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Křtinský zpravodaj
Říjen 2017/3

Křtinský zpravodaj
Únor 2019/1

Vážení sousedé,
máme konec února a za krátkou dobu nastane dlouho očekávané jaro.

Přesto mi dovolte ještě pár slov ke končící zimě, která nám sice nepřinesla
takové kalamitní situace, jako jiným částem republiky, ale přesto byla
o něco bohatší sněhovou nadílkou, než jsme v posledních letech zvyklí.
Každý rok během zimy si někteří z vás stěžují na nedostatečnou údržbu
místních komunikací. Tento problém je dlouhodobý a těžko řešitelný
k úplné spokojenosti všech. Při nejlepší vůli nejde vždy během pár hodin
zajistit a udržet sjízdnost všech komunikací. Není to technicky ani možné
a velmi záleží na rozmarech počasí. Problematických míst je víc, ale
nejhorší situace je na cestě kolem čp. 121 nahoru na Bukovsko. Traktor,
který nám udržuje cesty pluhováním, má často problém se na tak prudkém
kopci udržet a cestu uklidit. Přesto se pro příští zimu pokusíme najít nějaký
režim, který by potíže minimalizoval. Hoši z obecní úklidové čety si za
úsilí, s nímž se během zimy o sjízdnost cest a chodníků starali, moje
poděkování zaslouží. Bez jejich nasazení by bylo stížností daleko víc.

Prosinec a první dva měsíce roku jsou dobou, kdy se žádá o většinu
dotací. Letos máme již podáno několik žádostí: na cestu nad hřbitovem, na
parkoviště pod parkem mezi Spolkovým domem a kaplí Sv. Anny, na horní
parkoviště u samoobsluhy, na dovybavení knihovny.
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Upozornění
Upozorňujeme na změnu Obecně závazné vyhlášky 1/2017 o míst

ních poplatcích. Termíny k úhradě poplatků za psy a za komunální odpad
se mění a to na jeden termín: do 31. května. Výše poplatků se nemění.

Upozorňujeme také na ohlašovací povinnost do 15 dnů od jejího
vzniku nebo zániku. Stejně tak platí 15denní lhůta pro vznik osvobození
a úlevy nebo zánik osvobození a úlevy.

Dále budeme postupně chystat další žádosti, tak jak budou v průběhu
roku vyhlašovány dotační pobídky.

Na jaře budou pokračovat práce na úpravě parku. Po obdržení
stavebního povolení začne realizace parkování pod hřbitovem a během
května až června instalace bezdrátového rozhlasu.

Bezdrátový rozhlas umožní i propojení s místním info kanálem, abyste
ho mohli poslouchat v klidu domova. Již máme nainstalováno zařízení pro
převod analogového signálu, na digitální. Sami jste poznali jaký je rozdíl
v kvalitě obrazu současného vysílání.

Jedna z dalších priorit, která se jeví jako nezbytná a potřebná, je pro
nás vybudování výtahu na obecní úřad. Projektant posoudí možnosti jeho
umístění, poté jen počkáme na vyhlášení vhodného dotačního programu.

Také letos máme pro vás přichystán dvoudenní zájezd, víme kam,
víme kdy. V kalendáři si zatrhněte termín 11. – 12. května, vše ostatní dáme
včas vědět.

Moje zvláštní pochvala patří naší škole, která dosahuje velmi dobrých
výsledků při národních vědomostních testech žáků. Patří mezi 15 % nejlépe
hodnocených škol v České republice, také sportovní úspěchy nejsou zane
dbatelné. Za to všechno patří velký dík pedagogům i panu řediteli.

Jsem také moc rád, jak mezi nás naprosto přirozeně zapadli noví
správcové farnosti, otec Vít a otec Metoděj.

Součástí Zpravodaje je také informace o stavu prací na průtahu a hos
podaření v roce 2018. Čeká nás toho opravdu hodně, snad všechno
zvládneme ke spokojenosti nás všech.

Váš starosta



Strana 3

Pamětní deska
V roce 1987 byla u příležitosti

750. výročí první dochované zmínky
o Křtinách instalována na fasádu tehdej
šího Národního výboru pamětní deska.
Během zateplování budovy úřadu bylo
nutno desku sejmout. Přitom se ukázalo,
že uplynulých třicet let se neblaze
podepsalo na jejím technickém stavu.

Netřeba se však obávati, že deska
byla odstraněna napořád. Pozornější
z vás si jistě povšimli, že byla loni na
podzim po nezbytném ošetření umístěna
do vestibulu Obecního úřadu, nad vchod
do obřadní síně.

Věřme, že chráněna před klima
tickými podmínkami vydrží mnohem
déle.

Upozorňujeme občany, že již tři roky platí

Obecně závazná vyhláška městysu Křtiny č. 3/2016
o regulaci hlučných činností.

Článek 2  Omezující opatření:

Každý je povinen zdržet se
 o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu veškerých

prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např.
sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.

 po celý rok užití zábavní pyrotechniky, s výjimkou dne
23. července každého roku od 24 hodin do 02 hodin následujícího dne
a dne 31. prosince každého roku od 22 hodin do 02 hodin následujícího
dne.

Opakovaně dochází k jejímu porušování, ať už formou užívání
hlučných přístrojů v nevhodnou dobu nebo pořádáním nepovolených
ohňostrojů. Přestupci se vystavují nebezpečí finančního postihu.

Foto: redakce
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Jubilanti

V následujících měsících oslaví životní jubilea tito naši spoluobčané:

Březen
Stanislav Kubeš, Františka Lišková, Zdeněk Pokorný,
Marie Šmerdová, (Santini), Irma Třísková

Duben
Mária Belanyiová, Jana Kalová, Miloslav Pořízek,
Alois Švenda

Květen
Jaroslava Hamerská, Jarmila Komprdová (Santini),
Zdeněk Kovář, Bohumila Machačová, Zdeněk Opletal,
Libuše Přikrylová, Libuše Sehnalová

Červen
Eugenie Černohlávková, Josef Kotulán, Olga Raiblová

Přejeme jim do dalších let života pevné zdraví a osobní spokojenost.

Pytlový sběr
Během jara vyjedou obecní zřízenci pro tříděný odpad

ve žlutých pytlích v těchto termínech:

20. března, 17. dubna, 15. května, 12. června, 10. července.

Děkujeme vám za spolupráci při třídění odpadu.

Sokol Křtiny srdečně zve děti 1. a 2. stupně
PŘIDEJTE SE K NÁM

Přijďte si zacvičit každý čtvtek do školní tělocvičny
Mladší žáci: 16:1517:15, Starší žáci: 17:1518:15.

Kontakt na cvičitele: Radek Brzobohatý, tel. 737 211 471
email: sokolkrtiny@seznam.cz
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Vážení spoluobčané,
obracíme se na vás s naléhavou prosbou o vstřícnost a spolupráci při

přípravě celkové rekonstrukce silnic v obci. O tomto problému vás
informujeme již druhým rokem a rádi bychom vám vysvětlili, v čem spočívá
jeho naléhavost.

Správa silnic připravuje rekonstrukci celého silničního tahu od
Jedovnic na Brno a naskýtá se jedinečná šance, že bude rekonstruována
současně i ta část silnice, která vede skrze naši obec, včetně chodníků.

Specifické podmínky stísněného Křtinského údolí, s hustou zástavbou
kolem silnice, nedávají bohužel na několika místech jinou možnost, než se
pokusit dohodnout s majiteli několika pozemků, které do zamýšlené stavby
zasahují, na jejich částečném odkupu, či dočasném záboru. Pracovníci
správy silnic by měli postupně dotčené majitele oslovit a domluvit se s nimi
na dalším postupu. Apelujeme proto na všechny oslovené, aby svou
vstřícností pomohli vytvořit podmínky, které rekonstrukci silnice umožní.
Nechceme vás poškodit, nechceme vás připravit o váš majetek. Pro odkup
jsou připraveny finanční prostředky a obec se bude maximálně snažit
vyhovět vašim oprávněným požadavkům. Nová silnice i chodníky budou
i vám a vašim dětem sloužit lépe, než současný neutěšený stav.

Situace je opravdu vážná. Prašná silnice od Brna do Jedovnic byla
vyasfaltována v roce 1951 a od té doby nebyla nikdy podstatně upravována.
Teprve nyní, po 68 letech, se dočká generální rekonstrukce, která se nebude
několik dalších desítiletí opakovat. Pokud tedy promarníme dnešní šanci,
odsoudíme nejen sebe, ale i své potomky k mnoha letům života se starou,
záplatovanou silnicí bez chodníků, zatímco obyvatelé Jedovnic a Březiny
(která si v minulosti užila se silnicí své), mají už dnes krásné silnice
a krásné chodníky. My máme také šanci, pokud se dokážeme včas dohod
nout na podmínkách přestavby.

Nebezpečí, že silnice uvnitř Křtin nebude, je velmi reálné. Již nyní
bylo nutno rozdělit původní projekt na dva, aby případná jednání o pozem
cích v obci nezdržela celou rekonstrukci. Pokud se nám nepodaří včas
dohodnout, bude část rekonstrukce, týkající se naší obce, zrušena úplně.

Pokusme se proto domluvit. Nepromarněme tuto jedinečnou šanci. Je
to v zájmu nás všech.

Vaši zastupitelé
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Slovo redakce přispěvatelům
Počátkem února proběhlo v Brně školení redaktorů radničních novin

a obecních zpravodajů. Jako šéfredaktor Křtinského zpravodaje jsem se
tohoto školení zúčastnil.

Z informací, které jsem tam získal vyplynula celá řada námětů na
zlepšení redakční práce, z nichž některé se dotýkají také autorských práv.

Proto připravujeme písemný dokument, jímž se bude redakce napříště
řídit. Do té doby se obracím na přispěvatele alespoň se dvěma základními
požadavky.

1. Příspěvky označujte názvem článku (alespoň ve zkratce) a vždy
uvádějte autora. Příspěvky ukládáme před výrobou Zpravodaje do
počítačového adresáře. Pokud nazvete svůj příspěvek "Článek" nebo
"Zpravodaj", je vysoká pravděpodobnost, že stejně označí svůj článek
i někdo jiný a váš článek přepíše. Autorství je nezbytné v textu článku uvést,
aby nemohlo dojít k záměně. Dodatečné hledání v historii pošty, kdo nám
článek poslal, zbytečně zdržuje a nemusí být úspěšné. Podpis by měl být
takový, jaký jej chcete ve Zpravodaji mít. Přitom může být na začátku
řádku, nemusíte jej odsazovat. To uděláme za vás.

2. Pokud je součástí článku fotografická příloha (což doporuču
jeme), je třeba, aby v souboru s článkem byl na konci uveden seznam
fotografií, spolu s identifikací autora každé fotografie, případně popiskem.
Z názvu fotografií by mělo být také patrno, ke kterému článku se vztahují.
Bez uvedení autora nebudeme moci fotografii použít a to by byla škoda.

Pokud tedy například posílám zprávu ze Dne Křtin, může se jmenovat
DenKrtin.docx, k tomu dvě fotografie DenKrtin1.jpg, DenKrtin2.jpg
a uvnitř souboru DenKrtin.docx, bude napsáno, že jsem to sepsal já a že je
k tomu fotografie DenKrtin1.jpg od autora Jana Nováka a DenKrtin2.jpg od
autorky Jany Novákové.

Věřím, že tato drobná administrativní komplikace vás neodradí od
vaší chvályhodné literární činnosti. Budete mít na oplátku jistotu, že váš
článek, ani vaši fotografii nevydáme pod cizím jménem. Nejde jen o to,
abychom dostáli předpisům. Ty budou přibývat stále, bez ohledu na
užitečnost, protože tam, kde se lidé nedokážou domluvit, nastupují předpisy.
Jde hlavně o to, že i čtenáře může zajímat, komu se ta pěkná fotografie
povedla.

Petr Švenda, šéfredaktor
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Den otevřených dveří školy
V pátek 7. 12. 2018 si mohli rodiče, prarodiče a přátelé školy přijít

prohlédnout vánočně vyzdobenou školu. Na parketách zatančily žákyně naší
školy, které navštěvují taneční kroužek ZUŠ Adamov. Dále zde vystoupili
žáci, kteří navštěvují zájmový kroužek "Africké bubínky".

V tělocvičně pak děti mateřské školy a žáci základní školy pod
vedením třídních učitelek nacvičili kulturní vystoupení – recitovali, zpívali,
hráli na hudební nástroj a předvedli nacvičená hudební a taneční
představení. Žáci 9. třídy na parketách spolu se svými spolužáky z projektu
"Můj nový kamarád!" z 1. třídy, zahráli anglicky divadlo "Sněhurka a sedm
trpaslíků". Ve třídách druhého stupně si rodiče mohli prohlédnout čtenářské
deníky, různé projekty z angličtiny, zeměpisu, výukové programy, práce
žáků, pozorovat mikroskopem nebo si nechat vysvětlit fyzikální jev. Mohli
si také prohlédnout nově zařízenou počítačovou učebnu a učebnu přírodních
věd, které byly nově vybaveny díky projektu obce "Modernizace učeben ZŠ
Křtiny", který je spolufinancován Evropskou unií.

Rovněž bylo otevřeno pro veřejnost Školní poradenské pracoviště
školy, kde si rodiče mohli prohlédnout učební pomůcky pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami včetně interaktivní tabule, které byly
pořízeny z projektu školy "Personální podpora a vzdělávání pro ZŠ Křtiny"
v rámci programu OP VVV, který je spolufinancován Evropskou unií.
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Každý účastník si mohl odnést vánoční přání nebo jiný žákovský
výrobek s vánoční tématikou. Pro veřejnost byla od 14:30 otevřena také
mateřská škola, zde byla prohlídka spojena s předvánoční dílničkou. Rodiče
si mohli prohlédnout třídu Žluťásků i Modrásků a společně s dětmi vyrobit
vánoční ozdoby na stromeček. Všichni návštěvníci mohli také ochutnat
drobné občerstvení ve školní jídelně.

RNDr. Petr Lukáš

Den předškoláka pro budoucí prvňáčky
V pátek 11. 1. 2019 jsme přivítali ve škole budoucí žáky 1. třídy.

Některé děti doprovázeli rodiče, jiné přišly za doprovodu paní učitelky
mateřské školy. Paní učitelky 1. stupně ZŠ Mgr. Dagmar Drahovzalová
s asistentkou Barborou Dvořákovou a Mgr. Zdeňka Kučerová pro ně
připravily pestrý program. Děti se spolu se žáky 1. třídy společně učily,
prohlédly si školu a ve školní tělocvičně absolvovaly zábavné sportovní hry.
Zde je doprovázeli žáci 8. třídy, kteří v novém školním roce budou jejich
pomocníci v projektu "Můj nový kamarád". Pro rodiče, kteří doprovázeli
své děti, byla zorganizována beseda s vedením školy, s vedoucí školního
poradenského pracoviště a školní psycholožkou. Zde se dozvěděli informace
o provozu školy, o školní docházce, o předškoláckých skupinkách a mohli
se zeptat na vše, co je kolem budoucí školní docházky jejich dětí zajímá.
Věřím, že Den předškoláka splnil očekávání všech zúčastněných a děti se
seznámily se školním prostředím, které pro ně při nástupu do první třídy již
nebude neznámým.

RNDr. Petr Lukáš
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Děti mateřské školy přišly potěšit
obyvatele Domova SANTINI

V předvánočním období dne 13. 12. 2018 navštívily děti z mateřské
školy Domov pro seniory SANTINI ve Křtinách. Děti si připravily krátké
pásmo básniček a písniček se zimní tematikou a snažily se navodit v do
mově příjemnou atmosféru blížících se Vánoc. Společně si s babičkami
a dědečky také zazpívaly několik koled, které všichni dobře znali a ob
darovaly je připravenými výrobky a dárečky. Za odměnu také děti dostaly
malou čokoládovou sladkost.

Jana Mikulášková

Karneval žáků 1. stupně ZŠ
Dne 25. 1. 2019 proběhl na ZŠ Křtiny karneval pro děti 1. stupně ZŠ,

které neabsolvovaly lyžařský výcvikový kurz. Celý týden zasedaly do
školních lavic, a proto páteční karneval byl pro ně takovou malou odměnou
za to, že nemohly s ostatními na lyže. Sešli jsme se po velké přestávce a tam
už na nás čekali páťáci s paní učitelkou Kučerovou. Připravili pro všechny
účinkující krásné soutěže, kde získávali žáci razítka za dobré výkony.
Nejdříve se každá třída představila ve svých maskách a všichni si mohli
prohlédnout krásné kostýmy.
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Poté proběhly soutěže a dis
kotéka v maskách. Každý účin
kující dostal sladkou odměnu. Na
závěr jsme z každé třídy vyzname
nali ještě tři nejzdařilejší kostýmy
a obdarovali je dobrůtkou navíc.
Všichni jsme si karneval užili a už
se těšíme za rok opět na shle
danou.

Monika Kellerová

Lyžařský kurz pro žáky 2. – 5. třídy
Ve dnech 22. – 25. ledna 2019 se na sjezdovce v Hodoníně u Kunštátu

uskutečnil lyžařský kurz pro žáky 2. – 5. ročníku naší školy. Padesát šest
lyžařů bylo rozděleno do pěti družstev, z čehož čtyři byla určena pro různě
pokročilé lyžaře a jedno pro úplné začátečníky. Pod vedením paní učitelky
Majerové, paní učitelky Tiokové, paní vychovatelky Zedkové, paní
asistentky Klimešové a externího instruktora Máry se všichni každý den pět
hodin věnovali zdokonalování svého lyžařského umění.

Všechny účast
níky musíme pochválit
za to, jak odpovědně
přistoupili k výcviku.

Zejména lyžaři –
začátečníci si zaslouží
náš obdiv, neboť již na
konci druhého dne vy
jeli na vleku až nahoru
na kopec a sjeli velkou
sjezdovku. Někteří po
kročilí lyžaři zvládli
carvingový oblouk a
lyžování si opravdu
užili.

Ale nutno říci, že pokrok udělali všichni účastníci a lyžování nás
velmi bavilo, i když počasí bylo letos docela drsné. První dva dny bylo
okolo deseti stupňů pod nulou a pak se sice oteplilo, ale zase vydatně
sněžilo. Doufáme, že zdařilou akci se nám podaří zopakovat i v příštím
školním roce a že spokojených lyžařů bude na naší škole přibývat.

Mgr. Ivana Majerová
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Předvánoční keramické dílničky ve škole
V předvánočním období 6. 11. 2018 proběhla první část a 20. 11. 2018

druhá část keramických dílniček pro veřejnost V hojném počtu (80
účastníků) se sešli rodiče s dětmi, aby si zkusili vytvořit různé dekorativní
předměty z hlíny, kterými si vyzdobili své domovy nebo je darovali u pří
ležitosti blížících se svátků vánočních. Vedle maminek se objevili i tatín
kové. Všichni se dali s chutí do práce. Někteří se inspirovali předlohami, jiní
přišli s vlastní představou, co si chtějí vytvořit. Na všech bylo vidět zaujetí
a radost z tvoření.

Bc. Martina Zedková

Výsledky dotazníkového šetření u rodičů
Během listopadu a prosince 2018 proběhlo dotazníkové šetření u rodičů dětí a žáků

naší školy, u pedagogů školy, u žáků 3. až 9. třídy i u zřizovatele školy (zastupitelé Městyse).
Získali jsme tak názory a náměty těch, kterých se činnost školy dotýká. Tyto názory nám
pomohou při aktualizaci koncepce rozvoje naší školy na další období. Jsem si vědom, že
nelze vyhovět všem přáním a představám, přesto chceme pracovat na efektivním rozvoji
školy s ohledem na názory nejširší školní veřejnosti.

Rád bych nyní touto cestou seznámil rodičovskou veřejnost s vyhodnocením
dotazníků pro rodiče dětí v mateřské škole a dotazníků pro rodiče žáků základní školy.
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Mateřská škola
Počet rozdaných dotazníků byl 44, odevzdaných dotazníků byl 28, což představuje

63,64%.
Na otázku „Jak často jste v kontaktu se školou?“ nejvíce rodičů (14) odpovědělo, že

se informují alespoň 1x – 3x týdně.
Na otázku „Jak často sledujete webové stránky školy?“ odpověděli rodiče nejvíce

(17x), že méně než 1x týdně. S obsahem webových stránek byla spokojena naprostá většina
rodičů (25x), pouze 2 rodiče ne. Uváděli, že by přivítali kvalitnější fotografie – 2x a že web je
nepřehledný – 2x. Bohužel fotografie před uveřejněním na našich webových stránkách
musíme upravit na menší se sníženou kvalitou, neboť by je náš redakční systém nedokázal
v plné kvalitě uveřejnit.

Na otázku „Byli byste ochotni se školou více spolupracovat?“ odpovědělo 17 rodičů
ano. Nejvíce rodičů (11x) by bylo ochotno spolupracovat při organizaci akcí školy, 3 rodiče
ve Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny, 2 rodiče při vedení školního kroužku,
1 rodič při sponzoringu a 1 rodič při projektových dnech školy.

V hodnocení oblastí činnosti školy nejlépe dopadla spolupráce s třídní učitelkou dítěte
(průměrná známka 1,68), organizování společných akcí pro rodiče a děti (1,70) a fungování
poradenských služeb školy (1,73). Na druhé straně nejhorší známkou byla hodnocena nabídka
zájmových kroužků pro děti MŠ (2,44)) a činnost školní jídelny (2,04).

Chtěl bych zde rodičovské veřejnosti říci, že jsme situaci zájmových kroužků
v mateřské škole řešili, ale Česká školní inspekce doporučila, aby zájmové kroužky byly až
po skončení denní činnosti mateřské školky, tzn. po odchodu dítěte z mateřské školy. Proto
jsme činnosti, které jsou obsahem kroužků (tvořivá činnost, keramika, zpěv apod.) zařadili
jako součást vzdělávací činnosti mateřské školy. V odpoledních hodinách pak probíhá
kroužek pohybové průpravy dětí. Kroužek anglického jazyka v MŠ nebyl pro malý zájem
otevřen.

V činnosti školní jídelny nastal, dle mého značný kvalitativní posun. Žáci si mohou
volit ze dvou jídel, díky internetové aplikaci mohou mít rodiče přesný přehled o platbách
a také informaci, zda si dítě vyzvedlo oběd. Co se týče kvality jídel, mohu zodpovědně říci
(chodím na obědy), že se zde vaří velmi chutně a pestře a poměr mezi cenou a kvalitou jídla
je velmi příznivý. Je mi ale jasné, že každý má své představy o složení jídelníčku. Je zde však
třeba říci, že školní jídelna musí plnit určité zásady při sestavování jídelníčku, tzv. spotřební
koš, kterým se naplňují zásady zdravé výživy. Zlepšuje se i vybavení školní jídelny, kde
postupně nahrazujeme jídelní stoly a židle moderním nábytkem. Co se týče mateřské školy,
tak volba jídel není pro děti možná, neboť se jim jídlo vozí z kuchyně do jídelny MŠ na
jídelním vozku a navíc dětem mateřské školy by bylo těžké vysvětlovat, proč má soused jiné
jídlo.

V čem vidí rodiče dětí MŠ v činnosti školy největší pozitiva? Nejvíce rodičů (6x) vidí
pozitivum zejména v práci učitelek a jejich přístup k dětem. Naopak rezervy se objevovaly
pouze ojediněle (tedy vždy 1x) – týkaly se práce pedagogů (děti pouze hlídají a nerozvíjí),
paní učitelka děti drží silou, málo alternativní vzdělávání, výzdoba školky, málo kroužků,
podporovat křesťanské svítky, nedostatek hraček a pomůcek, více trávit čas venku a využívat
okolí školy (les).

Oblasti, na které se má škola v budoucnu zaměřit, vidí rodiče dětí MŠ zejména
v důrazu na budování pozitivního sociálního klimatu ve škole (19x), v důrazu na sportovní
aktivity (14x) a v důrazu na morální výchovu a výchovu k občanství (13x).
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Základní škola
Počet rozdaných dotazníků 161, počet odevzdaných dotazníků byl 123, což

představuje 76,40%.
Na otázku „Jak často jste v kontaktu se školou?“ odpovědělo nejvíce rodičů (86x), že

chodí jen na třídní schůzky a konzultační hodiny.
Na otázku „Jak často sledujete webové stránky školy?“ odpovědělo nejvíce rodičů

(62x), že méně než 1x týdně. Převážná většina odpovídajících rodičů (107x) je spokojena
s jejich obsahem, pouze 8 rodiče odpověděli záporně. Na otázku, co by na stránkách doplnili,
uváděli: více fotek ze školních akcí – 3x, ežákovskou knížku (elektronický způsob
komunikace) – 3x, aktuální učivo předmětů – 2x, web je nepřehledný (informace řazeny
nelogicky) – 2x, aktuální a plánované aktivity  2x.

Na otázku „Byli byste ochotni se školou více spolupracovat?“ odpovědělo 64 rodičů
ano, záporně jich odpovědělo 57. Nejvíce z rodičů by bylo ochotno spolupracovat při
organizaci akcí školy (41x) a při projektových dnech školy – besedy se žáky (20x).

V hodnocení oblastí činnosti školy nejlépe dopadla spolupráce s třídní učitelkou
(průměrná známka 1,29), fungování poradenských služeb (1,59), informovanost o škole
(1,71) a činnost školní družiny (1,72). Na druhé straně nejhorší známkou byla hodnocena
nabídka školních kroužků (2,47), příprava dětí na praktický život (2,24) a příprava žáků ke
studiu na střední škole (2,15).

Pro činnost zájmových kroužků se snažíme vytvářet co nejlepší podmínky. Nabízíme
možnost vedení kroužků zájemcům z řad rodičů i široké veřejnosti. Bohužel o vedení kroužků
je ve veřejnosti malý zájem. Dalším problémem je i malý zájem ze strany žáků.
Spolupracujeme i s DDM Blansko, kde máme příslib, pokud se přihlásí dostatečný počet dětí,
je vedoucí kroužku ochoten dojíždět do Křtin. Tak letos pracuje kroužek baseballu.
V minulosti tak pracovaly kroužky sebeobrany a kytara k ohni, ale pro malý zájem dětí již
u nás otevřeny nejsou, takže zájemci mohou tyto kroužky navštěvovat pouze přímo v DDM
Blansko. Příprava dětí na praktický život je ovlivněna daným Rámcovým vzdělávacím
programem, který určuje mantinely pro vytváření školních vzdělávacích programů. V jejich
rámci se snažíme teoretické učivo co nejvíce obohatit projektovými dny (Den zdraví, Den
Země, Den první pomoci a prevence apod.) a vedeme žáky k zodpovědnosti za své vzdělávací
výsledky. Co se týče přípravy žáků ke studiu na střední škole, nabízíme žákům od 7. ročníku
možnost volby dvou volitelných předmětů a tím jim dáváme možnost rozvíjet své vědomosti
a dovednosti v oblastech jejich další vzdělávací cesty. Další volbu volitelných předmětů mají
v 9. třídě, kde jsou zařazeny i semináře z matematiky a českého jazyka, které jsou vhodné pro
žáky, kteří se připravují na střední školy s maturitou.

V čem vidí rodiče žáků základní školy největší pozitiva v činnosti školy? Nejvíce
rodičů uvedlo: ekologická výchova (ekoškola) – 9x, kvalitní učitelé a asistenti (přístup,
aktivita) – 6x, skvělá spolupráce mezi učitelem a rodičem (komunikace) – 5x, výborní třídní
učitelé, vstřícný přístup – 5x, moderní, pěkné vybavení – 5x, budova, umístění školy
v blízkosti lesa, absence hlavní silnice, bezpečné prostředí – 4x, lyžování – 4x, malá škola
(rodinná, pohodová atmosféra) – 4x, Školní poradenské pracoviště a pomoc dětem
s poruchami – 3x, široká škála kroužků, v místě bydliště – 3x Naopak největší rezervy vidí:
větší nabídka kroužků (některé chybí) – 8x, školní jídelna, stravování – 5x, více učení
v přírodě (pobyt s dětmi venku) – 2x, ežákovská (elektronická komunikace) – 2x.

Oblasti, na které se má škola v budoucnu zaměřit, vidí rodiče žáků základní školy
zejména v důrazu na budování pozitivního sociálního klimatu ve škole (62x), v důrazu na
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jazykové vzdělávání (59x) a na péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  poruchy
učení a chování (42x).

Důraz na budování pozitivního sociálního klimatu patři již nyní mezi prioritní oblasti
naší školy. Již šestým rokem pracuje na škole Školní poradenské pracoviště, které svou
širokou preventivní a metodickou činností napomáhá k vytváření pozitivního klimatu. Velký
význam přikládám také žákovské samosprávě, která se podílí svými náměty na činnosti
školy. Ve škole pracuje pod vedením výchovného poradce žákovský parlament, jehož
zástupci projednávají s ředitelem školy vlastní návrhy na zlepšení podmínek života žáků ve
škole. Mezi prioritní oblasti činnosti Školního poradenského pracoviště, jehož členy jsou
speciální pedagog, školní psycholog, výchovný poradce, metodik prevence a logopedický
asistent, patří péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Dle doporučení Školských
poradenských zařízení jsou žákům se speciálními vzdělávacími potřebami vyučujícími
zpracovány plány pedagogické podpory nebo individuální vzdělávací plány. Navíc speciální
pedagog vede „Předměty speciální pedagogické péče“ a jednotliví učitelé pak „Pedagogickou
intervenci“ jako podpůrná opatření pro tyto žáky. Pro jazykové vzdělávání vytváříme
podmínky již od 1. tříd, kde probíhá výuka Aj v jedné hodině týdně a od 3. ročníku pak
3 hodiny týdně. Od 7. ročníku si žáci mohou zvolit pro zdokonalení v cizím jazyce volitelný
předmět konverzace v Aj. Od 7. ročníku si také žáci mohou volit druhý cizí jazyk z nabídky
německý jazyk nebo ruský jazyk s dvouhodinovou týdenní dotací.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem rodičům, kteří si našli čas a dotazník
vyplnili. Děkuji také za všechny konstruktivní připomínky, které jste napsali a které
v následujícím období využijeme pro tvorbu koncepce rozvoje školy.

RNDr. Petr Lukáš, ředitel ZŠ a MŠ Křtiny

Národní testování SCIO žáků 9. třídy
Žáci 9. třídy naší školy se tradičně zúčastňují národního testování SCIO, aby

oni i jejich učitelé získali zpětnou vazbu, jak na tom jsou se svými vědomostmi
a dovednostmi v českém jazyce, matematice a anglickém jazyce ve srovnání se žáky
jiných škol. Součástí je i testování obecně studijních předpokladů žáků. Letošního
testování se zúčastnilo celkem 18481 žáků z 972 tříd devátého ročníku
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z 617 škol. Výsledky testování nám
udělaly velkou radost, neboť v českém jazyce patří naše škola mezi 10 %
nejúspěšnějších škol a v matematice mezi 20 % nejúspěšnějších ze zúčastněných
škol (včetně víceletých gymnázií). Potěšila nás zpráva, kterou citujeme. „Při
porovnání výsledků testu z českého jazyka i z matematiky s výsledky testu obecně
studijních předpokladů jsme zjistili, že ve vaší škole je studijní potenciál žáků
v českém jazyce i matematice využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni,
než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi
dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti“. Rovněž výsledky testování
v anglickém jazyce dopadly velmi dobře. Ze 17 žáků naší deváté třídy jich
5 dosáhlo úrovně B1, což je kategorie, ze které vychází maturitní zkouška, a dalších
8 žáků úrovně A2, což je očekávaná úroveň pro žáky na konci 9. třídy.

Věříme, že naši žáci nabyté vědomosti a dovednosti zúročí nejen při
přijímacích zkouškách na střední školy, ale i při dalším studiu na těchto školách.

RNDr. Petr Lukáš
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Malá kopaná  turnaj v Telnici
Družstvo starších žáků křtinského Sokola se v sobotu 19. ledna

zúčastnilo pod vedením Laca Belányiho pěkně obsazeného fotbalového
turnaje v Telnici, s bilancí jedné výhry, dvou remíz a jedné porážky.

Finálová skupina jim unikla opravdu těsně, neboť o postupu mezi
čtyři nejlepší rozhodovaly až pokutové kopy s družstvem Sokola Těšany,
pozdějším vítězem celého turnaje.

Našim fotbalistům patří velký dík a gratulace za skvělou reprezentaci
naší obce.

za Sokol Křtiny Radek Brzobohatý
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Povánoční veselice
Stalo se už tradicí, že se senioři sejdou v období mezi vánocemi

a Silvestrem na příjemném posezení v restauraci u Farlíků. Tentokrát jsme si
přišli popovídat, zazpívat a někteří i zatančit v pátek 28.12.2018. Přivítali
jsme i seniory z domova Santini. Zahrála nám kapela Královská. Jedenáct
členů kapely nám věnovalo nejen svůj vzácný čas, ale hráli úplně zadarmo.
Za to jim patří náš velký dík. V době a ve společnosti, která není důchod
cům příliš nakloněna, si toho velice ceníme.

V dřívějších dobách se v zimních měsících scházely naše maminky
a babičky při draní peří a při tom si vykládaly. Vzpomínám na tu dobu
s láskou. My děti jsme tiše seděly v koutku u kamen a poslouchaly jsme
vyprávění babiček. Dnes už se peří nedere a naši vnuci raději sedí u svých
počítačů, tabletů a mobilních telefonů. Vyprávění babiček je nezajímá.
Vytratily se i večerní sousedské návštěvy, všichni radši sedí u televize. Je to
škoda. Mizí nám tak láska a mezigenerační soudržnost a množí se nenávist
a netolerance.

A proto je tak dobře, že se alespoň občas sejdeme se sousedy. A kdyby
mezi nás zavítala i mladší generace, tak ji rádi mezi sebou přivítáme.

Za Klub seniorů M.Kleskeňová
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Pionýr Křtiny  2018/2019
Rozhodla jsem se pracovat v Pionýru již v roce 1990 a prošla jsem

všemi důležitými funkcemi od vedoucí a hospodářky skupiny, abych si na
„stará kolena“ opravdu vychutnala tu nejnádhernější činnost a práci
oddílové babičky. PIONÝR své poslání spatřuje ve vytváření podmínek pro
uspokojování zájmů svých členů prostřednictvím rozmanité činnosti
(sportovní, turistické, kulturní, umělecké, přírodovědné atd.). Díky této
rozmanitosti umožňuje rozvíjet dovednosti a schopnosti, které děti mají.
Naučit je poznávat názory druhých a přemýšlet o nich. Umět se zastat lidí,
kteří jsou bezbranní a slabší. Dát dětem příležitost, aby mohly objevovat
krásu a tajemství přírody. A to je oblast, kde já se od nich neustále učím.
Společně rozvíjíme to naše fagusovské objevování lesa.

Náš rok začal v lednu vyhodnocením pokusů, pozorování a množství
srážek, v únoru, o pololetních prázdninách se každoročně účastníme
pionýrské LEDOVÉ PRAHY. V březnu se to nemůže obejít bez výpravy,
která má za úkol pozorovat jarní přírodu. Loni jsme s oddílem FAGUS
uskutečnily výpravu Tři kotle a pro letošní rok chceme ještě zůstat u
Josefovského údolí a prozkoumat Slovenské a Ruské stráně. Duben je
věnován úklidu odpadků na počest dne Země. A na zelený čtvrtek, když
mají děti volno, chceme i ty ostatní pozvat k Panským boudám, odkud my
už máme z minulých let docela zajímavé pozorování obojživelníků.
V květnu 8.5. je vždycky „Májová vycházka“. V r. 2018 jsme dělali Březinu
– historické události osvobození – co se stalo na palouku U Luže a pro rok
2019 připravujeme historické události při osvobozování Babic nad Svita
vou, s návštěvou Malé Macochy, pomníku k 10. výročí založení ČSR a
„Letkyně“. Loni byl červnový výlet věnován motýlům na Hádech, pomníku
S. K. Neumanna, Obřanskému hradu a údolí Svitavy. Vydařil se co do
pozorování motýlů (běloskvrnáč pampeliškový tam byl zrovna dominantní
– děti napočítaly 19 ks) a podařilo se nám vyfotit i nádherně kvetoucí lilie
zlatohlavé. V letošním roce 2019 bude červnová výprava věnována
Rakoveckému údolí a bude se jmenovat „Po stopách zaniklých osad“.

Začínající prázdniny v červenci by měly patřit od pondělí 1. do 12. 7.
2019 LPT Břidličná. V srpnu Letní den v arboretu znovu otevře tříletou
dětskou akademii pod názvem STRÁŽCI PRAMENŮ. První neděli v září je
organizovaná tradiční výprava do jeskyní Josefovského údolí. Výprava do
Býčí skály 1918 měla velmi hojnou účast. V říjnu den stromů přesuneme ze
soboty na neděli 13. října, abychom umožnili našim oddílovým sportovcům
zúčastnit se této tradiční tvořivé akce v nádherném prostředí areálu
Dykových školek a Klostermannovy studánky.

K tradičním listopadovým akcím, které jsou společné s odborovou
organizací (ZO VOS při ŠLP Křtiny) patří lampionový průvod Křtinská
světluška a v prosinci dětské divadlo a vánoční dílničky.
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O svých pozorováních a závěrech si povedeme oddílové deníčky
a kroniku oddílu FAGUS. Chtěla bych stále zdokonalovat pravidelnou
oddílovou činnost zaměřenou na pozorování přírody a vyhodnocování
výsledků a učit děti k lásce a poznání regionu, ve kterém žijí a který je nejen
mým, ale i jejich domovem.

Lída Boháčková

Ledová Praha 2019
Spolek Pionýr a Nadace dětem 3. tisíciletí připravily již podevatenácté

akci Ledová Praha, určenou nejen pro členy pionýrských skupin, ale
otevřenou i školám, dětským domovům a určenou pro další party dětí, ale
i pro samotné rodiny s dětmi.

O pololetních prázdninách tak mohli kluci a holky z celé republiky
navštívit Prahu a v ní muzea a další zajímavosti hlavního města. Ve čtyřech
desítkách objektů jsou vstupy zdarma, nebo s významnou slevou ze
vstupného. Doporučuji akci všem, kteří by chtěli udělat radost vnoučatům
a navíc je v mnohém poučit tou nejzajímavější formou.

Pionýrská skupina Křtiny využívá této možnosti každoročně a také
letos vyrazily na Ledovou Prahu již po třinácté malé děti z oddílu Fagus
a zkušení matadoři ze ZŠ Křtiny, kterým jsem vděčna za nadšení i kaž
doroční pomoc při pořádání této akce. Bylo nás přihlášeno dvacet dětí a tři
dospělci jako doprovod.

Nepřítelem této akce je hlavně nemocnost, která vás postihne na
poslední chvíli a zaplacené ubytování, doprava a vstupné na koncert Děti
dětem se už nedají vrátit. Musí se hledat náhradníci. Letos se nám podařilo
objednanou kapacitu až na jednoho účastníka naplnit.

V pátek jsme vyrazili již v ranních hodinách vlakem do Prahy, potom
následovalo po přesunu metrem ubytování ve škole Fr. Plamínkové na
Pankráci. Začali jsme svoje putování po pamětihodnostech Prahy hned po
poledni návštěvou Strahova a Síně slávy českého fotbalu. Náš vedoucí Jarek
byl přímým účastníkem spartakiádního cvičení vojáků v roce 1985 a tak
dokázal o slávě Strahova zajímavě vyprávět. Potom jsme se přesunuli na
Klárov, položili jsme věneček k památníku Gončarenka a řekli si něco
k zajímavému geologickému útvaru, kde jsme udělali jednu z prvních
hromadných fotek. Dále jsme měli naplánované prozkoumat zákoutí Starého
města. Hlavně se děti od loňska těšily na návštěvu muzea diamantů, které
jsme v loni měli v plánu, což se nestihlo, ale letos nás zaskočilo tím, že bylo
pro veřejnost uzavřené. Místo muzea diamantů, jsem jim zaplatila návštěvu
muzea útrpného práva a prohlédli jsme si Staroměstské náměstí a počkali na
orloj. Dětem se tam líbilo a chtěly se tam vrátit ještě v neděli ráno, ale to se
pro sněhovou kalamitu a onemocnění těch nejmenších také neuskutečnilo.
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V pátek nás čekala ještě večeře v Arkádách a pohostinná škola, kde
jsme byli ubytováni. Ta se mezitím naplnila dalšími účastníky. V našem
patře ještě byly děti z Bruntálu, ze Slovenska a z dětských domovů. Sobotní
den již běžel přesně podle plánu. Návštěva Zemědělského muzea, Národního
muzea s výstavou Keltů a Archy Noemovy. Po obědě posledním bylo
Muzeum policie, které mají rádi ti menší, protože se těší na ukázky zásahů
a mohou si prohlédnout zbraně. Muzeum policie je muzeum, které
nemůžeme nikdy vynechat, proto ho plánujeme na odpoledne a potom už se
děti přesouvají na koncert do Paláce kultury. Opět jsme nestihli všechno, co
jsme si naplánovali, ale za rok nejspíš vyrazíme znova. Jedná se totiž nejen
o poučné, ale i příjemné výlety, z nichž se mladí účastníci vracejí se
spoustou nezapomenutelných i neplánovaných zážitků.

Lída Boháčková
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Vánoční jarmark
První adventní neděli opět proběhl Křtinský vánoční jarmark. Byla to

příležitost sehnat si originální rukodělné dárečky, které nikde v obchodech
neseženete. Je neuvěřitelné, kolik šikovných místních lidí něco tvoří a také
letos obohatilo Křtinský jarmark.

Na jarmarku se sešlo 22 prodejců, kteří nabízeli dekorace, ozdoby,
šperky, hračky, oděvní doplňky či obrazy. Nechyběly ani lahůdky a likéry,
po kterých se vždycky zapráší. Zjistili jsme, že i vánoční nákupy prochází
hlavně žaludkem a další roky lahůdky rozšíříme.

Letos výzdobu sálu obohatily výrobky 1. dívčího oddílu skautek
„Ještěrky“ a nechyběla již tradiční výstava perníkového betlému paní
Kalové. Naopak chyběla výstava dřevořezbářské práce pana Přemysla
Horka, ovšem o to víc se těšíme, že na další rok je od pana Horka přislíbena
zcela nová dřevořezbářská kolekce.

Letos se do pořádání jarmarku zapojil i MC Smrček. Díky tomu mohli
rodiče využít odpolední hlídání dětí, aby si v klidu prošli jarmark. Příští rok
hlídání dětí zařadíme na dopoledne, kdy chodí víc rodin s dětmi. Kromě již
tradičních prodejců bychom rádi pozvali i nové zájemce, proto pokud máte
tip na zajímavého rukodělného nebo řemeslného prodejce, dejte nám vědět
na krtinskyjarmark@seznam.cz.

Moc děkujeme všem zapojeným za pomoc.
Adéla Závadová
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11. spolkový ples
I v letošní, pomalu končící plesové sezoně se mohli tancechtiví

spoluobčané zúčastnit Spolkového plesu. Ten každoročně pořádají všechny
křtinské spolky a tradičně se koná v reprezentativních prostorách zámku
Křtiny.

Ples se konal v sobotu 2. února a pobavit se na něj přišlo téměř dvě stě
spoluobčanů. Kdo přišel, nelitoval. V prvním patře hrála taneční kapela
Modex, kterou někteří dobře znají ze silvestrovských oslav na Zámku. Zde
byl ples zahájen předtančením, o které se postaraly děti z křtinské skupiny
aerobiku. Bohužel další domluvené předtančení muselo být ze zdravotních
důvodů zrušeno.

Druhé patro patřilo tradičně cimbálové muzice Pecka, což je volné
sdružení skvělých hudebníků, které se zpravidla sejde jenom několikrát
ročně, aby si spolu zahráli. Kdybyste na cimbálce očekávali pouze seniory,
asi byste byli překvapeni, kolik mladých děvčat i chlapců si přišlo zazpívat
i zatančit. Je vidět, že obnovení hodové tradice nese své první plody. Mladí
si lidové písničky zazpívají i na ně rádi zatančí, nebojí se ani čardáše
a verbuňku.

Letošní tombola
byla opravdu bohatá. Při
spěly do ní jednak pořá
dající křtinské spolky,
jednak celá řada místních
i přespolních podnikatelů
a ostatních dárců. Velký
dar poskytl i Městys
Křtiny. Všem samo
zřejmě za poskytnuté
dary děkujeme.

O občerstvení se
tradičně starala zámecká
restaurace, k pití mimo

jiné nabízela i víno od dvorního hodového dodavatele, vinařství Rozařín.
Všem zaměstnancům Zámecké restaurace patří také velké poděkování,
protože svým příjemným a profesionálním přístupem přispěli
k bezproblémovému průběhu večera. Samozřejmě poděkování patří i ŠLP
Křtiny za bezplatné zapůjčení prostor k pořádání plesu.

Marcela Kuchyňková

Foto: redakce
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Ďábelský Výpustek 2018
„Dobrý den dámy a pánové, děti i rodiče! Račte vstoupit, jen račte

dál. Uvidíte neviděné, uslyšíte neslýchané! Ten kdo vstoupí, neprohloupí!“

Takto byli vítáni všichni, kteří navštívili jeskyní Výpustek o víkendu
1. a 2. 12. 2018. V jeskyni probíhaly velmi oblíbené mikulášské prohlídky.
O jejich oblíbenosti svědčí i návštěvnost. Kapacita vstupů byla naplněna na
hranici únosnosti.

Za dva dny během osmi vstupů jeskyni návštívilo přes 1600
návštěvníků. Především dětí, které se těšily, možná i trochu bály, na setkání
s Mikulášem. Tyto prohlídky se správou jeskyně Výpustek připravuje i naše
ochotnické sdružení Křový, které je pravidelně autorem scénářů a jeho
členové jsou i aktivními průvodci v jeskyni.

V průběhu netradiční prohlídky prožily děti příběh lakomého a zlého
sedláka Francka, jehož duše propadla peklu a teprve po staletích, na
přímluvu dětí, mohla být Franckova duše z pekla propuštěna. Ovšem na
podmínku, neboť bylo potřeba získat i milost a odpuštění nějakého svatého.
A nejblíže se právě v tyto dny vyskytoval sv. Mikuláš, který se připravoval
na obdarovávání hodných dětí.

Vše dobře skončilo,
Franckova duše byla omilost
něna a mohla jít do nebe, děti za
svoji dobrotu, že se za Francka
přimluvily u samotného Luci
fera, dostaly také dárečky a my
se můžeme opět těšit na rok 2019
a na nový mikulášskočertovský
příběh ve Výpustku.

Další akce, které Křový
připravuje na letošní rok:

 divadelní premiéra,
plánovaná na 26. duben 2019

 Pohádkový Výpustek,
dne 25. květen 2019.

Martin Vojáček
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Bílá stopa sokolská
Nejdeli hora k Mohammedovi, musí jíti Mohammed k hoře. Tak

praví staré arabské přísloví, které jako by bylo stvořeno pro křtinský Sokol.
Když skončila sněhuplná šedesátá léta, přišla sněhuprázdná sedmdesátá
a Sokolové zareagovali: když nesněžilo ve Křtinách, jezdilo se za sněhem
do hor. Tradice skončila v osmdesátých a devadesátých letech pod přívaly
sněhu a v mumraji společenských změn. Pak sice sníh zase zmizel, ale
mumraj nikoli a tak trvalo ještě patnáct let, než si Sokolové opět vzpomněli
na starou arabskou moudrost a objednali autobus.

Od té doby Sokol vyráží každou zimu nejméně jednou někam za
sněhem, naposledy počátkem ledna do okolí Karlova v Jeseníkách. Mezi 56
účastníky převládali milovníci sjezdovek, kteří si jistě přišli na své, ale našla
se i osmička běžkařů, vyrazivších pod vedením ing. Borka Nejezchleba po
vlastní ose. Stačila čtvrthodinka a osaměli jsme ve velebném tichu sněhem
zapadaného lesa, vysoko nad hlukem lanovek, nad ampliony s ubíjející
hudbou a nad frontami u vleků. Dobře upravené stopy nás v hlubokém
sněhu vedly pohádkovou krajinou ve výšce kolem 1100 metrů nad mořem
přes Mravencovku, Alfrédku, kolem Ostružné a obloukem zpět do Karlova.
Pětadvacet kilometrů a 480 metrů stoupání za příjemného bezvětrného
zimního počasí těsně pod nulou.

Sokolové, zejména ing. Přemek Horek, hlavní velitel zájezdu, si
zaslouží za jeho organizaci poděkování. Co víc si můžeme přát?

Něco přece: Až zase někdy napadne sníh i u nás a vy se vydáte na pěší
vycházku okolo zasněžených Křtin, zkuste se, prosím, vyhnout lyžařským
stopám. Cestu hlubokým sněhem vám neusnadní, protože vás neunesou.
Zato tím zničíte práci celé řady lyžařů: aby byla jízda ve stopě příjemná,
musí nejprve nejméně tři lidé její dráhu pracně vyrobit. Teprve čtvrtý si
opravdu zalyžuje. Stačí pak jediný bezohledný pěšák a lyžaři musí  místo
lyžování  vyrábět stopu znovu.

Tak nezapomeňte: Neničte, prosím, lyžařské stopy.
Petr Švenda, lyžník
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Rozpis lékařské zubní pohotovosti
Březen

2.3. MUDr. Hosová Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138
3.3. MUDr. Kopáčková Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369
9.3. MUDr. Havlová Blansko, Pražská 1b 721 425 074
10.3. MUDr. Kraml Boskovice, Růžové nám. 16 733 644 499
16.3. MDDr. Gořulová Letovice, Masarykovo náměstí 162/38 792 325 594
17.3. MUDr. Kubínová Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263
23.3. MUDr. Kulhánková Křtiny, Zdrav. středisko 516 414 291
24.3. MUDr. Kupková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 457
30.3. MUDr. Kutlíková Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 516 453 997
31.3. MUDr. Láníková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 456

Duben
6.4. MUDr. Loskot Svitávka, Hybešova 197 516 471 210
7.4. MUDr. Lukeš Boskovice, Smetanova 24 516 454 046
13.4. MUDr. Mikulášková Letovice, Mánesova 468/2 516 474 488
14.4. MUDr. Nečasová Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2 607 812 963
19.4. MUDr. Padalík Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263
20.4. MUDr. Paděrová Šebetov, 117 516 465 452
21.4. MUDr. Paulíčková Černá Hora, Zdrav. středisko 725 415 615
22.4. MUDr. Pernicová Boskovice, Růžové nám. 16 774 177 804
27.4. MUDr. Pokorná M. Blansko, Gellhornova 9 516 412 422
28.4. MDDr. Potůček Blansko, Pražská 1b 516 419 538

Květen
1.5. MUDr. Roth Ostrov, Zdrav. středisko 516 444 326
4.5. MUDr. Řehořek Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453
5.5. MUDr. Řehořkovi Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453
8.5. MUDr. Semrádová Sloup, Zemspol, 221 516 435 203
11.5. MUDr. Sládek Velké Opatovice, nám. Míru 492 516 477 319
12.5. MUDr. Staňková V. Jedovnice, Zdrav. středisko 516 442 726
18.5. MUDr. Stojanov Blansko, B. Němcové 1222/15 605 184 479
19.5. MUDr. Ševčíková B. Blansko, Svitavská 1A 516 416 386
25.5. MUDr. Ševčíková R. Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454
26.5. MDDr. Šméralová K. Boskovice, Lidická 8 731 074 479

Červen
1.6. MUDr. Štrajtová Černá Hora, Zdrav. středisko 608 220 806
2.6. MUDr. Žilka Benešov, 19 516 467 313
8.6. MUDr. Švendová Křtiny, Zdrav. středisko 516 439 404
9.6. MUDr. Tomášková Blansko, Pražská 1b 734 177 800
15.6. MUDr. Tomaštíková Adamov, Smetanovo nám. 327 516 446 398
16.6. MDDr. Trubáčková Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 452
22.6. MUDr. Křížová Knínice u Boskovic, 330 516 452 808
23.6. MUDr. Chatrný Boskovice, Lidická 8 516 456 109
29.6. MUDr. Vrtělová Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455
30.6. MUDr. Šumberová Lysice, Komenského 429 516 472 227

Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně,
Úrazová nemocnice, Ponávka 6,tel. 545 538 111.

Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny od 18.00 hodin do 24.00 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích od 8.00 hodin do 20.00 hodin.
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O biskupu cenedském  historický omyl
Dokumentů z předhusitských dob, které se vztahují ke Křtinám, dochovalo se

opravdu jen velice málo. Konkrétně tři. Je tedy na místě věnovat jim odpovídající
pozornost. Tím spíš, že dodnes mohou skrývat překvapivá tajemství.

Slavná imunitní listina papeže Řehoře IX. z 24. září 1237 je všeobecně
známa a leží v depozitáři Moravského zemského archivu. Je to nejstarší dochovaná
zmínka o existenci středověkých Křtin, které jsou v ní nazvány "Kirtina".
Na základě listiny je dnes slaven vždy kolem tohoto zářijového data Den Křtin.

Stejně známa je i nejmladší z předhusitských listin, darovací smlouva
Jindřicha z Lipé, nejvyššího maršálka království Českého, z 1. prosince 1321,
jejímž obsahem je dar mlýna a Hory křtinské faře. O této listině jsme psali ve
Zpravodaji v roce 2013. Donedávna byla uložena ve farním archivu ve Křtinách, ale
po nešťastných událostech kolem farní knihovny byla převezena do diecesní
knihovny v Brně. Křtiny jsou v této listině nazvány "Kyrinthin". Na jejím základě
neslaví se dnes nic, ale mělo by, protože znamenala definitivní sjednocení Křtin
a Hory v jedinou obec a tedy skutečné založení Křtin v dnešním pojetí. Příležitost
k oslavě budeme mít za dva roky, kdy uplyne od jejího sepsání rovných 700 let.

Nejmenší pozornost bývá věnována prostřední zprávě, sepsané ve čtvrtek dne
7. května 1299, která je v literatuře označována jako "Listina biskupa
cenedského". Křtiny v ní slují "Kerenthein". Tato zpráva, od jejíhož sepsání
uplyne za pár týdnů 720 let, bývá v literatuře o Křtinách odbývána sdělením, že
"cenedský biskup Antonín udělil čtyřicetidenní odpustky návštěvníkům
zábrdovického a křtinského kostela". Nic víc.

Přesto, že na základě této listiny není co slavit, za trochu pozornosti přece jen
stojí. Ukazuje totiž, že Křtiny byly už na konci třináctého století vyhledávaným
poutním místem celoevropského významu a rovněž potvrzuje, že už tehdy měly
kostel.

Přitom ale musí zvídavého čtenáře napadnout otázka: kde vlastně leží to
cenedské biskupství, které si nás tak oblíbilo? A historická publikace "Křtiny
a okolí" (1987) nabízí odpověď: "město leží severně od Benátek".

Jenže město takového jména byste v mapě hledali marně. Neleží ani severně
od Benátek, ani nikde jinde. Přesto Ceneda existovala. Bylo to antické město,
hostící již v raném středověku stejnojmenné biskupství. To, že dnes není v mapě
k nalezení, způsobili Benátčané, jejichž městská republika v roce 1389 nedalekou
Cenedu pohltila. Benátčané, posedlí touhou přejmenovávat věci dávno pojme
nované, přidělili tomuto městu nové jméno, Vittorio Veneto, tedy něco jako
Benátské Vítězství.

Moje otázka zdá se tím býti zodpovězena: Ceneda opravdu leží pár kilometrů
severně od Benátek, byť pod jménem Vittorio Veneto. Jenže.
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Latinský text listiny obsahuje biskupovo jméno v tomto tvaru: Frater

Antonius, de Ordine Minorum, Dei Gratia Episcopus Chenadiensis (tedy: bratr

Antonín, řádu minoritského, z boží milosti biskup chenadský). A tady musí nutně

překvapit, že latinské jméno Ceneta, italsky Ceneda, je použito svým nejvyšším

duchovním ve tvaru "chenadiensis". Proč ne cenedensis?

A další zvláštnost: podívámeli se trochu do historie cenedského biskupství,

zjistíme, že v inkriminovaném roce 1299 vládl Cenedě biskup Piero Calza

(1286–1300), nikoli tedy biskup Antonín.
Co počít s těmito rozpory? Mohl biskup Piero Calza užívat řádového jména

Antonín? No, možná, ale jinde, než v naší listině o tom není zmínka. Nejsem sice
historik, ale dovolím si navrhnouti věrohodnější vysvětlení:

Naši listinu ve skutečnosti nesepsal biskup cenedský. Skutečný název
záhadného Antonínova biskupství není Ceneda, nýbrž Csanád (čti Čanád). Bylo to
jedno z nejstarších biskupství v Maďarsku, založené v 11. století v oblasti dnes již
neexistující Čanádské župy (Csanád vármegye), která se rozkládala na hranicích
dnešního jižního Maďarska s Rumunskem, poblíž rumunského města Arad. Dnes ji
připomíná už jen malá příhraniční obec Csanádpalota.

Ve středověku se maďarské jméno Csanád přepisovalo do latiny všelijak, ale

kolem roku 1299 převažoval tvar Chenadinum a chenadiensis. A co víc: ve stejné

době byl czanádským biskupem minorita Antonín, který hrál nezanedbatelnou roli

v evropském politickém životě. Například v roce 1305 v Pešti osobně vložil svato

štěpánskou korunu na hlavu nového maďarského krále Otty III. Bavorského, který

si pro ni přijel  a teď pozor!  oklikou přes Brno, protože se bál cestovat z Bavor do

Maďarska přes nebezpečné Rakousko. Šlo tehdy patrně o oblíbenou evropskou

státnickou i poutní trasu, na níž ležely také Zábrdovice s Křtinami.

Biskup tedy nebyl cenedský, nýbrž čanádský. Proč uděloval odpustky

zrovna poutníkům do Křtin? Vypadá to trochu nelogicky, ale tehdy to tak nelogické

nebylo. Čanádský biskup uděloval odpustky patrně především svým hříšným

spoluobčanům z Čanádské župy a potřeboval je za trest pořádně unavit, než jim

odpustí. A tak vybral místo pro udělení odpustků co nejdál od Čanádu. Křtiny se

k tomu účelu jevily jako ideální: v třináctém století poskytovala tisícikilometrová

pěší túra z Čanádu do Křtin a zpět hříšníkům dostatek prostoru pro zpytování

svědomí. Otázkou je, zda jim po strastiplném návratu ještě něco z těch

čtyřicetidenních odpustků zbylo na doma.
Vzdálenost obou biskupství od Křtin byla skoro stejná (Ceneda 451 km,

Csanád 497 km). Podobnost jejich jmen může souviset s faktem, že prvním
čanádským biskupem se stal Svatý Gerard, benediktinský mnich, pocházející  jak
jinak  z Benátek. Byl zavražděn v roce 1046.
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Vraťme se zpět k biskupově listině. Je psána latinsky a přeložena do
novodobé češtiny zněla by asi takto:

Bratr Antonín z Řádu menších bratří, z Boží milosti biskup csanádský, všem
křesťanům, kteří budou čísti tuto listinu, věčný pozdrav v Pánu.

Když svatá matka církev mezi jinými milosrdnými skutky ráda podporuje
zbožné syny útěchou odpustků, aby jejich zbožnost přijala nárůst věčné spásy, právě
tak my z milosrdenství všemohoucího Boha a v důvěře v přímluvu svatých apoštolů
Petra a Pavla, chtějíce s láskou vyjíti vstříc zásluhám jednotlivců, jak je naší
povinností, všem, kdož do kostela svaté Panny, který je v Zábrdovicích a v Křtinách,
kolikrátkoli a kdykoliv by ze zbožnosti přišli nebo se shromáždili, aby se zúčastnili
slavení mše, z pokladnice boží lásky autoritou nám svěřenou 40 dní odpustků
milostivě dáváme, udělujeme a poskytujeme, pokud s tím bude souhlasiti diecézní
biskup. Na věčnou platnost a paměť této věci jsme dali sepsati tuto listinu posílenou
záštitou naší pečeti. Dáno v Brně v nejbližší čtvrtek po druhé neděli velikonoční
(7. května), léta Páně 1299.

O překlad se postarala historička, paní doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.
z brněnské Filosofické fakulty, za čež jí tímto děkuji. Rovněž potvrdila, že můj
amatérský úsudek o biskupství Csanádském je zcela správný a publikace Křtiny
a okolí, jakož i všechny ostatní publikace o Křtinách, se v tomto bodě mýlí. Listinu
nesepsal biskup cenedský, nýbrž čanádský. Dochovala se pouze v opisu ze
17. století, který je uložen v Moravském zemském archivu.

Vybádal Petr Švenda

Lesní bar
V rámci listopadového "Cestovatelského večera" referovali manželé

Závadovi o své zajímavé měsíční cestě po národních parcích Spojených
států amerických. Přitom se zmínili o zkušenosti, kterou učinili v jednom
z amerických tábořišť: uprostřed lesa stála skříň plná jídla a pití. Kdo měl
chuť, či hlad, něco si z ní vzal a odpovídající finanční částku nasypal do
připravené kasičky. Žádný zámek, žádný automat, žádný prodavač. Jen
opuštěná skříň v lese. Lesní bar.

"To by se u nás stát nemohlo", vydechl závistně někdo z posluchačů.
Mýlil se. Nejen, že by se to u nás státi mohlo, ono se to u nás děje. Kdysi
jsem četl, že takový lesní bar snad funguje někde v Jeseníkách. Také jsem
tomu příliš nevěřil, dokud jsem nezjistil, že jeden opravdový lesní bar máme
sotva pár kroků za Křtinami. Uprostřed lesa se můžete setkat s krabicí plnou
tatranek, čokolád, tyčinek a dalších drobných pochutin, v potoce stojí
několik nosiček s pivem a limonádami, na stromě visí otvírák a na prkně,
k němuž je přišroubována pokladnička, leží ceník. A nikde nikdo. Žádný
barman, prodavač, ani bezpečnostní rám, či kamerový systém. Jen pár
dřevěných špalků jako posezení.
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Přijdete, vyberete si co hrdlo ráčí, vytáhnete chladné pivo z potoka,
zaplatíte do pokladničky a jdete dál. Zcela je spoléháno na vaši poctivost.

Pochopitelně mne zajímalo, jak to funguje. Proto jsem vyhledal člo
věka z nedalekého stavení, který tento lesní bar udržuje, abych se jej na to
zeptal.

"Pořád sem chodili různí lidé a ptali se, jestli nejsme hospoda",
vysvětlil mi. "Což o to, hospoda by se tu hodila, jenže tolik lidí sem zase
nepřijde, aby zaplatili provoz skutečné hospody. A tak mne napadlo, že
zkusím zřídit lesní bar. Dávno před tím, než ho vynalezli v Jeseníkách."

Od té doby bar úspěšně funguje. Není zdrojem výdělku, ani obživy,
ale o to vůbec nejde. Především dělá radost kolemjdoucím. Na otázku, jak je
to s placením, odpověděl: "Není to tak špatné. Většina lidí je poctivá, jen
občas někdo nezaplatí. Naopak jsme ale třeba v pokladničce našli pětistovku
se vzkazem: 'za ty, co neplatí'. Lidé dokážou ocenit důvěru."

Než jsem své pivo vypil, stavilo se tam asi osm dalších lidí. Také si
nakoupili a také pak odešli. A všichni se usmívali.

Neřeknu vám, kde přesně bar leží. Najděte si ho sami. Jedině tak si
Lesní bar opravdu zasloužíte.

Petr Švenda

Foto: redakce
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Ještě k stoletému výročí vzniku Československa
Sarajevský atentát rozpoutal I. světovou válku 19141918, která vedla

k rozpadu RakouskoUherského mocnářství a mimo jiné k vytvoření
samostatného Československa. O jeho vznik se zasloužili význační čeští
vlastenci v čele s T. G. Masarykem, Dr. E. Benešem a generálem M. R.
Štefánikem, kteří působili v zahraničí a celá řada domácích odbojářů,
sdružených v tajném spolku Maffie.

Podstatně k vytvoření nového státu přispěl vznik československých
legií a jejich bojová činnost na všech frontách I. světové války.

Ve Francii vznikly legie, uznané francouzskými představiteli, které
v roce 1918 zasáhly do bojů u Mylhúz, Remeše a Vouziers.

V Itálii vznikly zásluhou M. R. Štefánika samostatné československé
jednotky v roce 1917 a vyznamenaly se bojovými úspěchy v oblasti Doss
Alto.

V Rusku vznikly střelecké prapory, které poprvé zasáhly do bojů
u Zborova, dne 2. července 1917, kde se podařilo zajmout přes 3000
nepřátelských vojáků. Vlastní ztráty legionářů představovaly 200 padlých
a 800 raněných. Během bojů se překvapivě ukázalo, že na rakouské straně
jsou rovněž Češi. Úspěch bitvy vyvolal u Spojenců velký ohlas a tím i zájem
o myšlenku samostatného Československa. Proto byl 2. červenec až do roku
1950 armádním svátkem. Na tuto bitvu upomíná i tklivá píseň Karla Hašlera
"Hoši od Zborova, v temné zemi spíte ...". Dalším úspěšným místem bojů
byl ukrajinský Bachmač a zejména obsazení transsibiřské magistrály, kterou
legionáři po celé trase hájili, dokud se jejich jednotky nepřesunuly do
Vladivostoku a odtud lodní dopravou do Evropy.

Dne 28. října vznikl náš samostatný stát  ČSR, válka oficiálně
skončila 11. listopadu. T. G. Masaryk se stal presidentem, Dr. Beneš
ministrem zahraničí a generál Štefánik ministrem vojenství ČSR. Generál
Štefánik však svou funkci převzít nestihl. Tragicky zahynul při návratu
z Itálie dne 4. května 1919 na Bradle, nedaleko Bratislavy.

Na rakouskouherské straně padly desetitisíce Čechů. Za I. republiky
nebylo u nás obce ani města, kde by neměli památník nebo pamětní desku.
Také ve Křtinách si připomínáme památku 17 padlých spoluobčanů na
pamětní desce pomníku legionáře. Většina padla na rakouské straně bojiště.
Mezi padlými byl i jeden legionář, křtinský občan Karel Eduard Matyáš,
jenž byl v Rusku bolševiky popraven.

Dr. Zdeněk Opletal



Jak městys v roce 2018 hospodařil
Počáteční stav běžného účtu městysu Křtiny v roce 2018 činil 9.445.486,69

Kč, konečný stav běžného účtu činil 13.465.503,06 Kč.
Městys má zřízen účelový finanční fond na údržbu ZŠ a MŠ, kde leží

aktuálně 706.000 Kč.
Městys splácí úvěr na pořízení investic – víceúčelové hřiště – zůstatek úvěru

k 31.12.2018 činil 3.999.513 Kč.

Příjmy:
V příjmové části tvořily největší část objemu daňové příjmy 14,4 mil. Kč,

místní poplatky 567 tis. Kč, správní poplatky 80 tis. Kč. Městys má příjmy
z pronájmu nebytových prostor ve výši 85 tis, Kč z pronájmu koupaliště 50 tis. Kč.
Příjmy z pronájmu hrobových míst 55 tis. Kč a další.

Kapitálové výdaje:
V roce 2018 činily kapitálové výdaje téměř 6,4 mil. Kč, z toho:

 modernizace odborných učeben ZŠ Křtiny v hodnotě 2.776 tis. Kč,
 vybudováno Workoutové hřiště 725 tis. Kč,
 pořízen nový knihovnický systém v hodnotě 69 tis. Kč
 víceúčelové hřiště vybaveno kamerovým systémem 65 tis. Kč
 nová otopná soustava a podlaha ve Spolkovém domě 2.028 tis. Kč
 zahájena úprava parkovacích míst pod kostelem 266 tis. Kč
 pokračovala příprava zpevněné plochy pod hřbitovem 87 tis. Kč.
 zahájeny práce na vrtané studni u koupaliště 101 tis. Kč

Další významnou část výdajů tvořily opravy a reprodukce stávajícího
drobného majetku v hodnotě 929 tis. Kč (např. oprava místních komunikací, opravy
veřejného osvětlení, úpravy veřejné zeleně atd.)

Běžné výdaje:
Neinvestiční výdaje v roce 2018 jsou srovnatelné s výdaji roku 2017.

Přijaté investiční a neinvestiční dotace:
 „Workoutové hřiště Křtiny“ ve výši 400 tis. Kč

z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR)
 „Modernizace vytápění Spolkového domu Křtiny“ ve výši 1 milion korun

z rozpočtu MMR
 „ Otopná soustava a modernizace podlahy v sále Spolkového domu“

ve výši 250 tis. Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje
 „Přechod na knihovní systém TRITIUS“ ve výši 61 tis. Kč

z rozpočtu Ministerstva kultury ,
 „Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Křtiny“ ve výši 2.776 tis. Kč

z IROP prostřednictvím MMR
 „Ke čtenářům blíž“ – dovybavení knihovny výpočetní technikou

ve výši 39 tis Kč z rozpočtu JMK
 „Hasičská pouť JMK 2017“ dotace na pořádání poutě ve výši 30 tis. Kč

z rozpočtu JMK.
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DOŠLO PO UZÁVĚRCE
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Městys je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy, příspěvek
(neinvestiční) od městysu činil 3.410.000,00 Kč.

I přes poměrně vysoké kapitálové výdaje bylo hospodaření městysu
přebytkové. Přebytek bude sloužit v příštích letech k financování plánovaných
investičních akcí i obnově majetku.

Úřad městysu

Moderně vybavené učebny
Nově vybavená počítačová učebna a učebna přírodních věd, které

využívají od letoška naši žáci při vyučování, jsou výsledkem projektu obce
s názvem „Modernizace odborných učeben ZŠ Křtiny“. Tento projekt je
spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu. Součástí modernizace učebny digitálních technologií
je i pořízení tzv. mobilní učebny, která umožňuje využívání notebooků
v kterékoli učebně školy, a také zajištění konektivity školy. V učebně
přírodních věd mohou žáci využívat k pozorování moderní mikroskopy
s elektrickým osvětlením a propojením mikroskopu přes dataprojektor na
interaktivní tabuli. Součástí vybavení této učebny jsou i moderní pomůcky
pro výuku fyziky.

RNDr. Petr Lukáš

Učebna přírodních věd
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Učebna digitálních technologií

Ostatky 2019
Rok se s rokem sešel a opět se přiblížil konec masopustu a s ním

tradiční křtinské ostatky. Již od dětství mám ostatky ráda, a proto jsem se
jich i letos s chutí zúčastnila. Tentokrát se v sobotu dopoledne v Hostinci u
Farlíků sešlo asi dvacet masek, které po úvodním fotografování vyrazily
zvát po obci sousedy a sousedky na večerní merendu. Asi o půl páté byli
všichni pozváni a unavené masky si mohly chvíli oddychnout. V osm hodin
večer už byl hostinec plný maskovaných i těch v civilu, aby si společně užili
poslední masopustní zábavu, na jejímž konci společně pochovají basu. Tím
letošní bujaré veselí skončí. Úderem půlnoci vykročil smuteční průvod
s basou na márách, „pan farář“ Pásek již po dvacáté pronesl jímavou
smuteční řeč (ve které nenechal na nikom nit suchou), basa byla uložena
k odpočinku a nás všechny čeká čtyřicetidenní postní doba. Ostatky 2019
jsou minulostí a já začínám přemýšlet, jakou masku zvolit příští rok.

Anita Ruby
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Fotografie k ostatkům poskytli: Anita Ruby, Marcela Kuchyňková a S. Kleskeň
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FEJETON

Zpravodaj vyšel nákladem 320 ks. Občanům Křtin je zdarma distribuován do poštovních schránek.
Svoje příspěvky a náměty zasílejte na emailovou adresu zpravodaj@krtiny.cz, případně doneste na ÚM
Křtiny osobně. Uzávěrka příštího čísla je 27. června 2019.
Za věcnou správnost příspěvku odpovídá autor. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky dle potřeby
krátit, případně stylisticky upravit nebo nezveřejnit. Vydává Komise pro informatiku Zastupitelstva
městysu Křtiny, jako periodický tisk územního samosprávního celku.
Šéfredaktor: Petr Švenda. Tisk: Tiskárna Brázda. Registrováno MK ČR E 20584.
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Silvestr
Až vám bude někdo vykládat, že "takové počasí nikdy nebývalo",

ať už příliš teplé a suché, nebo naopak, vězte, že všechno už tu někdy bylo.
Aktuální neblahý vývoj podnebí je realitou, k níž výrazně přispíváme, což
samozřejmě nezpochybňuji. Žádnou Modrou planetu kvůli tomu sepisovat
nehodlám. To ale neznamená, že dříve bylo počasí bůhví jak idylické.

Vzpomínáte na Silvestrovskou oslavu právě před čtyřicíti roky? My,
svazáci, jsme si ji uspořádali v hostinci U Farlíků, který se v té době
jmenoval Pohostinství Jednota, stejně jako většina hospod v okolí. Přesto, že
byl Silvestr, tedy nefalšovaná zima, stupnici teploměru zahříval přes den
velmi teplý jižní vítr na zcela nesilvestrovských +10°C a vlahý silvestrovský
večer měl jen o dva stupínky méně. Pro svazáky dostatečný důvod vyrazit
do hospody jen tak v košili nebo nanejvýš v lehkém svetříku. Kdo by se
potil v kabátě?

Oslava se vydařila, šampaňské teklo proudem. Jenomže zatímco my
jsme v parožáku jásali nad příchodem Nového roku 1979, příroda si pro nás
pečlivě připravila malé novoroční překvapení. Když jsme nad ránem
opouštěli pohostinství, zakousla se do našich svetříků arktická zima. Kdo
slavil jen tak napůl a odešel domů brzy po půlnoci, toho pokousala jen
nějakými 10°C (ano, pod nulou). A s každou hodinou bylo hůř, takže
poctiví slaviči přibíhali ráno domů při 16°C promodralí a prokřehlí, přesto,
že to měli z hospody jen pár krušných kroků. Ostrý mrazivý severák fičel
přesně opačným směrem, než včerejší teplý vánek.

Novoroční televizní projev presidenta Gustáva Husáka se již odehrá
val za venkovní teploty 22°C. Během těch několika novoročních hodin
klesla teplota ve Křtinách o rekordních třicet stupňů a v rámci celé republiky
to bylo ještě víc. O silvestrovském odpoledni byly prý zaznamenány teploty
až k +15°C a naopak na Nový rok klesla teplota v některých místech
Krušných hor až pod 30°C. Šokové zmražovače, používané k mražení
potravin, či krevní plasmy, mohly by přírodě závidět. Hospodářství
zkolabovalo, byly vyhlášeny uhelné prázdniny.

Až vám bude někdo vykládat, že "takové počasí nikdy nebývalo",
nevěřte mu. Bývalo. Teď je ho jen trochu víc.

Petr Švenda


