Křtinský zpravodaj
Červen 2015/2
Vážení spoluobčané, sousedé,
čas neuvěřitelně běží. Zdá se to být jen pár týdnů, co vyšlo jarní číslo
našeho Zpravodaje a už tu máme číslo nové. Od posledního čísla jsme
si důstojně připomenuli konec Druhé světové války, po několika letech
velkého úsilí a vyjednávání, nám Lesy ČR vyčistily část koryta a opravily
zdi Křtinského potoka. Na Pusté straně došlo k částečnému odkrytí koryta,
protože panely, které byly na potoku položeny, hrozily prolomením,
s důsledky, které si pamatujeme z jiných míst zaklenutí. V současné době
zámečnická firma vyrábí zábradlí, které místo zabezpečí. Následně bude
dotčený prostor upraven, aby také on dostal novou, přívětivější podobu.
Byla dokončena rekonstrukce Obřadní síně, někteří z vás si ji měli možnost
prohlédnout u příležitosti výstavy, kterou celou přichystal pan Zdeněk
Farlík, ukázala nám, jak vypadaly Křtiny po skončení války a jak vypadají
dnes. Věnoval tomu spoustu času a patří mu náš velký dík, je to věc, kterou
oceníme nejen my, ale také ti co přijdou po nás.
Začala výměna střechy na úřadu městysu a do konce měsíce dojde
také k zahájení prací na nátěrech střechy školy. Byl už nejvyšší čas, protože
ošetření pozinkovaného plechu, žlabů, svodů nebylo v rámci výstavby
vůbec stavební firmou Reko provedeno a střecha již začala rezavět. Také
dřevěné obložení a podhledy nutně potřebují nové nátěry. Díky úspěšné
žádosti o dotaci jsme na tuto opravu dostali 181 tis. z JMK. Velký dík patří
také zastupitelům obcí Březina a Habrůvka, kteří nám také přispěli
dohromady částkou 290 tis. korun. Je to potvrzení kvality vztahů, které
v posledních letech s těmito sousedy máme. Jen pro zajímavost všech
nátěrů bude dohromady neuvěřitelných 4 400 m2.
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Musím se také zmínit o poměrně čerstvém zážitku z poloviny června
a pocitech, které mám z naší prezentace při návštěvě komise Vesnice roku.
V prvé řadě upřímně děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli
nejen na přípravách, ale také průběhu návštěvy komise. To, že jsme chtěli
dosáhnout nejvyššího ocenění, nebylo žádné tajemství, proto se také do této
soutěže hlásíme. Když komise od nás odjela, nejen já jsem měl dobrý pocit
z toho, jak jsme se ukázali a předvedli, v čem jsme jedineční. Když jsme
jeli na vyhlášení do Šakvic, tajně jsme doufali, že tentokrát to snad může
vyjít. Bohužel měla komise jiný názor, nemáme dostatečně velký
zemědělský subjekt. Lesnictví a péče o krajinu, která je u nás díky ŠLP
a Mendelově universitě příkladná, nemá asi tu správnou váhu. Spolupráce,
která mezi námi je a kdekdo nám ji závidí, je na tom asi podobně. To je ten
kousíček, který nám údajně chybí, abychom byli nejlepší. Pro mě jste
vítězové, protože jsem si po počátečním rozčarování uvědomil, že náš život
není jen o tom, co předvedeme komisi, ale v tom jak zde žijeme celý rok
a čím jsme schopni si náš život zpříjemnit. Kromě dvou ocenění, které jsme
si ze Šakvic odvezli, máme také jedno neoficiální: nejhezčí knihovnici.
Jsem přesvědčen, že smyslem života člověka je pečovat o prostředí,
ve kterém budou jeho potomci žít, nebo se jednou třeba budou jen rádi
vracet do své obce už jako rodáci, aby také oni jednou při své návštěvě
nebo zmínce o Křtinách s hrdostí říkali: „Jsem odsud, proto jsem zde také
doma“. Myslím, že aspoň malou měrou se nám to všem daří zatím plnit.
Během nedělního koncertu houslového virtuosa Jaroslava Svěceného
a cimbálové kapely Cikánskí diabli ve Výpustku, jsem se v duchu zeptal
komisařů a soutěžících vesnic: „Kdo z vás to má?“
A také jsem si uvědomil, že vynikající cikánská kapela z Bratislavy
dělá pro vnímání cikánů (romů) mnohem více, než různě uměle vytvořené
komise a neziskové organizace. Byl to pro mě zatím asi největší zážitek
z historie našich koncertů.
Ještě vzkaz všem důchodcům, kteří měli možná strach, když jsme
nevyhráli: zájezd určitě bude, protože si ho zasloužíte a není moc jiných
možností, jak vám za všechno, co pro obec děláte, poděkovat. Blíží se čas
prázdnin a dovolených, přeji vám vše hezké, užijte si dovolených, ať je
strávíte kdekoli.
Váš starosta

OBEC
Oslava osvobození
Oslava 70. výročí konce Druhé světové války proběhla ve Křtinách
v sobotu 9.května, přesně sedmdesát let ode dne, kdy poslední vojáky
Wehrmachtu vytlačila Rudá armáda. Občané se sešli ke krátké vzpomínce
u pomníku legionáře, který je dnes vnímán jako památka na oběti obou
válek dvacátého století.
Promluvil pamětník osvobození, dr. Zdeněk Opletal, dále starosta
obce František Novotný a páter Paleček. K uctění padlých byly položeny
květiny a zazněla Československá hymna v podání trumpetisty Marka
Rady.
V nově rekonstruované obřadní síni proběhla vernisáž výstavy
fotografií, připravené Zdeňkem Farlíkem, která zajímavým způsobem
zdokumentovala poslední dny války. Autentické dobové fotografie,
převážně z archivu autorova otce Zdeňka Farlíka staršího, dokumentují
následky několikerého bombardování během čtrnáctidenního přechodu
frontové linie. Vedle nich jsou pro srovnání umístěny fotografie týchž míst
v jejich dnešní podobě.
Pro ty z nás, kteří se neměli možnost slavnosti zúčastnit, přinášíme
text krátkého projevu, předneseného starostou Františkem Novotným:
Vážení spoluobčané,
Jsem velmi rád, že jsme se dnes sešli při 70. výročí konce Druhé
světové války u našeho památníků, abychom si připomenuli všechny, kteří
za nás obětovali své životy v nejtragičtější válce v lidské historii. Uvádí se,
že celkový počet obětí této války dosáhl čísla 5570 milionů lidí a to číslo je
hrozivé.
Položit zde květiny a uctít tím jejich památku je naší povinností
a nesmíme dopustit, aby někteří, ať už zastupují zájmy kohokoliv, se snažili
překrucovat historii a zpochybňovat výsledky Druhé světové války.
Protektorát byly koncentráky, protektorát byly Lidice, Ležáky, Ploština
a další vypálené vesnice. Proto velký dík všem historikům, kteří se dokáží
oprostit od jakékoliv politické propagandy a popisují tyto velmi těžké
okamžiky v našich dějinách, co nejvíce objektivně. Naštěstí je také mezi
Strana 3

námi hodně pamětníků, kteří si velmi dobře pamatují jak období okupace,
tak konec války.
President Beneš po válce pronesl slova, které dnes platí ještě více než
tehdy. Řekl: „Čím více času uplyne od konce války, tím více bude pokusů ji
vykládat po svém a budou se dělat hrdinové z někoho jiného“.
Zpochybňovat výsledky konce války je urážkou všech Čechoslováků, kteří
bojovali za druhé světové války na obou frontách proti německé
a nacistické agresi.
Nezapomeňme, že to v roce 1939 byl výboj nacistické armády, která
měla za úkol fyzickou likvidaci národů a skupin obyvatelstva v různých
zemích Evropy, ale zejména na východě a ta území měla být osídlována
německým obyvatelstvem a genocida byla součástí vojenské taktiky
Německa. Německá okupace stála život 400 tisíc československých občanů.
Při osvobozování Československa zahynulo na 140 tisíc sovětských
vojáků a dalších více než 400 tisíc bylo zraněno. Tisíce padlých měla další
spojenecká vojska protiněmecké aliance. Bez těchto obětí, by jistě válka
neskončila tak, jak bychom si přáli a netroufnu si odhadnout, kolik z nás by
tady dnes stálo.
Je neuvěřitelné, když náš vysoký politik prohlásí, že konec války nebyl
pro nás vítězstvím, ale porážkou a další řeknou, že nás Rudá armáda
neosvobodila, ale okupovala nebo dobyla. Je naší povinností si tuto temnou
minulost připomínat, aby lidé, kteří tenkrát za nás položili své životy, nebyli
nikdy zapomenuti.
Prosím všechny shromážděné, abychom společně uctili jejich
památku.
(František Novotný, 9.5.2015)
Průběh závěrečných bojů, které ve Křtinách a okolí zuřily ještě celý
den po oficiální kapitulaci německého velení, popsal na základě svých
osobních vzpomínek dr. Opletal již v minulém čísle Zpravodaje.
Výstava historických fotografií byla zároveň vítanou příležitostí
představit občanům a uvést do provozu opravenou obřadní síň.
Redakce
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Jubilanti
V následujících měsících oslaví životní jubilea tito naši spoluobčané:
Červenec
Vítězslav Hošek, Milan Machač, Jan Opletal, Ludmila Pražáková
Srpen
Jiřina Hloušková, Alena Hubeňáková, Jaroslav Popelka,
Jarmila Perglerová (Santini), Jindra Tarnovská, Jaroslav Vyhnal
Září
Marie Gricová, Anna Koukalová, Antonín Kunc, Pavla Říhová,
Irena Vyroubalová (Santini)
Říjen
Marie Bischofová, Jitka Dürerová, Eva Gricová, Zdeněk Gric,
Emil Pásek, André Savard, Eva Štrofová
Přejeme jim pevné zdraví a radost ze života ve Křtinách.

Environmentální vyúčtování
Před několika lety se objevila za obecním úřadem plechová budka.
Instalovala ji tam firma ASEKOL, a.s. a s jeho pomocí začala provádět
v naší obci sběr vyřazených elektrospotřebičů. Nyní nám z této aktivity
složila zajímavý účet, dokumentující, co všechno jsme zachránili prostým
faktem, že jsme nevyhodili staré rádio, či mixer do popelnice, ale do
plechové budky. Zajímavé čtení, z nějž vyjímáme:
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 56 televizí, 31 mo
nitorů a 260,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 19,27 MWh
elektřiny, 704,20 litrů ropy, 92,02 m3 vody a 0,99 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 4,62 tun CO2 ekv.,
a produkci nebezpečných odpadů o 18,03 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektro
zařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní
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prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří
spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří
přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou
to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že
odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro
chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto
zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Společnost ASEKOL, a.s.
ZAPIŠTE SI
Noční linka
Na základě jednání s dotčenými obcemi byla rozšířena nabídka linek
IDS JMK o víkendové noční spoje v 0:15 ze Křtin do Brna a v 1:10 z Brna
do Křtin. Pro návštěvníky divadel, kin a dalších večerních akcí v Brně, kteří
museli dosud řešit poměrně brzký odjezd posledního autobusu z Brna,
se jistě jedná o příjemnou zprávu. Spoj jezdí jen v noci z pátku na sobotu
a ze soboty na neděli a nezajíždí v Brně ke Kauflandu, nýbrž jen na Starou
Osadu.
Provoz těchto linek naše obec podle dohody s provozovatelem čás
tečně dotuje, věříme proto, že budou našim občanům ku prospěchu.
Pytlový sběr
V druhém pololetí bude realizován svoz pytlového tříděného
odpadu v těchto termínech:
23.7., 20.8., 17.9., 15.10., 12.11. a 10.12.
Odvozy kontejnerů
Kontejnery pro tříděný odpad jsou vyprazdňovány v tomto režimu:
Komunál
1x za 14 dnů středa sudá
Sklo
1x za 14 dnů čtvrtek sudý
Papír
1x za 14 dnů čtvrtek lichý
Plast
1x za 14 dnů úterý liché
BIO
1x za 14 dnů čtvrtek sudý
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Rozpis stomatologické pohotovosti  2. pololetí 2015
Služba je sloužena od 8.00  13.00 hodin
Červenec

4.7.
5.7.
6.7.
11.7.
12.7.
18.7.
19.7.
25.7.
26.7.

MUDr. Havlová
MUDr. Hepp
MUDr. Hosová
MUDr. Hošák
MUDr. Nečasová,
MUDr. Chatrná
MUDr. Chatrný
MUDr. Chomátová
MUDr. Jaklová

Srpen

1.8.
2.8.
8.8.
9.8.
15.8.
16.8.
22.8.
23.8.
29.8.
30.8.

Září

5.9.
6.9.
12.9.
13.9.
19.9.
20.9.
26.9.
27.9.
28.9.

516 418 786
516 434 055
516 432 138
516 446 428
607 812 963
537 021 289
516 456 109
516 447 606
516 454 046

MUDr. Jílková
MUDr. Klapušová
MUDr. Kopáčková
MUDr. Kraml
MUDr. Křížová
MUDr. Kubínová
MUDr. Kučerová M.
MDDr. Kučerová P.
MUDr. Semrádová
MUDr. Kupková

Rájec, Ol. Blažka 145
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Letovice, A. Krejčího 1a
Boskovice, Růžové nám. 16
Knínice u Boskovic
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Lysice, Komenského 429
Lysice, Komenského 429
Sloup, Zemspol, 221
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 410 786
516 488 452
516 474 369
733 644 499
516 452 808
516 491 263
516 472 460
516 472 460
516 435 203
516 488 457

MDDr. Staňková K.
MUDr. Láníková
MUDr. Loskot
MUDr. Lukeš
MUDr. Hanáková
MUDr. Houdková
MUDr. Padalík
MUDr. Paděrová
MUDr. Paulíčková

Boskovice, Lidická 8
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Svitávka, Hybešova 197
Boskovice, Smetanova 24
Blansko, Pražská 1b
Blansko, Pražská 1b
Boskovice, Nemocnice Boskovice
Šebetov, 117
Černá Hora, Zdrav. středisko

516 453 998
516 488 456
516 471 210
516 454 046
516 418 788
731 144 155
516 491 263
516 465 452
725 415 615

Boskovice, Růžové nám. 16
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, A. Dvořáka 4
Blansko, Mahenova 13

774 177 804
516 412 422
516 417 621
516 419 538

Říjen

3.10.
4.10.
10.10.
11.10.

Blansko, Pražská 1b
Rájec, Šafranice 101
Rájec, Zdrav. středisko
Adamov, U Kostela 4
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
Boskovice, Lidická 10
Boskovice, Lidická 8
Adamov, Smetanovo nám. 327
Boskovice, Smetanova 24

MUDr. Pernicová
MUDr. Pokorná M.
MUDr. Pokorný M.
MDDr. Potůček
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17.10.
18.10.
24.10.
25.10.
28.10.
31.10.

MUDr. Roth
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Řehořek
(Řehořková)
MUDr. Kulhánková
MUDr. Sládek
MUDr. Srpová

Ostrov, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 444 326
516 488 454
516 488 453

Křtiny, Zdrav. středisko
Velké Opatovice, nám. Míru 492
Letovice, J. Haška 12

516 414 291
516 477 319
604 760 665

MUDr. Kutlíková,
Boskovice, Růžové náměstí 2345/12
MUDr. Staňková V.
Jedovnice, Zdrav. středisko
MUDr. Beranová
Blansko, Gellhornova 9
MUDr. Ševčíková B.
Blansko, Svitavská 1A
MUDr. Ševčíková R.
Poliklinika Blansko, Sadová 33
MUDr. Šumberová
Lysice, Komenského 429
MUDr. Švendová
Křtiny, Zdrav. středisko
MUDr. Tomášková
Blansko, Pražská 1b
MUDr. Tomaštíková
Adamov, Smetanovo nám. 327
MUDr. Vrtělová
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 453 997
516 442 726
735 056 656
516 416 386
516 488 454
516 472 227
516 439 404
731 144 155
516 446 398
516 488 455

Listopad

1.11.
7.11.
8.11.
14.11.
15.11.
17.11.
21.11.
22.11.
28.11.
29.11.

Prosinec

5.12.
6.12.
12.12.
13.12.
19.12.
20.12.
24.12.
25.12.
26.12.
27.12.

MUDr. Well
Adamov, Smetanovo nám. 327
MUDr. Zouharová
Poliklinika Blansko, Sadová 33
MUDr. Žilka
Benešov, 19
MUDr. Adamová,
Letovice, Masarykovo náměstí 18
MDDr. Keprtová
Boskovice, Lidická 8
MUDr. Stojanov
Blansko, B. Němcové 1222/15
MDDr. Bočková Eva
Kunštát, nám. ČSČK 38
MUDr. Bočková Jana
Kunštát, nám. ČSČK 38
MUDr. Fenyk
Letovice, Tyršova 15
MUDr. Grénarová
Boskovice, Růžové nám. 16

Nový rok

1.1.

MUDr. Hanáková

Blansko, Pražská 1b

516 447 605
516 488 450
516 467 313
516 474 018
516 456 109
605 184 479
516 462 203
516 462 203
516 474 310
774 710 550
516 418 788

Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice,
Ponávka 6, tel. 545 538 111. Ve všední dny od 17.00 hodin do 7.00 hodin,
o sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.
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FARA
Poděkování
Jménem farníků i poutníků křtinských děkuji Zastupitelstvu městysu
Křtiny za příspěvek 50 tisíc na úklid kostela. Přidali jsme ještě jednou tolik
a pořídili uklízecí stroj, který pracuje na sucho i na mokro. Na všechno
však nestačí, proto zveme i další pomocníky a pomocnice. Parta obětavých
ochotníků se schází vždy v pátek v 8.30 hodin. Přidejte se všichni, kdo
můžete.
Z letního poutního kalendáře
Sobota 25. července  ze Křtin do Křtin pěšky přes kostely Moravského krasu
Východ od fary v 4:43 (půl hodiny před východem slunce), Sloup  litanie v 8.30,
Blansko  Anděl Páně a občerstvení ve 12.00, Vranov  křížová cesta v 15:00,
Adamov  mše sv. v 17.30, zakončení u nás večerní pobožností při západu slunce
ve 20:43 hod. Možnost jít jen část, nebo kousek naproti a podobně.
Neděle 26. července  Svatoanenská pouť, v 9.00 a 10.30 slouží a káže mikulovský
probošt Pavel Pacner
Pátek 14. srpna  celodenní adorační pobožnost, kdy Křtiny přebírají štafetu
za celou diecézi, začínáme v 7.30 mší svatou, večer v 18.00 také v 19 společná
adorace, ve 20 zakončení při zvonech
Sobota 15. srpna  7.30 a 10.30 hod  mše sv. za křtinskou mládež, jejich přátele
a rodiče
Neděle 16. srpna  10 h. pouť v Bukovince
Středa a čtvrtek 19. – 20. srpna  zastávka pěších poutníků z Vysočiny
na Velehrad, ve středu v 18 přivítání kostele a mše svatá, ve čtvrtek v 6.30
rozloučení před kostelem, možno se přidat, třeba jen kousek
Neděle 30. srpna  VI. korunovační pouť a zároveň poděkování za prázdniny
a žehnání žákům, učňům i studentům a jejich učitelům, mistrům a profesorům,
v 9.00 a 10.30 slouží a káže Michal Šimek, opat premonstrátského kláštera v Želivi
Neděle 13. září  naše domácí křtinská pouť – po svátku Jména Panny Marie, mše
svaté jako vždy, odpoledne společná Radostná cesta
Neděle 20. září  10.30 Poděkování za úrodu a mše sv. za všechny živé a zemřelé
křtinské občany bez rozdílu  slouží a káže bývalý kaplan prof. Pavel Kopeček,
odpoledne vrácení praporu do Sloupu.
Mons. Jan Peňáz
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SPOLKY
Vesnice roku
Již počtvrté jsme se letos zapojili do jihomoravského kola soutěže
Vesnice roku. Hodnotící komise ohlásila svou návštěvu na úterý 9.června
mezi 9:30  11:30. Přes nešikovný termín uprostřed pracovního týdne
přiložilo ruce k dílu a pod
pořilo
nás
svou
účastí
neuvěřitelné množství
spoluobčanů.
Organizátoři
připravili prezentaci do
nejmenších detailů.
Základním
námětem
byla tentokrát pouť
do Křtin. Cílem bylo
ukázat
komisi
všechny křtinské zají
mavosti pohledem
poutníka. Podrobný iti
nerář, rozpracovaný
do poslední minuty,
zahrnoval dvanáct zas
tavení na vybraných mís
tech v obci, během nichž
jsme komisařům představili
Základní a mateřskou školu, dětské hřiště, komunitní sad, sluneční stezku,
nově opravenou kapličku, legionáře, opravenou hasičskou zbrojnici,
zámecký park, Zámek, kostel, další dětské hřiště, opravené chodníky, Úřad
městysu s knihovnou a novou obřadní síň. Prohlídku zakončila ukázka
Sousedského jarmarku před úřadem.
Na stáncích jarmarku jsme ukázali to, co jsme předtím ukázat nestihli:
Školní Lesní podnik, život Spolků, Stezku šneka Krasíka a spoustu jiných
nápadů místních obyvatel. Nakonec ještě
proběhly hody a masopustní pochování basy.
Máme toho opravdu hodně, čím se
můžeme pochlubit. I když jsme na vítězství
nedosáhli, to, co nás může těšit, nejsou
získané medaile, ale vybudované, či
opravené stavby a komunikace, a hlavně
místní lidé a jejich nadšení pro věc. Jen se
podívejte na pár obrázků z prezentace.
Copak není vidět, jak nás to baví?
Redakce
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Ani ryba, ani rak aneb o zažitých stereotypech a krutých pravdách
Jak jistě víte i letos městys ukořistil nějaké ty ceny v soutěži Vesnice
roku Jihomoravského kraje 2015, popřejme si k úspěchu. Ale popravdě
mnozí z nás (včetně mě) čekali něco trošku jiného. A asi taky nejsem sama,
kdo považuje letošní prezentaci městysu před komisí za zatím vůbec
nejlepší, co jsme za ty čtyři roky předvedli. Vše běželo jak po drátě, radost
pohledět. Atmosféra byla úžasná, všechny mouchy vychytány. S klidným
svědomím prohlásím, že lepší to být nemohlo. Můj neskonalý obdiv patří
všem, co přiložili ruku k dílu, obzvlášť našim seniorům a spolkařům
a dětem a zastupitelům a .… zkrátka všem.
Když jsem přesto dumala: „Kde udělali soudruzi chybu ...?“ – nevím
proč, vzpomněla jsem si na fejeton pana Švendy o „městysu“. „Městys se
od obyčejné dědiny liší jedinou věcí: právem pořádat dobytčí trhy.“ A vidíte
ji mršku podšitou, krutou pravdu v celé její nahotě: dobytčí trh. Ale kde vzít
nějaký dobytek, potažmo pastvu pro ten dobytek a taky ubytování? A tady,
dovolím si tvrdit, nachází se jádro pudla. Prostě NEMÁME!!!! Nemáme
pole, louky, lán, ani dobytek, ani stáj (a taky rybník na návsi, vlastně ani tu
náves). Podle všeobecně zažitých stereotypů tudíž nemáme hlavní atributy
té správné vesnice. Ani město, ani vesnice – ani ryba, ani rak, prostě městys
bez dobytka a příslušenství.
Nebuďme smutní, nenechme se rozladit, je jasné, že nemá žádnou
logiku, snažit se stát vesnicí (roku)*. Zůstaňme dál hrdými obyvateli
městysu, pyšnými na to, co už jsme dokázali a určitě ještě dokážeme.
*) A to jsem si doteď myslela, že taková soutěž je hlavně o lidech a jejich
dobrém a citlivém přístupu k věcem obecním (v tomto případě vesnickým).
A vidíte, není. Kde hmotné statky nejsou, zlato se nedává. Ale můžeme
doufat, že třeba nakonec jednou bude i soutěž pro vesnice, které nejsou tak
úplně vesnicemi. Tak mě napadá, co se tak stát nositeli této, troufám si říct,
revoluční myšlenky?!
Anita Ruby
Malá pozvánka, aneb jak se „pečou“ Křtinské hody 2015
„Hode bele, hode bodó!“, zpívá se v jedné lidové písni. Proto vás
chceme i touto cestou pozvat na te naše hode, které ve Křtinách proběhnou
v sobotu 15. srpna 2015.
Přípravy hodů začaly již na podzim, kdy se domluvilo, kdo budou
hlavní stárci. Jejich prvním úkolem byla volba termínu. Po pečlivém
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zkoumání statistik počasí za posledních (spoustu) let jsme vybrali termín,
který by měl zajistit málo deště a dostatek sluníčka. Snad nám tato volba
přinese i letos štěstí, protože počasí tvoří důležitou součást podařených
hodů. Hned po výběru termínu bylo třeba zajistit hudebníky, domluvit
rychtáře, policajty, sklepníky a informovat Úřad městysu, který tradičně
akci všestranně podporuje.
Po novém roce začalo verbování chasy. Je skvělé, že se dorůstající
mládež sama o hody zajímá a snad poprvé v historii jsme zpočátku měli
„přetlak“ chlapců. Nakonec jsme poskládali pět kompletních hodových
koleček. Nyní dokončujeme kolečko šesté, které bude složené z mladších
dětí. Povedeli se to, tak na hodech bude skoro padesátka krojovaných.
Od května jsme začali s nácvikem Moravské besedy i dalších tanců.
Zkoušky zakončujeme zpěvem hodových písní. I tímto hody přispívají
k větší znalosti lidových tradic a kultury.
O přípravách hodů by se dalo napsat mnohem více, ale nejlepší bude,
když se na výsledek přijdete
podívat osobně v sobotu 15. srpna
2015. Do té doby můžete
předhodové
dění
sledovat
na www.krtinskehody.tk. Kromě
aktuálních informací zde naleznete
fotografie, články o kroji, tancích
a mnoho dalšího. Čí só hode?
Míša Palíšková a Petr Zapletal, hlavní stárci
Stezka šneka Krasíka ve Křtinách bude zahájena 1. 7. 2015
První prázdninový den bude slavnostně zahájen provoz turistické
stezky ve Křtinách pro rodiny s dětmi v rámci Pohádkového království
šneka Krasíka a jeho sedmi dní v pohádce. Pohádkové království je projekt
pro rodiny s dětmi, který představuje méně známá, avšak stále krásná místa
Moravského krasu.
Místní akční skupina Moravský kras zaštiťuje projekt šneka Krasíka
včetně přípravy podkladů a propagačních materiálů. Jednotlivé pohádkové
kanceláře, které jsou rozmístěny na různých místech Moravského krasu,
dávají svým hostům razítko do speciálního cestovního pasu, který je
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k dispozici v každé pohádkové kanceláři. Po navštívení všech míst
a posbírání všech razítek může cestovatel dostat knihu pohádek o šneku
Krasíkovi, kde si může přečíst o všech dobrodružstvích, která Krasík při
cestování po Moravském krasu zažívá.
Křtinská stezka šneka Krasíka provede návštěvníky nejzajímavějšími
místy Křtin. Celá trasa je dlouhá zhruba 5 km a vede převážně terénem.
Je vhodná pro pěší, cyklisty, ale třeba i terénní kočárky. Cílem je přivést
hosty nejen na zajímavé místo  do Křtin, nýbrž také ukázat ve Křtinách
nejen světoznámý chrám, ale
i okolí Křtin se zajímavými
místy a krásnými vyhlídkami.
Začátek trasy je na
Křtinském náměstí, odkud se
návštěvníci
dostanou
na
Křtinský zámek. Vyzvednou
si pracovní list a vydají se dle
pokynů na stezku. Cestou
plní jednoduché úkoly a za
jejich správné splnění získají
opět na zámku ve Křtinách drobnou odměnu. Stezka je vytvořena pro
rodiny s dětmi a úkoly jsou přizpůsobeny právě dětem.
Stezku šneka Krasíka ve Křtinách provozují pod záštitou Místní akční
skupiny Moravský kras a za přispění městyse Křtiny penzion Starý pivovar
ve Křtinách a Zámek Křtiny, účelové zařízení Mendelovy univerzity v Brně,
spravované Školním lesním podnikem Masarykův les Křtiny.
Slavnostní zahájení proběhne ve středu 1. července v 15 hodin
na zámku ve Křtinách.
Stezka šneka Krasíka není jediným zážitkem v rámci sedmi dní
v pohádce. Dalších šest zážitků a tras čeká na své návštěvníky, kteří si tak
mohou užít svůj týden v Moravském krasu např. v mydlárně a svíčkárně
nebo na blanenském zámku a nebo třeba na koloběžkách. Další informace
a plný výčet výletů je možné najít na webu www.krasik.cz.
Za zámek Křtiny
Mgr. Šárka Veselá
vedoucí střediska
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S lesní pedagogikou do přírody
V tomto předprázdninovém
čase, kdy nás příroda láká všemi
svými kouzly k návštěvě, ani lesní
pedagogové nezahálejí a pravidelně
se skupinami zájemců vyrážejí za
objevováním tajemství lesa a les
ního hospodářství.
Bohatou činnost vykazují
i lesní pedagogové ŠLP ML Křtiny
MENDELU, a tak se poprvé
zapojili i do celorepublikové akce
s názvem Týden lesů, s podtitulem
Ochrana lesa – les užitečný všem.
Akce se uskutečnila nedaleko
Myslivny lišky Bystroušky v Bílo
vicích nad Svitavou, kde byla pro
děti připravena zábavná výuková trasa. Na jednotlivých stanovištích trasy
se malých účastníků ujali lesníci a lesní pedagogové, aby jim vyprávěli
o kalamitních škůdcích či o tom, jak je dovede potrápit zvěř nebo lesní
hlodavci. Děti se také dozvěděly o práci sokolníka a vyzkoušely si,
že vysazovat nový les není až tak lehké, jak by se mohlo zdát. Akce měla
velký ohlas a příští rok bude uspořádána v blízkosti Křtin.
V rámci lesní pedagogiky je snaha spolupracovat hlavně se školními
institucemi v rámci rozsáhlého lesního celku ve správě ŠLP ML Křtiny
MENDELU, výjimkou nejsou ani Křtiny. Pro zdejší mateřskou školu bylo
uspořádáno putování za zvířátky, celý 1. stupeň základní školy absolvoval
tematický program s názvem Poutníkova cesta. Všechny programy jsou
originální a jsou ušity na míru podle představ nebo věku účastníků.
Nebojte se nás kontaktovat a pojďte s námi do lesa užít si legraci
a načerpat spoustu zajímavých informací! Více informací na
www.facebook.com/poznejles nebo www.lesnipedagogika.cz.
Bc. Monika Bejčková
ŠLP ML Křtiny MENDELU
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Vycházky klubu seniorů
První jarní vycházka klubu seniorů vedla 18.4.2015 do Habrůvky.
Sešli jsme se v hojném počtu na náměstí. Lesní cestou nad hřbitovem jsme
došli k farmě s koňmi a ovcemi. Po krátké přestávce jsme pak pokračovali
Habrůvkou do místní hospůdky.
Tam už na nás čekala paní hostinská s malým občerstvením. Cesta
zpět pak vedla přes Sluneční vrch. Vycházka se povedla, sluníčko svítilo,
jen cestou zpět už to hodně foukalo.
Krásné datum 5.5.2015 jsme vybrali pro další vycházku k jedovnic
kému rybníku Olšovci. Autobusem jsme, opět v hojném počtu, dojeli do
Chaloupek. Pokračovali jsme pěšky přes hráz, kolem kempu a přes hráz
dalšího rybníka jsme obešli celý Olšovec. Unavení jsme skončili v hos
půdce Barachov. Tady jsme poobědvali a poseděli. Byl krásný slunečný den
a tak se nám ani nechtělo domů.
Naše vycházky nebyly sice vzhledem k zdravotnímu stavu našich
členů příliš dlouhé, ale o to více byly povedené. Těší nás, že nás chodí stále
větší počet. V brzké době určitě půjdeme na nějakou další vycházku,
tentokrát asi do Rudice na propadání. Uvítáme mezi námi všechny zájemce
o objevování krás křtinského okolí. Den a čas vycházky bude opět uveden
na kabelové televizi.
Marie Kleskeňová
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Několik výročí skautského střediska ve Křtinách
Středisko Junáka Křtiny letos slaví několikero
výročí. První souvisí s prvopočátky skautingu
ve Křtinách. V deníku Zdeňka Farlíka jsme našli
poznámky výletu do Tater z července roku 1925.
V tomto zápisu autor ještě přímo neuvádí slovo skaut,
ale na předcházejících i dalších stranách již radostně
popisuje, jak jej skauting zaujal. S jistou dávkou
opatrnosti se tak dá napsat, že před 90 lety započaly vůbec první krůčky
skautů ve Křtinách.
Další významné jubileum, od kterého letos uplynulo rovných 25 let,
je již podstatně lépe zdokumentováno a vztahuje se k novodobé historii
Junáka. Z kroniky můžeme vyčíst toto: „Dne 23. března (1990) vzplanul po
dvaceti letech nucené přestávky
slavnostní skautský oheň. Sešli
se u něj bývalí junáci, činovníci
a příznivci skautingu. Zde jsme
se smluvili na činnosti, důležité
pro obnovu střediska 08 Křtiny.
Byl to složitý začátek. Dvacet
let totalitního řádění, zákazů
a strachu úplně rozložilo počet
nou skupinu junáků z roku 68…
V r. 1968 byly ve středisku 08 Křtiny tito členové rady: Ivo Adámek (Ovi) –
střediskový vůdce, Mirko Dressler, Jiří Kruch (Bobul), Bedřich Ludvík
(Béďa), Hynek Pavelka, Ivona Radová, Draha Škapová. Jediný, kdo nám
mohl svými radami do začátku pomoci, byl bratr Ovi. V jedné věci jsme
však měli velké štěstí. Před deseti léty se do našeho kraje přistěhoval bratr
František Závada (Čárli). Čárli má junácký slib z r. 1968 a dobré
zkušenosti, dělal dokonce rádce družiny v Rýmařově. My všichni ostatní
jsme to dotáhli nejvýše na vlčata. Takže se Čárli stává střediskovým
vůdcem. V květnu 1990 začínáme opravovat junáckou klubovnu. Je to starší
dřevěná chatka umístěná v lese. Dostali jsme ji od výzkumného ústavu…“.
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Posledním letos připomínaným výročím je pak začátek samotné
skautské činnosti ve Křtinách. Na začátku září 1990 totiž odstartovaly první
schůzky, o kterých svědčí následující zápis: „5. září zahajujeme naši
činnost v 17.00 hod. v klubovně. Sešli se světlušky, vlčata, skauti i oldskauti.
Vlčat je 12, skautů 10, oldskautů 5. Vlčata si bere na starost bratr Čárli
(František Závada), skauty Wolf (Jiří Dressler) a Boris (Adámek). Zbývající
dva oldskauti, Petr (Kovář) a Zbyněk (Drápela) vydatně pomáhají při
oddílových i družinových schůzkách skautů. Průběhem září se přidávají
sestry Hanka (Koudarová, dnes Drápelová) a Svatka (Drápelová), které
vedou světlušky…“.
K připomenutí významného jubilea – oněch 25 let od obnovení
střediska Junák Křtiny – jsme letos uspořádali Výroční oheň. Jeho začátek
byl ve Společenském sále, kde se sešlo zhruba padesát členů střediska. Na
zdi se promítaly fotografie ze starých táborů a vystavené byly kroniky.
Poté účastníci putovali po místech ve Křtinách, která byla skautům
blízká. Zde si připomínali významné události z historie. Takto jsme prošli
trasu od dnešní klubovny ve Spolkovém domě, přes bývalou „Dolní
klubovnu“ (vedle tenisového kurtu „V Hoře“) až po místa, kde do roku
2004 stávala bývalá „Horní klubovna“. Cesta jednotlivé skupinky nakonec
zavedla na Kamenku, kde jsme zapálili slavnostní hranici. A započala
slavnostní „ceremonie“. Na její závěr obdržel náš skaut Jan Drápela
(Eskym) odznak „Lvího skauta I. stupně“, který mu přijeli předat zástupci
z vyšších skautských míst.
Po slavnostní části začalo velké veselí, jedl se dort, debatovalo se ve
skupinkách o současnosti i historii našeho střediska a opékaly se špekáčky.
Na závěr první porevoluční střediskový vedoucí, František Závada (Šárlí),
zavzpomínal na doby začátků skautingu ve Křtinách v roce 1990 a povídal
o tom, jak bylo středisko potřetí zakládáno. Junák byl totiž v naší zemi
třikrát zakázán (v letech 194045, 1948/19501968, 19701989) a vždy
v „mezidobí“ obnoven.
Výroční oheň byl pro současné členy střediska připomínkou našich
novodobých začátků. V září, v rámci letošního Dne Křtin, pak bude
připravena výstava a akce i pro širokou veřejnost.
Petr Zapletal
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Ve Křtinách máme Lvího skauta
Člen našeho skautského střediska
Křtiny – šestnáctiletý Jan Drápela,
přezdívaný Eskym – si v sobotu 21. března
2015 převzal na 25. výročním ohni z rukou
předsedy Junáka Jihomoravského kraje
RNDr. Víta Rusňáka nejvýznamnější
skautský odznak „Lvího skauta I. stupně“.
Stal se vůbec prvním držitelem
tohoto odznaku v celé historii našeho
střediska, a jak prohlásil bratr Virus: „Jsi vůbec první skaut, kterému
Lvího skauta za dobu výkonu své funkce v kraji, předávám.“. Eskym se tak
stává příkladem, že nic není nemožné, a když člověk něco opravdu chce
a pracuje na sobě, tak toho dosáhne.
A jaké bude Eskymovo pokračování? Možná za dva roky budeme
přítomni u předávání vůbec nejvyššího odznaku, kterým je „Lví skaut II.
stupně“. Ale to ukáže jen čas.
Jiří Pinďák
Svojsíkův závod ve Křtinách
aneb „Putování Moravským Švýcarskem“

Po čtrnácti letech se 8. a 9. května 2015 ve Křtinách opět konalo
okresní kolo celostátního závodu skautů a skautek, takzvaný Svojsíkáč.
Bylo přihlášeno celkem 41 hlídek z celého junáckého
okresu Brnovenkov, tedy skupina okolo 300 osob. Ve
výsledku dorazilo 31 družin (11 dívčích a 20
chlapeckých), které utvořily na koupališti ve Křtinách
početný krojovaný dav. Však jsme jim ve spolupráci
s Kordisem JMK připravili posilové autobusy z Brna,
aby se všichni zvládli do Křtin dostat včas.
Závod odstartoval v pátek 8. května. Trasa
pochodu, která měřila okolo 20 km, vedla v okruhu
ze Křtin přes Babice, vývěr Křtinského potoka,
Habrůvku, Dykovy lesní školky a rozcestí Liščí leč zpět
do Křtin. Na těchto místech měly družiny plnit úkoly
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ze skautské praxe – například historii Junáka, zdravovědu, třídění odpadu,
rozdělávání ohně, uzlování, poznávání přírody apod. Po celou dobu byly
hodnoceny také znalosti družiny při orientaci v terénu, plánování trasy,
táboření či chování.
V sobotu 9. května, po návratu všech do cíle na koupališti, byla
nachystána terénní bojová hra. Po jejím skončení následoval závěrečný
nástup a vyhlášení výsledků. První místo získali Jestřábi ze Křtin
(358,75 bodů), na druhém místě skončili Vlci ze Křtin (358,33 bodů).
Gratulujeme! Na závěr obdrželi všichni účastníci pamětní placku s logem
závodu.
Díky výhře se naše skautské družiny zúčastnily vyššího kola
Svojsíkova závodu, které se konalo 5. až 7. června 2015 ve westernovém
městečku u Boskovic. V konkurenci hlídek z celého Jihomoravského kraje
obsadili naši Jestřábi 4. místo a skautská družina Vlků ze Křtin závod
vyhrála. Vlci si tím zajistili postup do celostátního kola. Všichni jim
budeme v září držet palce a věříme, že kluci mají našlápnuto k velmi
dobrému umístění na této prestižní akci, která se koná jednou za dva roky.
Štefan Pinďák (hlavní rozhodčí)
a Petr Zapletal (vedoucí závodu)
Jako aktivní účastník junáckého hnutí v letech 19681970 jsem si odnesl do
života mnohé z ideálů této dětské organizace. Celých dvacet let jsem je pak předával
mladším generacím dětí
pod hlavičkami pionýra,
či turistického oddílu. Vím
proto velmi dobře, jak
náročná byla pětadvaceti
letá cesta, kterou dnešní
skautští vůdcové museli ujít
a smekám před jejich úcty
hodným dílem.
Přeju křtinským ju
nákům do dalších let, aby
jim nikdy nechyběl elán,
dobří vedoucí a nadšené
děti.
Petr Švenda
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ŠKOLA
Oslavili jsme Den dětí
Pondělí 1. 6. 2015 bylo pro děti mateřské školy ZŠ a MŠ Křtiny dnem
setkání s pohádkovými bytostmi. Žáci 2. stupně ZŠ pro ně připravili spolu
se svými vyučujícími "Pohádkový les". Děti za doprovodu lesních vil
procházely lesní stez
kou, kde na ně čekaly
pohádkové bytosti 
maxipes Fík s Ájou,
čertovská babička s
čerty, skřítek Rákos
níček
s
vílami,
Rumcajs s Mankou,
Bob a Bobek  králíci
z klobouku kouzelníka
Pokustóna, tři prasátka, Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Pohádkové
postavičky měly pro děti připravené zábavné úkoly. Na konci cesty byly
děti za splněné úkoly odměněny pokladem ve formě sladkostí hodnými
skřítky. Ke spokojenosti všech zúčastněných přispělo i nádherné slunečné
počasí. Poděkování patří všem organizátorům této akce. Rozzářené dětské
oči stály určitě za to.
RNDr. Petr Lukáš,
ředitel ZŠ a MŠ Křtiny
Žáci Základní školy Křtiny navštívili Holandsko
Naše škola je od roku 2013 zapojena do projektu Comenius. Jedná se
o projekt podporovaný Evropskou unií. Pro žáky to znamená, že veškeré
náklady na cestu jsou hrazeny z prostředků projektu.
Projekt běží již druhým rokem. Během celé doby spolu žáci
komunikují pomocí e‑learningového prostředí Moodle a plní tam zadané
úkoly. Veškerá činnost spojená s projektem probíhá výhradně v angličtině.
V loňském roce jsme přivítali holandské žáky u nás, letos jsme
naopak my navštívili Holandsko.
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Podařilo se nám tak
vycestovat s dvaadvaceti
žáky. Ti byli ubytováni
v hostitelských rodinách.
Přesto, že před odjezdem
absolvovali dvacet hodin
výuky holandštiny, do
mlouvali se především
anglicky. Byla to pro ně
velká příležitost otestovat
si svoje znalosti a komu
nikační schopnosti a zá
roveň poznat cizí zem
a kulturu.
Naše
partnerská
škola pro nás připravila
zajímavý program plný překvapení. Během deseti dní pobytu jsme navštívili
Amsterodam, arboretum a baziliku v Oudenboschi, pobřeží Holandska
a tamní vodní bariéry. Ochutnali jsme mnohé z holandských specialit
a vyřádili jsme se v nejznámějším holandském zábavním parku Eftelingu.
Součástí předem naplánovaného programu byly i aktivity zaměřené na
zkoumání životního prostředí a na tematiku trvale udržitelného rozvoje.
Okolí Oudenbosche, kde jsme bydleli, jsme si důkladně projeli na kolech,
která jsou pro Holandsko tak typická.
Z
Holandska
jsme odjížděli plni
nových dojmů a zá
žitků. Mnozí žáci
zůstávají i nadále
v kontaktu a plánují
se do Holandska
vrátit.
Dagmar
Tomková
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Výsledek celoroční soutěže ve sběrových aktivitách
Ve školním roce 2014/15 probíhala celoroční soutěž mezi třídami ZŠ
a MŠ Křtiny včetně tříd mateřské školy ve sběrových aktivitách. Do soutěže
se započítávaly dílčí soutěže – sběr kaštanů a sběry starého papíru. Celkem
se podařilo posbírat 1268 kg kaštanů 16.360 kg starého papíru. Získaná
finanční částka 18.265, Kč je příjmem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ
a MŠ Křtiny a bude využita v souladu s cíli tohoto spolku, tedy zejména na
rozvoj zájmové činnosti našich žáků a dětí a na odměny za školní soutěže.
V soutěži si nejlépe vedla a na 1. místě se umístila třetí třída (třídní
učitelka Mgr. Ivana Dostálová), na 2. místě skončila druhá třída (třídní
učitelka Mgr. Olga Teremová) a 3. místo obsadila 1. třída (třídní učitelka
Mgr. Zdeňka Kučerová). Žáci si tak za svou snahu v soutěži mohli užít dle
svého uvážení finanční prémii od Spolku rodičů a přátel školy ve výši dle
umístění 1.500, Kč, 1.000,Kč a 500, Kč.
Všem žákům a jejich rodičům, kteří se průběžně zapojovali do
jednotlivých dílčích soutěží, velmi děkujeme a těšíme se na další spolupráci
v příštím školním roce. Přejeme všem příjemné prožití prázdnin
a dovolených.
RNDr. Petr Lukáš,
ředitel školy

Výsledky žáků ZŠ a MŠ Křtiny v soutěžích ve školním roce 201415
Končí školní rok 201415 a je čas hodnotit, jak si naši žáci vedli
ve školních soutěžích v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů. Učitelé
na škole organizovali kola školní, nejúspěšnější žáci pak naši školu
reprezentovali v kole okresním popřípadě i krajském. Tak získávají
zkušenosti v silné konkurenci ostatních žáků a také informace o vlastní
úrovni vědomostí a dovedností v daném předmětu. Dobrá umístění v okres
ních kolech soutěží pomohou žákům i při přijímacím řízení na střední školy.
Jak tedy jednotlivé okresní soutěže dopadly?
Olympiáda z českého jazyka  5.2.2015, Blansko
kategorie ZŠ  Jana Bulová (IX. třída)  1. místo,
postup do krajského kola
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Matematická olympiáda 5. a 9. tříd  21.1.2015, Blansko
kategorie Z5  Martin Zouhar (5. třída)  2. místo
kategorie Z9  Vendula Moltašová (9. třída)  13. místo
Zeměpisná olympiáda  18.2.2015, RájecJestřebí
Kategorie A  Jana Zouharová (6. třída)  4. místo
Kategorie B  Aneta Novohradská (7. třída)  5. třída
Kategorie C  Jiří Jelínek (9. třída)  9. místo
Olympiáda v anglickém jazyce  10.2.2015, Blansko
Kategorie I. A  Jana Zouharová (6. třída)  10. místo
Kategorie II. A  Jana Bulová (9. třída)  7. místo
Matematická olympiáda 6., 7. a 8. tříd  8.4.2015, Blansko
Kategorie Z6  Zbyněk Šídlo (6. třída)  3. místo
Jana Zouharová (6. třída)  5. místo
Kategorie Z7  Alena Jelínková (7. třída)  9. místo
Biologická olympiáda žáků 6. a 7. tříd  23.4.2015, Blansko
Kategorie D  Jana Zouharová (6. třída)  3. místo
a postup do krajského kola,
David Němec (6. třída)  14. místo
Matematická soutěž "Pythagoriáda"  12.5.2015, Blansko
Kategorie 5. třída  Martin Zouhar – 3. místo
Kategorie 6. třída  Zbyněk Šídlo  4. místo
Blahopřejeme žákům k umístěním v okresních kolech soutěží
a děkujeme za vzornou reprezentaci ZŠ a MŠ Křtiny. Poděkování patří také
všem vyučujícím, kteří pro žáky zorganizovali školní kola soutěží
a připravili je na kola okresní popřípadě krajská.
RNDr. Petr Lukáš,
ředitel školy
Den rodiny 7.5.2015
Ve čtvrtek odpoledne před druhým květnovým svátkem uspořádal
kolektiv pedagogů Mateřské školy při ZŠ a MŠ Křtiny zábavné odpoledne
pro děti i dospělé, inspirované Měsícem rodiny. Akce se konala ve
venkovních i vnitřních prostorách Zámku ve Křtinách.
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Po uvítacích proslovech vystoupily děti z obou tříd MŠ s krátkým
pásmem písniček doprovázeným tanečky. Po pěkném představení děti
vypustily balonky a odstartovaly tak volnou zábavu.
Pro všechny přítomné byla připravena různá stanoviště, která mohli
dobrovolně obcházet a účastnit se například plackohraní, ze kterého si na
památku odnesli vlastnoručně vyrobený odznáček. Nebo mohli
spolupracovat na vyzdobení chodníku kresbami křídou. V dalších koutech
zámeckého dvora se soutěžilo v házení míčků na cíl, skládání fotek
či kostek.
Se svým vystoupením se všem divákům předvedly mažoretky, které
pravidelně každý týden trénují nově v prostorách ZŠ Křtiny. Během celého
odpoledne k tanci i poslechu hrálo duo Tom Sawyer Band a pohoštění
v podobě grilování zajišťoval personál Zámku Křtiny.
Ve vnitřních prostorách Zámku proběhla vernisáž výstavy výtvarných
prací dětí ze křtinské
Mateřské školy. Ná
pad uspořádat vý
stavu vzešel přímo
od dětí. Všechny
obrázky i výrobky
se jim náramně
podařily a bylo vidět
jejich nadšení, že
i ony mají vlastní
opravdovou výsta
vu.
Paní učitelky v čele s Alenou Horákovou vše krásně připravily.
Za jejich nemalé úsilí, vynaložené při chystání výstavy i celého Dne rodiny,
jim patří velký dík.
Děti si celé odpoledne pěkně užily a strávily tak další hezké
a neobvyklé chvíle se svými paními učitelkami jinak a jinde, než jsou
zvyklé.
Linda Švendová
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RŮZNÉ
Baronka
Devátý květen 1945 přinesl do Křtin obrovskou radost, úlevu a svo
bodu. Po nekonečných šesti letech války mohly Křtiny opět volně dýchat
a snít o šťastné budoucnosti.
O poznání méně radostné vyhlídky rýsovaly se před očima těch
našich spoluobčanů, kteří se hlásili k německé národnosti. Bylo jich asi
patnáct, byli ihned vystěhováni ze svých domovů a zapojeni do prací na
úklidu následků války. Na základě rozhodnutí vítězných mocností a pro
váděcího dekretu 108/45 Sb. přišli o veškerý majetek a nakonec je čekala
deportace.
Pykali všichni. Někteří za to, že se z hlouposti, či vypočítavosti
aktivně zapojili do Hitlerových zrůdných plánů, ostatní pykali za svůj
národ, který se nechal Hitlerem tak hanebně zneužít. Dnes bychom řekli, že
pro ty druhé bylo vysídlení nespravedlivé, ale v kontextu nepředstavi
telného utrpení a obětí, které jejich národ světu přinesl, stali se vlastně i oni
jen dalšími oběťmi Hitlerovy války. Doplatili na zločinný princip kolektivní
a rasové viny, který právě jejich vůdcové během své hrůzovlády rozvinuli
do obludných rozměrů. Žádná válka není spravedlivá a tak i křtinští Němci
si odnesli z této války svůj kříž.
Mezi Křtiňáky, na něž se vztahovalo rozhodnutí o vysídlení, byla také
někdejší majitelka křtinského panství, baronka Adele Marie Leopoldine
Anna Luise Wilhelmina Eugenia von Offermann. Od konce 19. století
a ještě i za první republiky ke Křtinám neodmyslitelně patřila. Dodnes žije
ve vzpomínkách posledních pamětníků jako vysoká, štíhlá, bělovlasá
a zbožná dáma, která měla v kostele při nedělních mších vyhrazenu oratoř
na zadním kůru za oltářem. Pravidelně tam stoupávala s vycházkovou holí
po dřevěných točitých schodech. Cestou do kostela i zpět se nikdy
nezapomněla zastavit v hostinci u Farlíků, kde měla svůj stůl, zašla i do
kuchyně, aby se podívala, na jaký oběd se má po mši těšit. Také se
chodívala modlit ke klekátku v lese za Viligruntem. Doprovázel ji pes
Raudi, na nějž volávala: "Rau, Rau, ...". Hovořila špatně česky, ale
rozuměla a mezi křtinskými obyvateli byla oblíbena.
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Baronka se narodila 29. listopadu 1864 v rodině významného
zábrdovického průmyslníka Moritze von Teuber. Jako dvacetiletá se dne
6. února 1885 vdala za Edwina Theodora, barona von Offermann. Její
manžel byl členem jednoho z nejvýznamnějších textiláckých rodů v Brně.
Offermannové vybudovali od konce 18. století v Brně na Dornychu
obrovské textilní imperium a podíleli se významnou měrou na rozvoji
průmyslového Brna.
Pro nás, Křtinské, je důležité, že barončin otec Moritz Alois von
Teuber zakoupil v roce 1882 Křtinské panství a zřídil si na zámku za kos
telem letní sídlo. V roce 1894 však většinu panství prodal Janu II. z Liech
tensteina a ponechal si jen zámeček na bukovské stráni pod lesem.
V roce 1907 baronka zámeček zdědila. O pouhé dva roky později,
v necelých pětačtyřiceti letech však náhle ovdověla. Její manžel Edwin
neunesl tíhu života a 9. dubna 1909, v jednu hodinu ráno, jej dobrovolně
ukončil. Baronka na Křtiny nezanevřela a dál zde trávila letní měsíce. I po
vzniku Československa se těšila úctě a oblibě jejich obyvatel. Na počátku
války se pak přesunula do Křtin natrvalo. V zámečku pod lesem prožila
zbytek života. Traduje se, že svoje klekátko nechala zbudovat v lese za
Viligruntem právě na místě manželovy smrti a chodívala se tam celých 36
let za něj modlit. Takto ji zastihl konec války. Při přechodu fronty poskytla
baronka křtinským obyvatelům sklep zámečku jako protiletecký úkryt.
Osmdesátiletou vdovu, žijící v ústraní, lze těžko podezřívat z aktiv
ního budování Hitlerovy Třetí říše. Přesto i na baronku dopadlo o pár dní
později rozhodnutí o konfiskaci majetku a vysídlení. I ona byla vystěhována
z domu a přes vysoký věk zařazena do pracovní čety křtinských Němců.
Osudu ostatních odsunutých se baronka nakonec přece jen vyhnula.
Ponížena a zbavena veškerého majetku zemřela ještě před vlastním odsu
nem. Stalo se ve Křtinách, pouhé dva měsíce po válce, dne 15. července
1945. Pochována je vedle hřbitovní kaple v cizích šatech, které jí prý
do hrobu darovala její někdejší domovnice, protože sama měla jen pracovní
hadry. Zámecký šatník už jí nepatřil  vykonavatelé konfiskačního
rozhodnutí byli důslední.
Dnes byste barončin hrob hledali marně. Její potomci byli odsunuti
a za hrob nikdo neplatil. Proto byl později zrušen. Nejmladší dcera Melanie,
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odsunutá do Rakouska, platila rodinný hrob Offermannů na Ústředním
hřbitově v Brně, kde leželi ostatní její příbuzní. Když v roce 1971 Melanie
také zemřela, byl zrušen i brněnský hrob.
Bez ohledu na tento neslavný konec se Offermannové zapsali nejen
do brněnských dějin, ale i do křtinské historie jako jedni z vlastníků
křtinského panství. Neměli by proto upadnout v zapomnění.
Petr Švenda
Ovčín
Oficiální historie barončina zámečku se skládá z tvrzení, že na jeho
místě stával nejprve ovčín, který byl později přebudován hrabětem
Vincentem z Bubna a Litic v zámeček. Ten pak získal Moritz von Teuber
a nakonec jeho dcera, baronka Adele Offermannová. Tato teorie vypadá
srozumitelně a jednoduše, skrývá v sobě však celou řadu otazníků:
Traduje se, že onen ovčín stával pod lesem na bukovské stráni,
zvané tenkrát "Padělky". Bylo by to logické: ráno by pastýř vyhnal ovce na
rozlehlou louku pod ovčínem a měl by vystaráno. Jenže při pohledu do
katastrální mapy z roku 1826 zjistíme, že v té době tam nestál ani ovčín, ani
rozlehlá louka, ani nic jiného, nýbrž, že tam rostl panský les, který zabíral
celou stráň za žlíbkem, včetně obou dnešních hřišť a směrem dolů končil až
na úrovni dnešní oválné školy. Místo oválné školy a komunitního sadu byla
tenkrát tři svažitá políčka křtinských obyvatel.

1826  v pravém horním rohu je jen les.

Totéž před rokem 1850.

O pár let později byla z katastru vytvořena nová mapa, tzv.
indikační skica, která už překvapivě ukazuje dvě rozlehlé zděné budovy,
odpovídající svým umístěním i rozměry dnešní měšťance a technickému
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objektu ve dvoře. Budovy byly v té době stále ještě obklopeny lesem.
Je tedy nepravděpodobné, že by tam mezitím nějaký ovčín stál, leda, že by
se ovce živily šiškami.
Indikační skica není přesně datována, ale podle složení vlastníků
jednotlivých pozemků lze odhadnout, že zachycovala stav hluboko před
rokem 1850. Jenže hrabě Vincenc z Bubna a Litic, který měl ovčín
přebudovat v zámeček, zakoupil Křtiny až v roce 1864. V té době tam
zmíněná budova už dávno musela stát a nebyl to žádný ovčín: šlo o druhou
nejrozsáhlejší zděnou stavbu v tehdejších Křtinách.
V roce 1882 zakoupil Křtinské panství barončin otec Moritz von
Teuber. Aby byl zmatek ještě větší, tvrdí známá publikace "Křtiny a okolí"
(str.69), že teprve tehdy si Bubnové bývalý ovčín adaptovali na zámeček.
Když o dvanáct let později prodal Teuber většinu panství Janu II.
z Liechtensteina, ponechal si právě jen ten zámeček pod lesem, který si ale
krátce předtím měli prý zbudovat Bubnové. Jak to, že jej vlastnil Teuber?
Pokud jste z těchto informací zmateni, nedivím se vám. Jsou totiž
tak protichůdné, že z nich vyplývají jen dvě věci: že existence ovčína na
místě zámečku je poněkud nepravděpodobná a že kdoví, kdo, kdy a z čeho

Tato pohlednice dorazila 2. února 1903 do Štýrského Hradce.
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vlastně zámeček opravdu postavil. Než se nám podaří vypátrat v dostup
ných archiváliích odpovědi na tyto nesrovnalosti, bude to asi ještě nějakou
dobu trvat. Další osudy budovy jsou naštěstí už trošku přehlednější.
Teuberova dcera, baronka Adele Offermannová a její rodina
zámeček ráda užívala k čilému společenskému životu. Budova byla pokryta
střechou s barevnými ornamenty, ozdobena několika rodinnými erby
a obklopena úhledným parkem, takže se záhy stala jednou z křtinských
dominant, zobrazovaných často na dobových pohlednicích. Uvnitř byla
velmi luxusně vybavena: u stropů visely křišťálové lustry, na zdech paroží
a pod tím stála na chodbách rytířská brnění. V budově bylo několik
samostatných bytů, které využívali k letnímu pobytu barončini přátelé.
Poté, co baronka ovdověla, společenské akce ustaly, ale na letním
pobytu se nic nezměnilo. Baronka zde dál trávívala celé léto. Služebnictvo,
které přijíždělo s baronkou, bydlelo v budově na nádvoří a o celý komplex
se starali domovníci Zdráhalovi.
Měšťanka
Po válce připadla budova barončina zámečku jako válečný konfiskát
obci. Formálně se tak stalo konfiskační vyhláškou 3.300/VIII/4 ONV Brno
venkov 28.srpna 1946. V té době byla již baronka dávno mrtva. Konfiskace
se proto týkala její nejmladší dcery Melanie Remisové, odsunuté do
Rakouska. Obec si ale s budovou věděla rady hned. Na mnoho let vyřešila
kritický nedostatek školských kapacit tím, že budovu zámečku přeměnila
v takzvanou Horní školu, neboli Měšťanku. Jednotlivé byty zámečku byly
upraveny v třídy, byla zvětšena okna a v přízemí vznikla velká jídelna
se školní kuchyní. V osmdesátých letech byla původní fasáda nahrazena
brizolitem a zároveň z ní byly odstraněny i ozdobné erby.
Někdejší barončini domovníci Zdráhalovi dožili v budově jako
školníci a později důchodci. Jako kluk jsem se paní Zdráhalové často
na poslední křtinskou šlechtičnu vyptával. O baronce hovořila vždy s úctou
a dodnes existují ve Křtinách lidé, kteří tuto úctu sdílejí.
Většina dnešních Křtiňáků a obyvatel okolních vesnic získávala své
vzdělání právě tam. Starší z nás si jistě pamatují prosklenou trojúhel
níkovou vitrínu s několika drobnostmi z někdejší barončiny výbavy, která
ještě dlouho po válce zdobívala jednu ze školních tříd. Zbytek výbavy
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zámku po válce zmizel a vitrína později také. Na školní půdě se válela
velká hromada zabavených knih, psaných německým švabachem, která
byla definitivně zničena až při opravě střechy v osmdesátých letech.
Když byla na přelomu tisíciletí uvedena do provozu nová škola,
barončin zámeček osiřel. Dnes prázdná budova bez užitku chátrá,
rozežírána dřevomorkou a vlhkem. Obec stojí před nelehkým úkolem
rozhodnout o jejím dalším osudu. Věřme, že pro ni najde takové uplatnění,
aby tato pozoruhodná památka na komplikované období dvacátého století
zůstala zachována. Je to budova s příběhem.
Petr Švenda
Naši představitelé v dávné i nedávné historii
Na základě písemných údajů od doby 30.leté války spravovala vesnici
samospráva v čele s rychtářem, který plnil vůli vrchnosti a nebyl povinen
robotovat. Dále purkmistr, jenž vybíral a odváděl vrchnosti daně, a obecní
starší či konšelé, jejichž jména nám bohužel většinou nejsou známa. V té
době měly Křtiny český název KRZTINI a německý KYRITEIN a již tehdy
měly pečetní znamení  lesní strom  smrk.
Od roku 1850  v době RakouskoUherské stáli v čele starostové :
1850  JAN PRESSFREUND
1879  1885 JUDr FERDINAD FRIDRÍŠEK
1885  1888 FERDINAND VANĚK
1888  JUDr FERDINAND FRIDRÍŠEK
1902  JOSEF KUBEŠ
1907  MUDr FRANTIŠEK LIEBIGER
1912  ANTONÍN POKORNÝ, ale jsou známy jen kusé údaje.
V době první Československé republiky:
1919  1923 ANTONÍN KUČERA
1923  1927 KAREL PÁSEK
1927  1931 EMIL MAŃÁSEK
1931  1937 FRANTIŠEK POKORNÝ
1938  1939 FRANTIŠEK MELUZÍN
V době 2.světové války a protektorátu:
1939  1945  FRANTIŠEK MELUZÍN
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V letech 1945  1976 stáli v čele obce předsedové MNV :
1945  1948  FRANTIŠEK MELUZÍN
1948  1949  ALOIS DEBEF
1949  1955  JAN ŠIMONÍK
1955  1959  BOŽETĚCH KLEMSA
1959  1960  VLASTIMÍR KLIMEŠ
1960 1971  SLAVOJ KŘÍŽ
1971  1976  JOSEF TEPLÝ
1977  1981  ing. STANISLAV SUCHÝ
1981  1986  JAROSLAV TRÁVNÍČEK
1986  1990  MILAN MACHAČ
Po roce 1989 to byli opět starostové :
1990  1994  ing. STANISLAV KUBEŠ
1994  1998 . ing. JIŘÍ SEDLÁK
1998  2006  ing. STANISLAV KLÍMA
2006  2008  ing. JOSEF BEDNÁŘ
2008  2010  prof. MUDr HANA KUBEŠOVÁ, CSc
od roku 2010  FRANTIŠEK NOVOTNÝ.
K těmto několika čelním představitelům nutno přičíst několik stovek
členů rad, výborů a komisí, jakožto i desítky místních občanů, kteří
v různých spolcích a organisacích poctivě pracovali a pracují.
Dr. Zdeněk Opletal,kronikář
Sokol chytá Pytláka
"Na kole či pěšky – dáme buřt a tupláka – protáhneme nožky."
Pod tímto heslem proběhla další ze sokolských akcí, která se konala
o víkendu 13.14. června. Téměř 50 účastníků vyrazilo v sobotu v dopoledních
hodinách směrem k chatkovému táboru v Račickém údolí s poetickým názvem
U pytláka. Jak trefné: pan domácí se nám ve večerních hodinách vyznal
z vášně a lásky k myslivosti.
Čekala nás asi 15 km vzdálenost, kterou většina účastníků urazila na kole
– často s vypětím všech sil – neb některé rodinky volily pro kolo nepříliš
přátelskou cestu po červené značce od Jedovnických rybníků kolem vykopávek
vesnice Bystřec k Ševci, netušíce, že kousek nad nimi vede krásná rovná
asfaltová cesta. Budiž to však to správné zpestření trasy, které je na každém
výletu třeba.
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Naše rodinka pak spolu s Ondrou a Kamilou Hlavatými, dětmi a oslíkem
Dominikem vyrazila pěšo přes Proklest, výše uvedené vykopávky a dále již jen
předlouhým údolím až do tábora. Cesta ubíhala zcela v poklidu, síly nám
ubývaly ani ne tak narůstajícími kilometry, jako spíše velkým vedrem, které ten
den vládlo. Aby nebylo vše jen tak, pro přechod potoka (oslík Dominik
bytostně nesnáší jakoukoliv
vodu a dřevěné lávky) jsme se
rozhodli v místě, kde byla právě
úzká lávka nepálského typu,
s prudkým sešupem nahoru
i dolů. Bylo zapotřebí všech sil
Ondry, Míše i mých, abychom
v přetlačované kdo z koho přece
jen získali převahu a milého osla
přes lávku dostali. Jen mi stále
nehrálo, kdeže jsme nechali ten
širší přechod, přes který jsem přece již několikrát šel. Že je o půl kilometru
dále, krásně vykamenovaný brod s minimem vody, nám bylo dopřáno zjistit až
druhého dne při návratu domů.
Do tábora tedy všichni účastníci dorazili zcela ve zdraví a v pořádku,
vítali nás na uvítanou jak správci
areálu, tak plné stoly prohýbající
se pod tíhou svěžího ovoce, které
operativně zajistil Broněk Friedl,
a po gulášku a polední siestě začal
odpolední program. Zde je pak na
místě poděkovat Borkovi Nejez
chlebovi za krásnou lanovou
dráhu, kterou vyzkoušely všechny
děti (bylo jich 21 !!!), Kamče
Drápelové za sportovně zábavní
program a oslíkovi Dominikovi za jeho trpělivost, s kterou až do večera vozil
všechny přítomné zájemce.
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Večer nás čekaly dvě opékané kýty. Po počátečních obavách pořadatelů
akce, zda jsme to přece jen s množstvím jídla nepřehnali, se tento pocit ukázal
jako mylný – dvě ohlodané kosti kolem 23.00 večer toho byly důkazem.
Sokolíci také poslali objednávku do vyšších sfér na mírný ovlažující
deštík. Když kolem 22.00 propukla opravdu silná a velká bouřka, napadlo nás,
zda jsme to s tím programem nepřehnali. Vše dopadlo dobře, účastníci
shromáždění pod přístřeškem na terase, popíjející pivko Bernard, či víno
od Honzy Brychty, pojali tuto bouři jako večerní kino a v tichu a pohodě jsme
všichni sledovali řádění přírodních živlů. Řádění po chvíli pominulo
a vzhledem k pokročilé hodině se terasa začala v následujících 23 hodinách
pomalu vyprazdňovat. Druhý den, do růžova vyspáni a opět plní sil, vyrazili
všichni účastníci na cestu domů.
Je na místě poděkovat všem, kteří se této akce – přes opravdu velké
vedro – zúčastnili, jakkoli pomohli s organizací a stejně tak paní Urbánkově
s panem Staníčkem za perfektní servis a zázemí, které nám po celé dva dny
poskytovali. Těšme se tedy na další akce, co nám sokolíci připraví.
Radek Brzobohatý
TJ Sokol Křtiny
Fotbalový kroužek
TJ Sokol Křtiny vyhlašuje Výběrové řízení na pozici trenéra nebo asistenta
fotbalové přípravky pro kluky i holky ve věku 1.4. třídy ZŠ. Zahájení činnosti je
plánováno od září letošního roku, vždy 1x týdně 1 hodina, v měsících září  říjen, duben
červen na travnatém fotbalovém hřišti u potoka. V zimních měsících by děti mohly
navštěvovat Sokolské cvičení.
Požadavky trenér: příprava programu, odpovědnost za vedení a provoz kroužku,
snaha o maximální účast. Hledáme 34 dobrovolníky – ideálně s fotbalovou minulostí či
současností. Tento model se nám osvědčil, protože zajišťuje zastupitelnost a zjednodušuje
zvládnutí většího počtu energií nabitých dětí.
Požadavek asistent: asistence při cvičeních, nezajišťuje program, účast 12x do
měsíce jako pomoc „trenérům“.
Zájemci o výše uvedené aktivity, hlaste se prosím do 31.7. na emailové adrese
sokolkrtiny@seznam.cz, kontaktní osoba Radek Brzobohatý, tel. 737 211 471.
Odměnou bude nám pocit z dobře odvedené práce v jiném prostředí, než na vlastním
dvorku. A samozřejmě pobyt ve skvělém kolektivu činovníků TJ Sokol Křtiny.
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Znáte tyto zajímavosti o naší obci?
Kde se říká "U zabitých" a co se tam stalo?
V noci 4. na 5. srpna 1907 došlo k čtyřnásobné loupežné vraždě
na silnici Křtiny  Jedovnice, v místě dnešního Klímova rybníka. Původní
plechový obrázek s nápisem " Zde na tomto místě...", který visel na stromě
u silnice, byl obnoven a přeložen na druhou stranu silnice, hlouběji do lesa.
Co se rozumělo pod pojmem "Drtič" a co prakticky znamenal?
Drtič byl mlýn na kámen, umístěný v lomu za Kolonkou. Byl tak
nazýván celý lom. Rozdrcená hornina se užívala převážně jako posypový
material.
Kde a kdy bylo zřízeno ve Křtinách kino? Bylo němé, či zvukové?
Kino bylo u nás zřízeno v r. 1926 v Sokolovně, v hostinci Jana Farlíka
v Chaloupkách čp.33. První promítání byla němá, někdy byla doprovázena
hudebníky. První promítaný zvukový film byl "Matka Kráčmerka" 
v sobotu 29.ledna 1938.
Dr. Zdeněk Opletal,
kronikář
FEJETON
Ydykseb
Když se před 240 lety strhla slavná bitva u východočeského Chlumce,
od počátku nebylo o vítězi pochyb. Císařské vojsko hravě zahnalo tři
stovky rozčílených sedláků do rybníka. Mnohé z nich to stálo život,
svobodu nebo alespoň pořádný výprask. Chlumec se díky tomu stal součástí
průpovídky o hořké porážce.
Výsledky letošní soutěže Vesnice roku lze interpretovat různě. Horké
hlavy si mohou na průpovídku o sedlácích u Chlumce vzpomenout.
Opravdu se však máme cítit poraženi?
Získali jsme hned dvě ocenění. Čekali jsme samozřejmě víc. Na
zlatou ani jinou stuhu jsme ale letos nedosáhli. Pro slabou účast nebyly
letos některé stuhy vůbec uděleny.
Kdybychom si před čtyřmi roky odnesli z první účasti stejnou výhru,
jako dnes, považovali bychom to za obrovský úspěch. My jsme ale měli
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to štěstí, že jsme si vždy přivezli i některou z nejvyšších výher, barevnou
stuhu. Zvykli jsme si, že získat stuhu je samozřejmost. Proto dnes
pociťujeme zklamání. Ano, je to paradox, že právě ve chvíli, kdy máme
pocit, že se nám prezentace povedla nejlépe, komise to neocenila. Zkrátka
v jejích očích byly lepší jiné obce a možná, že skutečně lepší byly. Nemá
cenu to komisařům vyčítat.
Zato my si můžeme s klidným svědomím předložit jiný účet: během
našich dosavadních účastí v soutěži jsme se čtyřikrát dokázali semknout
k společnému dílu a společnému cíli. To je mimořádně cenný fakt, o jakém
se mnohým jiným dědinám ani nesní. Kolem vedení obce vytvořily
společný tým všechny zájmové spolky, zejména důchodci, ale i škola, fara,
ba i Školní lesní podnik, jehož přínos je třeba rovněž ocenit, třebaže
komisařům jaksi uniklo, že lesní hospodářství je také forma zemědělství,
což nám ubralo pár cenných bodů. Získali jsme během těch čtyř let tři
stuhy, dvě zlaté cihly a několik dalších ocenění. Spolu s tím finanční výhry
v celkové hodnotě hodně přes milion korun. Copak takhle vypadá prohra?
Bude teď na nás, jak se zachováme. Můžeme to vzdát. Můžeme si dát
nějaký rok pauzu, abychom nabrali nový elán a pak se do soutěže vrátit.
Nebo si můžeme říci, že se jen tak lehce nevzdáme a že budeme bojovat tak
dlouho, dokud tu komisi nepřesvědčíme, že nikdo lepší není. Letošní vítěz
vybojoval svůj triumf na pátý pokus a jistě také někdy váhal, jestli to má
smysl. Rozesmáté tváře tvůrců naší letošní prezentace dávají na foto
grafiích navíc tušit, že to dělali s chutí a radostí.
Přesto, že sedláci dostali u Chlumce výprask, stálo jim za to druhý
den se císařským znovu postavit a celou bitvu zopakovat. Znovu prohráli,
ale nevzdali se. Máme se jimi nechat zahanbit? Proto si dovolím uzavřít
toto téma bojovným zvoláním, které jsem si vypůjčil z filmu S tebou mne
baví svět: "Za rok na Ydykseb !!!"
Petr Švenda
Zpravodaj vyšel nákladem 300 ks. Občanům Křtin je zdarma distribuován do poštovních schránek. Svoje
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