalízat za nehty. Krásný den to byl a pro Křtiny
a křtinské to byl také den výjimečný. A to hned
dvojnásobně.
Za prvé: Po dvou letech se opět konaly Křtinské hody, za druhé: po roce se
konalo vyhlašování krajského kola soutěže Vesnice roku.
V tomto okamžiku začíná trošku pokulhávat teorie krásného, klidného
a téměř ospalého letního dne, hlavně tedy klidného a téměř ospalého. Před panem starostou totiž stál úkol, přesněji úkoly – zhostit se role rychtáře na hodech,
což je role velevážená a veledůležitá a také převzít pro Křtiny ocenění, které si
vysoutěžily. Nic obyčejného ale přímo Modrou stuhu, ta představuje 2. místo
v krajském kole soutěže Vesnice roku a navrch Zlatou cihlu ve stejné soutěži –
ocenění za příkladnou stavbu realizovanou na venkově za budovu Základní
a mateřské školy. Tyto dvě role měl zvládnout v téměř současném čase na místech cca 70 km vzdálených. Bylo rozhodnuto, že do Šakvic (vítěz Zlaté stuhy
a pořádající vesnice slavnostního vyhlašování) se jet musí, Křtiny soutěží
a ještě soutěžit chtějí, tak prostě vyhlašování nemůžeme jen tak zazdít. Ale pojede se s předstihem, jen na otočku, tiše v ústraní posbírat ceny (protože nemůžeme narušovat už naplánovaný program vyhlašování), pogratulovat vítězi,
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omluvit rychlý ústup dalšími povinnostmi na
hodech doma a opět spěchat zpět zahrát
rychtáře.
Vyjeli jsme s předstihem, do Šakvic
jsme dorazili někdy po poledni, ve vesnici
panovala pravá poobědová nálada, všude byl
klid, nikde ani živáčka, kytky v předzahrádkách předváděly nepřebernou škálu barev
a tvarů, vše se koupalo v záři letního sluníčka, sochy svatých na náměstí působily dojmem strážců toho poobědového klidu. Nic
zkrátka nenasvědčovalo tomu, že se zde
schyluje k nějaké slávě. Vybaveni programem oslav jsme věděli, že akce proběhne
„na Myslivně“. Po chvíli pátrání jsme objevili ukazatele, které nás k Myslivně bezpečně dovedly. Myslivnou byl myšlen
areál místního mysliveckého spolku vybavený klubovnou, tanečním parketem
a sociálním zázemím, který stojí na okraji vesnice a je hojně využíván právě ke
konání různých merend a veselic. Dál za ním se rozprostírají už jen vinohrady,
Novomlýnská nádrž a kopce Pálavy a člověk se tak může kochat krásou této
části Moravy a to je pohled, který alespoň mě nikdy neomrzí.
Do oficiálního zahájení slavnosti chyběla ještě hodina, nicméně se už
trousili i další netrpěliví hosté. Organizační tým pod vedením starostky Šakvic
paní Dirgasové kmital a dolaďoval poslední detaily. Kapela ladila nástroje,
moderátoři akce si upřesňovali program vyhlašování, místní klub maminek Prťata připravoval dětský koutek, aby se přítomná drobotina nenudila. Koláče už
byly napečené, raut pro zvané hosty vzorně nachystaný, cateringová firma navážela poslední dobroty, prasátko na roštu se otáčelo, gulášek v kotlíku bublal
a víno perlilo.
Proběhlo první vítání s paní starostkou, tajemnicí soutěže, členy hodnotící
komise a dalšími již přítomnými. Obsadili jsme stůl a očekávali věci příští.
Dorazivší ministr pro místní rozvoj Mgr. Lukl se také usadil k „našemu“ stolu.
Slovo dalo slovo a zasvé vzal i plán tichého přebírání cen bez ovací, moderátoři narychlo uzpůsobili harmonogram předávání tak, že Křtiny budou vyhlášeny
hned v počátku programu. Pomalu nastával čas zahájení slavnosti, areál se plnil
domácími i přespolními, místní dechová hudba Túfaranka přestala ladit a spustila naostro. Proběhlo zahájení a úvodní projevy přítomných zástupců institucí
státní správy a členů hodnotící komise. Především z jejich slov bylo patrné, že
být členem hodnotící komise není rozhodně snadný úkol a rozhodnout se pro tu
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či onu obec může být velmi tvrdý oříšek. Obce přihlášené do soutěže měly
rozhodně co nabídnout a činily tak. Vše nemuselo být nutně naprosto bezchybné, ale komise vždy vysoce ocenila zapojení celého společenství do dění v obci.
Myslím, že ideálem má být obec jako jediný živý organismus, který pro své
přežití potřebuje, aby všechny jeho součásti fungovaly a spolupracovaly, stejně
jako je tomu u všech živých organismů kolem nás.
Po úvodních slovech následoval opět kulturní program, tentokrát se představila místní křesťanská folková skupina Srdce a členové velmi úspěšného
dětského folklórního souboru Hanýsek, který Šakvice proslavil již v mnoha
soutěžích.
A pak už se vyhlašovalo, mimo plánovaný program proběhlo vyhlášení
Modré stuhy a Zlaté cihly pro Křtiny. Pan starosta přebral diplomy, květiny,
ostatní dary, přijal gratulace, mohli jsme se rozloučit a vyrazit na cestu domů.
Neutekli jsme hned. Zbyla chvíle času a tak jsme měli možnost sledovat ještě
kousek následujícího programu a já zjistila, že je opravdu velká škoda, že jsme
nepřihlásili do soutěže nějaký zajímavý pokrm, protože ty keramické kastrůlky,
které se dostávají za umístění v Jihomoravském krajáči jsou fakt pěkný – třeba
příště….
Už opravdu nastal čas vyrazit k domovu, přijeli jsme včas a pan starosta si
stihnul střihnout i rychtáře na hodech.
Já s odstupem času vím, že to opravdu byl jeden z těch pěkných neobvyklých dnů, na které se nezapomíná.
Anita Ruby
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Kam se podělo těch sedm mrtvých?

Dlouho jsem váhal, zda mám tento neveselý článek ve Zpravodaji vůbec
zveřejnit, ale události, které popisuje, přes veškerou svou děsivost k historii
Křtin patří a neměly by ani po létech upadnout v zapomnění. Proto vám jej
přece jen předkládám. Právě v těchto dnech uplyne totiž 182 let od chvíle, kdy
se začal odvíjet tragický příběh, o němž budu vyprávět.
Příroda se na podzim roku 1831 ukládala k zimnímu spánku stejně jako
každý rok. Evropa, extrémně zbídačená nedávnými napoleonskými válkami, se
již téměř vzpamatovala z jejich důsledků a rozvrácená ekonomika mocnářství
znovu nabírala dech. Obyvatelé křtinské farnosti sklidili úrodu s polí a připravovali se na poklidné prožití adventu. Ten jim však v nešťastném roce 1831
dopřán nebyl.
Už dva roky přicházely do Křtin stále znepokojivější zprávy o jakési nové
nemoci, která se blíží odněkud z Orientu a nemilosrdně kosí vše živé. Vzděla3/ 2013 Říjen
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nější obyvatelé Křtin hltali zlověstné zprávy z novin, ostatní o nich zaníceně
diskutovali v Řehákově hostinci na návsi: něco jako úplavice, ale prý mnohem
horší. Císař František II. podnikl rázná opatření, aby choroba nepřekročila hranice mocnářství, ale dne 10. října byl nucen marné pokusy oficiálně vzdát. Nyní,
s blížící se zimou, bylo již jasné, že nemoc se Křtinám nevyhne. O léčbě se nic
nevědělo, nebylo kam se ukrýt a tak všichni jen napjatě očekávali, kdy udeří.
Dočkali se ve středu, 19. října. V Bukovině, v čísle popisném 17, kousek
od bývalého farského dvora, náhle onemocněla Klára Opletalová, šedesátiletá
manželka čtvrtláníka Tomáše Opletala (a praprababička dnešního křtinského
kronikáře). Téměř současně ochořela i její čtyřiadvacetiletá dcera Teresie a osmiletá Baruška Machačová, sirota po habrovském ševci, kterou epidemie zastihla naneštěstí právě v bukovském domě číslo 17. Křeče v končetinách,
strašlivé pálení v žaludku, zvracení, úporné průjmy a nesnesitelná žízeň je během několika hodin zcela vysílily. Jejich utrpení ještě znásobovala pověra, že
pokud žíznícím nemocným bude odepřena voda, průjem se zastaví. A tak nešťastnice v krátké době jedna po druhé umíraly promodralé a zcela dehydrované.
O dva dny později, v pátek, byly všechny tři ženy pohřbeny křtinským farářem
Václavem Střížem, který dobře věděl, že letošní podzim bude velmi, velmi
dlouhý. V matrice zemřelých se poprvé objevilo zdůvodnění: “Orientalische
Brechruhr”, tedy orientální úplavice. Později někdo připsal vysvětlivku: Cholera.
Ovdovělý jedenašedesátiletý Tomáš Opletal netruchlil pro svou ženu dlouho. O pár dní později sám pocítil bolest v podbřišku a brnění v končetinách.
Zemřel týden po manželce, 26.října. Mezitím nemoc přeskočila do sousedního
stavení číslo 16, kde zkosila manželku truhláře Musila a jejich osmiletého syna
Tomáše. Následovali další čtyři mrtví z okolních domů. Když v neděli 7. listopadu zemřela jednatřicetiletá Josefa Kotulanová, epidemie v Bukovině po
osmnácti dnech skončila, zanechavši po sobě devět obětí. Nemocných bylo
mnohem víc. Zvraceli, trpěli, ale přežili.
Obyvatelé ostatních vesnic, zkoprnělí hrůzou, sledovali tragedii v Bukovině, v marné naději, že k nim snad nemoc nepronikne. Ale již v úterý 9. listopadu
zabíjela cholera současně ve Křtinách i v Habrůvce. Jako první zemřela ve
Křtinách jedenašedesátiletá manželka kramáře Franze Willenthala. Do 23. prosince ji následovalo dalších jedenáct lidí. Pak nemoc konečně Křtiny opustila.
Ne tak ostatní vesnice.
V Habrůvce lidé umírali až do konce roku. Když zemřel 31.prosince čtyřletý Jeník Kubeš, přibyl na křtinském hřbitově šestadvacátý habrovský křížek.
Dva z nich patřily i tříměsíčním dvojčatům po Josefu Hlouškovi, který zemřel
devět dní před nimi.
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Ještě na konci listopadu se zdálo, že se choroba přece jen vyhne Březině
a Proseči. Ale hned 1.prosince ochořela v Proseči osmnáctiletá Mariána, dcera
svobodné nádenice Teresie Srncové. Zemřela o den později. Obyvatelé s napětím očekávali, kdo bude další, ale nemoc jako by ustoupila. Minul týden i druhý
a nikdo další neumíral. Prosečští začínali věřit v zázrak. Ale po sedmnácti dnech
napjatého klidu, těsně před Vánocemi, udeřila nemoc naplno znovu. Během
pouhých pěti dnů zkosila dalších osm prosečských sousedů, včetně pětičlenné
rodiny kováře Zřídkaveselého. Ještě na Štědrý den zemřela jedenatřicetiletá
Johanna Kousalíková. Teprve potom zavládl i v Proseči ponurý klid.
A jako by se nemoc v ostatních obcích jen rozcvičovala, Březinu si nechala na konec. Udeřila teprve 9. prosince, zato však s největší silou. Před Vánocemi tam umíralo až pět lidí denně. Když 7. ledna následujícího roku zemřela jako
poslední pětatřicetiletá Josefa Poláková, napočítali březinští třicetšest obětí.
Teprve pak si mohl křtinský farář oddechnout. Epidemie cholery v jeho
farnosti skončila. Během necelých tří měsíců zde zasáhla asi 500 osob, z nichž
pětina zemřela. Nemoc proletěla střední Evropou jako smršť, zanechala po sobě
desetitisíce obětí a koncem prosince již kosila obyvatele Anglie.
Jednu obec jsme v našem chmurném přehledu vynechali. Cholera v Bukovince je totiž obestřena záhadou. I tam se koncem listopadu nemoc objevila
a podle farního protokolu si vyžádala sedm obětí. Ale zatímco všechny oběti z
ostatních vesnic jmenovitě známe, o obětech z Bukovinky nemáme žádných
zpráv. Na první pohled se zdá, jako by v Bukovince za celou dobu epidemie
vůbec nikdo nezemřel. Kam se tedy podělo těch sedm mrtvých z farního protokolu?
Nabízí se jednoduché vysvětlení: Bukovinka, nejvzdálenější obec křtinské
farnosti, jako jediná měla vlastní hřbitov. V době epidemie, kdy ve Křtinách
probíhal jeden pohřeb za druhým, nebylo myslitelné, aby farář Václav Stříž
zvládl ještě zajíždět do Bukovinky a pohřbívat i tam. Museli si pomoci sami,
aby přežili. A zápis do matriky zemřelých? Na ten si pak už nikdo nevzpomněl.
I tak dopadla Bukovinka ze všech obcí nejlépe. Neradovala se však dlouho.
O pouhých pět let později, koncem roku 1836, objevilo se škaredé slovo
“Brechruhr” v knize zemřelých znovu a tentokrát bylo k malobukovinským
nemilosrdné. Během jediného měsíce, od 20.října do 19.listopadu 1836, zabila
úplavice 26 obyvatel Bukovinky.
Farní protokol zmiňuje, že pozořické panstvo poslalo během cholerové
epidemie do svých vesnic Březiny a Habrůvky lékaře, zatímco obyvatelé ostatních vesnic byli odkázáni jen sami na sebe. “Duchovní musil býti lékařem duší
i těla”, stěžuje si protokol. Přesto právě ve vesnicích, kam dorazil lékař, byla
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úmrtnost z celé farnosti nejvyšší. Možná proto, že léčba žízní byla uznávaným
léčebným postupem, stejně jako třeba nesmyslné balení do flanelu, kterému
marně věřili ti majetnější.
Co ještě dodat? Cholera si nevybírala oběti podle majetku, ani postavení.
Zabila stejně tak křtinskou žebračku Josefu Zrotalovou a kramáře Šrámka, jako
slavného německého filosofa Hegela a ministra francouzské vlády Périera. Zabíjela však především starce a ženy oslabené mateřstvím. Mezi dvanácti křtinskými zemřelými byly jen dvě šestileté děti. Věkový průměr ostatních obětí byl
53 let.
Cholera se v nové pandemii znovu vrátila o pětatřicet let později. Ale to už
je jiná historie. V dnešní době bychom šíření cholery patrně snadno zvládli, ale
tenkrát, v době podvýživy, špatné hygieny a bez antibiotik nebylo proti ní žádné
obrany. Jedině pít, pít a zase pít. Ale kdo by tomu byl tenkrát věřil?
Petr Švenda
✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑✑

Výsledky veřejné sbírky (k datu 21. 09. 2013)

na postavení sousoší sv. Cyrila a Metoděje ve Křtinách, která byla vyhlášena Královským řádem Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana,
o. s. v květnovém čísle Křtinského zpravodaje.
Sousoší sv. Cyrila a Metoděje pro Křtiny vytvořil pan Bedřich Vašík z Lidéřovic u Vnorov a Veselí nad Moravou.
Královský řád Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana, o. s.
(z Brna) přispěl částkou 10 000.- Kč, Mons. Jan Peňáz ze Křtin přispěl částkou
10 000 .-Kč, manželé Marie a Miroslav st. Drápelovi ze Křtin přispěli částkou
1 000 .- Kč, manželé Kamila a Miroslav ml. Drápelovi ze Křtin přispěli částkou
1 000.-Kč a Ing. Jiří Drápela z Brna – Řečkovic přispěl částkou 1 000.-Kč.
Celkem se podařilo vybrat 23 000 Kč, které budou na základě darovací
smlouvy převedeny na účet ŠLP Masarykův les Křtiny Mendelovy Univerzity
v Brně, který převzal garanci nad zhotovením sousoší.
Úřad městyse Křtiny přispěje částkou 19 000,- Kč a zajistí zhotovení tabulek s nápisy na podstavec sousoší sv. Cyrila a Metoděje.
Celkové náklady na zhotovení sousoší sv. Cyrila a Metoděje, včetně vybudování základů, podstavce (soklu) pod sousoší sv. Cyrila a Metoděje a zhotovení tabulek s nápisy dosáhne částky cca 250 000 Kč.
Pro Křtinský zpravodaj a Kroniku Městyse Křtiny zapsal
Ing. Jiří P. Drápela, Eq.M., v. r.
Kancléř KŘMR sv. RaK
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Křtinští skauti zahájili nový skautský rok

Přišlo září a s ním začátek nejen školního roku, ale i toho skautského.
Křtinští skauti nastartovali v pátek 6.9.2013 svůj rok tradiční „Zahajovací
schůzkou“, letos na téma „Vzhůru do vesmíru“. Zahajovací schůzka slouží
skautům jako malá náborová akce, kde představují svoji činnost rodičům potenciálních členů i dětem samotným.
A tak v pátek ve čtyři hodiny odpoledne se ve Společenském sále městyse
sešla spousta zkušených skautů, mnoho zájemců o skautování i jejich rodičů či
příbuzných. Vše pod taktovou ostřílených skautských vedoucích.
Na začátku všechny uvítal a mnoho společných úspěchů do nového skautského roku popřál vedoucí střediska Petr Zapletal.
Následoval čas pro jednotlivé družiny (skupinky dětí podobné věkové kategorie). Ty si zahrály různé hry a domluvily se, kdy se budou scházet a co
společně podniknou v tomto roce. Poté byla na programu velká hra „Dobývání
vesmíru“, kdy jednotlivé skupinky dětí, jakožto vesmírné flotily, prohledávaly
daleký vesmír a snažily se dát dohromady jeho mapu – obrázek, který postupně
skládaly a lepily dohromady. Na cestě jim však stály různé překážky od nebezpečných meteorů po vesmírné piráty, kteří lodě okrádali. Vše v podání starších
skautů a vedoucích. Děti byly velmi šikovné a žádná skupina nebyla daleko od
poskládání celé mapy. Hra se jim líbila a vítězové pak dostali něco sladkého na
zub.
Na závěr si všichni mohli opéct špekáčky, popovídat si o tom, jak se měli o
prázdninách, či na dovolené, nebo se vedoucích zeptat na to, co během této
schůzky nestihli.
Tedy vzhůru do nového skautského roku!
Štefan Pinďák,
zástupce vedoucího střediska

Chlapáci

FEJETON

Skončilo léto, neskromně obtěžkané žhoucími dny, plnými koupališti
a tropickými nocemi, jež od nepaměti vábí milence i přátele k romantickému
posezení u sklenky vína v zahradě pod třešní nebo jen tak na lavičce pod hvězdami. Nocemi, které lákají k smyslnému prožívání onoho sálavého vášnivého
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ticha, oživlého jen šustěním brouků v trávě, bzučením cvrčků, či pípnutím ptáka,
co na chviličku procitl ze sna. To vše v řádu světa, jenž platí od věků.
Přesněji řečeno, jenž od věků platil, protože dnešnímu modernímu člověku
jeví se romantika i ticho jako cosi veskrze mrtvolného a k uzoufání nudného, co
je třeba do poslední vteřiny důsledně vytěsnit něčím živým a akčním, tedy hlukem. A protože moderní člověk je přející a nezištný, nelituje peněz ani úsilí, aby
pomohl zbavit toho protivného sladkobolného ticha nejen sebe a své přátele, ale
i co největší počet ostatních bližních. A průmyslová revoluce podává mu svou
pomocnou rachotící ruku.
Letos to začalo hned zjara, ale hlavní trháky přišly až těsně před prázdninami: duc-duc-duc-duc, ozývalo se nápadité aranžmá po tři dny a noci z Palouku
v Hoře. Že by Mozart? Ale kdeže. To nás jen Březinští zachránili před tím
nudným tichem, povolením roztomilé třídenní technopárty u Křtin. Březinští
udělali chybu, že ji nepovolili trochu blíž k Březině. Takhle zachránili před tichem jenom nás.
A sotva došel technoparťákům na Palouku dech, převzaly štafetu Jedovnice. Odtud duněl stejný Mozart dalších deset dní a nocí. A pak se přidávali další
bojovníci proti tichu. Noc, co noc prýštilo elektronické duc-duc, tu hlasitě, tu
ještě hlasitěji, někdy i z několika směrů současně a zdálo se, že toto léto nikdy
neskončí.
Nebyli jsme jiní, zkouším si říkat na důkaz tolerance. Ale nezabírá to.
Možná jsme byli stejní, jako dnešní mládež, zahleděná do svých požitků, možná
i naši rodiče a prarodiče byli stejní, když byli mladí.
Jeden podstatný rozdíl by tu ale byl: když se naši předkové předváděli před
svými slečnami, jací jsou chlapáci, museli se setsakramentsky nadechnout, aby
zahalekali alespoň přes tři chalupy. A že by dokázali zahalekat z Jedovnic až do
Křtin? Vyloučeno. Kdo chtěl muziku, musel si pozvat muzikanty nebo hrát sám.
A kdo ji chtěl poslouchat, musel přijít blíž.
Zato dnešním chlapákům stačí jen chlapsky stisknout tlačítko a halekání
přes půl okresu zajistí aparatura. A jejich slečny obdivem oněmí, protože nic
jiného se v tom rámusu na kilometry daleko dělat nedá.
Romantické ticho letos na programu bohužel nebylo. My, milovníci ticha,
na jeho výběr nemáme vliv. A víte proč? Jednak se ticho nedá vyrobit elektronicky a hlavně vůbec nikoho neobtěžuje, takže je naprosto nezajímavé.
Ze všech těch letních koncertů, jejichž duc-duc-duc jsem musel vyslechnout, a že jich letos bylo, ani jediný se neobešel bez elektřiny. Dokonce ani
cimbálka o hodech! Ta byla alespoň doopravdická, kdežto na Palouku byste
živého muzikanta hledali marně. A na tom je založen můj nápad:
- 47 -

Říjen 3/ 2013

Až budu velký, vymyslím zákon. Zákon, který nebude zakazovat žádnou
hudbu, dokonce ani tu letošní. Ať si každý poslouchá, co se mu líbí. Zakážu
místo toho používat k hudební produkci elektřinu. Jsem zvědav, jak dlouho pak
vydrží mladí chlapáci na Palouku zpívat duc-duc-duc.
						

Petr Švenda
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