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Podzimní ráno: redakce

Vážení sousedé,
končí říjen a jsou před námi poslední dva měsíce letošního roku. Od
posledního Zpravodaje se toho odehrálo poměrně hodně. Náš život se začal
vracet skoro k normálu, jen jsme museli dodržovat některá omezení. Všichni
jsme doufali, že když se podaří naočkovat většinu populace, budeme žít jako
předtím. Bohužel tomu tak není. Někteří z nás se očkování brání, snad vědí,
proč tak činí. Důsledky neseme všichni.
V uplynulých měsících se víceméně podařilo uskutečnit všechny akce,
na které jsme si v uplynulých letech zvykli. Jen místo klasických hlavních
poutí, jsme měli dva víkendy s kolotoči, ale i tak bylo vidět, jak lidem
chybělo to úplně obyčejné setkávání, a to nemluvím o dětech.
Na začátku července jsme otevřeli zrekonstruované koupaliště. Vše se
podařilo ve velmi krátkém termínu osmi měsíců. Velký podíl na tom měly
dodavatelské firmy, které se na rekonstrukci podílely. Samozřejmě se během
provozu objevily nějaké nedostatky, ale ty se postupně dařilo odstraňovat.
Že se nám podařilo vybudovat velmi pěkné koupaliště, včetně zázemí,
vyplývá z hodnocení drtivé většiny návštěvníků. Po dobudování kempu
v příštím roce, se využití celého areálu významně rozšíří. Během dvou
letních měsíců navštívilo koupaliště, více než sedm tisíc lidí. Škoda, že
srpnové počasí nám moc nepřálo.
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Já osobně jsem si neuvěřitelně užil letošní hody. Počasí se vydařilo,
chasa byla jako vždy výborná, včetně těch nejmenších. Chtěl bych moc
poděkovat všem, kteří se na jejich organizaci podíleli. Za necelé dva roky se
můžeme znovu těšit.
Program letošního Dne Křtin jsme sestavili, díky vstřícnosti všech
vystupujících, z vlastních zdrojů. Děkuji Královské hudbě a Smaragdu za
jejich produkci, a blahopřeji štafetě naší školy, která letos zaslouženě vyhrá
la, k jejímu vítězství.
Součástí programu bylo vydání nové knihy Od Outočiště k Oválné
škole, kterou sepsal Petr Švenda. Obec ji nechala vytisknout, a nám všem se
dostala do rukou kniha, která mapuje historii školství ve Křtinách během
čtyř staletí. Petře, za všechny moc děkuji, výborný počin. Větší část dvou
setkusového nákladu je již rozebrána, zbytek je k dostání v kanceláři Úřadu.
Následná Křtinská padesátka znovu skvěle zorganizována. A počasí
také přálo.
Poté přišly volby a velká účast, přičemž výsledky ve Křtinách
kopírovaly celostátní výsledek. Popřejme vznikající vládní koalici, aby se jí
podařilo realizovat vše, s čím oslovila své voliče.
V měsíci listopadu se konečně začne opravovat havarijní stav opěrné
zdi u Drápelů. Opravu dlouho blokovaly nejasnosti kolem jejího finan
cování.
Minulý týden byl předán stavební firmě úsek silnice od koupaliště
přes bukovskou křtižovatku, do Proseče. Vítězem výběrového řízení se stala
firma Swietelski, a ještě letos začne s přípravnými pracemi. Na jaře by měla
začít první etapa od Horního mlýna kolem koupaliště až k rozcestí na
Bukovinu. Poté přijde na řadu úsek od rozcestí do Březiny.
Co se týká chodníku na Kolonku, poslali jsme vlastníkům dotčených
pozemků návrh smlouvy, do které jsme doplnili jejich požadavky a doufám,
že v nejbližší době smlouvy podepíšeme.
A protože se jedná o poslední letošní číslo Zpravodaje, přeji vám,
abyste prožili zbytek roku ve zdraví a spokojenosti, vyhnuli se všem
nástrahám čtvrté vlny pandemie, a do toho dalšího roku 2022 přeji všechno
nejlepší, hodně zdraví a štěstí, a konečně normální život bez omezení.
Váš starosta
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OBEC
Jubilanti
V následujících měsících oslaví životní jubilea tito naši spoluobčané:

Listopad
Markéta Bezrouková, Jiřina Opletalová, Ludmila Skácelová,
Emilie Tomášková (Santini)

Prosinec
Eva Fialová, Marie Grimová, Jaroslava Švendová,
Eva Zdráhalová

Leden
Cyril Hrubý, Marta Jandíková (Santini), Eliška Kouřilová,
Božena Mikešová (Santini), Marcela Perglová (Santini)

Únor
Anna Habáňová (Santini), František Hloušek,
Marie Kovářová, Svatava Kubešová, Františka Riedelová,
Helena Rothová, (Santini), Marie Selucká

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

Pytlový sběr
Během zimy vyjedou obecní zřízenci pro tříděný odpad
ve žlutých pytlích v těchto termínech:
24. listopadu, 22. prosince.
Termíny roku 2022 budou zveřejněny na infokanále.
Přes výrazný nárůst nákladů na svoz komunálního odpadu,
nechceme v příštím roce zvyšovat poplatky za popelnice.
Pomozte nám, prosím, snižovat náklady tříděním!
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ŠKOLA
Den Křtin a škola
V sobotu 18. září 2021 dopoledne proběhlo na náměstí Křtin kulturní
vystoupení dětí a žáků ZŠ a MŠ Křtiny, spojené s vyhodnocením soutěží ke Dni
Křtin, tentokrát s mottem „Křtiny literární“. Soutěžilo se v několika kategoriích
výtvarných a ve dvou literárních. Soutěžní práce byly vystaveny ve Spolkovém
domě Křtiny. A jak soutěž dopadla?
A. Vyhodnocení dětí z mateřské školy (děti vytvářely ilustrace k pohádce,
kterou paní učitelky dětem v mateřské škole četly)
1. místo
Valerie Pernicová, třída „Žluťásci“
2. místo
Matylda Jakůbková, třída „Modráscii“
3. místo
Diana Čechová, třída „Žluťásci“¨
B. Vyhodnocení žáků 1. stupně ZŠ (žáci vytvářeli ilustrace k pohádkové
knížce autora Slavomíra Szabó "Dobrodružství šneka Krasíka"
I. kategorie (1.3. třída)
1. místo
Patricie Legut, 2. třída
2. místo
Eliška Kalousková, 3. třída
3. místo
Marek Kocman, 1. třída
II. kategorie (4.5. třída)
1. místo
Olivia Ema Rowe, 4. třída
2. místo
Antonie Kocmanová, 4. třída
3. místo
Štěpán Šebela, 5. třída
C. Vyhodnocení žáků 2. stupně ZŠ (žáci malovali obrázek motivovaný
Křtinami  budovu, krajinu, který by mohl sloužit jako ilustrace obrázkové knihy
o Křtinách)
1. místo
Karolína Pešová, 7. B třída
2. místo
Anna Lokosová, 8. A třída
3. místo
Denisa Šenkeříková, 6. třída
D. Vyhodnocení literární soutěže žáků 4.5. třídy ZŠ
1. místo
Vendula Broďáková, 5. třída  povídka "Prázdniny u babičky"
2. místo
Jakub Barták, 5. třída  báseň "Moje milé Křtiny"
3. místo
Eliška Dvořáková, 4. třída  "Povídání o křtinské pouti"
E. Vyhodnocení literární soutěže žáků 2. stupně ZŠ
1. místo
Štěpánka Sofie Benešová, 8. B třída
 dobrodružný příběh "Křtinská zahrada"
2. místo
Karolína Pešová, 7. B třída  pohádka "Nedostavěný kostel"
3. místo
Veronika Matoušková, 7. A třída  pohádka "Dvanáct bratrů"
Poděkování patří všem dětem a žákům, kteří se do soutěže zapojili, a také
všem pedagogům za organizaci a vyhodnocení soutěží. Poděkování patří také
Městysu Křtiny, který zajistil odměny pro oceněné děti a žáky.
RNDr. Petr Lukáš
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Žáci předali finanční dar na rekonstrukci varhan
Žáci školního parlamentu připravili jako součást „Dne zdravého
životního stylu“, který se konal 15. října 2021 na naší škole, akci pro děti
mateřské školy, žáky i zaměstnance školy s názvem „Běh pro varhany“.
Přestože bylo startovné pro všechny účastníky dobrovolné, podařilo se
shromáždit částku 14167 Kč, což nás velmi mile překvapilo. Žáci školního
parlamentu si na svém zasedání také zvolili, které píšťaly varhan budou
adoptovat. Rozhodli se pro adopci píšťaly Fis z rejstříku Quintadena 8´
a píšťaly dis1 z rejstříku Prinzipal 8´.
V úterý 26. října 2021 se k nám dostavil farní vikář otec Metoděj,
kterému žáci předali vlastnoručně vyrobený šek, jako symbol finančního
daru. Otec Metoděj žákům poděkoval za jejich aktivitu a za finanční dar.
Současně žákům předal znějící atra
py adoptovaných píšťal s certifiká
tem.
Rozcházeli jsme se s dobrým
pocitem, že jsme mohli pomoci při
rekonstrukci varhan v kostele Jména
Panny Marie, a že brzy budeme
moci slyšet, jak rekonstruované
varhany znějí.
RNDr. Petr Lukáš
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Den zdravého životního stylu
V pátek 15. října 2021 proběhl na naší škole Den zdravého životního stylu.
V mateřské škole děti poznávaly různé druhy ovoce včetně toho exotického,
ochutnávaly je a besedovaly s paními učitelkami o významu ovoce pro naše zdraví.
V základní škole byl program velmi různorodý. Žáci na prvním stupni ZŠ si pod
vedením děvčat z 9. třídy zacvičili aerobik, vyzkoušeli si relaxační techniky a pod
vedením třídních učitelek diskutovali o významu výživy na naše zdraví a společně
posvačili ovoce. Na druhém stupni ZŠ žáci jednotlivých tříd procházeli dle
připraveného harmonogramu vedle aerobiku relaxačními technikami a činnostmi,
které připravili studenti SŠ Brno, Charbulova pod vedením svých pedagogů.
Jednalo se o studenty oborů pekař, cukrář, řezníkuzenář, kuchařčíšník, prodavač,
aranžér, fotograf, kosmetička a kadeřnice. Žáci se dozvěděli, které suroviny
a přípravky jsou z hlediska našeho zdraví vhodné, rovněž si mohli vyzkoušet
některé činnosti i prakticky. Žáci 8. ročníku měli navíc i besedu s pracovníky Úřadu
práce Blansko, aby se v příštím roce dokázali správně rozhodnout při volbě své
profesní dráhy, což bude ovlivňovat jejich zdravý vývoj v budoucnosti.
V letošním školním roce jsme do programu také zařadili běh pro zdraví
s názvem "Běh pro varhany", který absolvovaly všechny třídy včetně mateřské
školy. Dozvěděli jsme se, že ve křtinském kostele probíhá rekonstrukce varhan,
která je finančně náročná. Cítíme se součástí křtinské komunity, a proto jsme přišli
s nápadem uspořádat tento běh, kde dobrovolné startovné bude využito jako
příspěvek školy k zdárné rekonstrukci varhan. Tento nápad vzali za své žáci ze
školního parlamentu, kteří organizačně celý běh připravili a za pomoci pracovnic
školního poradenského pracoviště také realizovali. Vybraná částka 14167 Kč bude
předána představitelům křtinské farnosti, a naše škola tak adaptovala dvě píšťaly
rekonstruovaných varhan.
Závěrem bych chtěl poděkovat firmě MK Fruit s.r.o. za sponzorský dar
základní škole v podobě ovoce a panu starostovi Františku Novotnému za zajištění
ovoce pro mateřskou školu. Dále poděkování patří studentům SŠ Brno, Charbulova
a jejich pedagogům za nádhernou inspirativní přípravu jednotlivých činností, do
kterých dokázali vtáhnout naše žáky. Rovněž poděkování patří všem pedagogům
naší školy za přípravu a realizaci celého projektového dne.
RNDr. Petr Lukáš
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Environmentální výchova v Domě přírody Moravského krasu
Naše škola je zaměřena na environmentální výchovu, a tak jsme v rámci
projektu MAP II, ve spolupráci s Místní akční skupinou Moravský kras, zorgani
zovali pro žáky 1. stupně ZŠ výchovně vzdělávací programy v Domě přírody
Moravského krasu na Skalním mlýně.
V pondělí 13. září 2021 se konal regionální výlet do Domu přírody
v Moravském krasu, kterého se zúčastnilo 16 žáků z 1. třídy a 25 žáků z 2. třídy.
Program nesl název “Den s netopýrem v Moravském krasu”. Žákům byl vysvětlen
tajemný život netopýra v průběhu celého roku, vyzkoušeli si, jak netopýr loví
potravu, a jaká nebezpečí na něj číhají. Zahráli si hru “čichanou”, kde žáci testovali
svůj čich. Největší zážitek měli z posledního vzorku, a to z netopýřího trusu. Poté
jsme navštívili Kateřinskou jeskyni, kde jsme měli to štěstí a netopýra viděli na
vlastní oči.
Ve středu 15. září 2021 se regionálního výletu do Domu přírody
v Moravském krasu zúčastnilo 18 žáků ze 4. třídy. Program, který byl pro ně
připravený, nesl název „Tajný život zvířat v Moravském krasu“. Stejný program
absolvovalo 24. září 2021 také 19 žáků z 5. třídy a 26 žáků ze třetí třídy. Všechny
skupiny doprovázely třídní učitelky a asistentky pedagoga. Žáci poznávali zvířata
podle odlitků stop a podle zvukových nahrávek. Potom lovili a pozorovali hmyz.
Mgr. Ivana Dostálová
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Workshopy s drumbeny ve škole
Dne 30. září 2021 navštívil naši školu pan Zdeněk Roller. Všechny
třídy na 2. stupni se postupně zúčastnily jeho workshopů. Měli jsme
možnost zkusit si hru na drumbeny, objevit v sobě smysl pro rytmus,
poslechnout si, jak zní společné bubnování celé třídy. Také jsme během 45
minut procestovali téměř celý svět (Afrika, Austrálie…) a seznámili jsme se
i s jedním z nejstarších dechových nástrojů na světě  didgeridoo.
V úplném závěru jsme si poslechli originální písničku „Moje nervy“,
ve které pan Roller hrál zároveň na kytaru, didgeridoo, tamburínu a cajon.
Zde jsou některé ohlasy účastníků workshopů:
„Bylo to super, nejvíce se mi líbila ta foukací trubka.“
„Bylo to dobré, ale bolely mě z toho ruce.“
„Byly to zajímavé nástroje, hodně dobrých zvuků.“
„Do dneška jsem se se slovem drumben nesetkala. A tak mě mile
překvapilo, že se nejedná o atomovku, fyzikální veličinu, ale o bubny. Velmi
se mi líbila rytmická cvičení, didgeridoo jsem už znala. Takže za mě pěkné.“
Mgr. Johana Benešová

Evropský den bez aut
Ve středu 22. září se naše škola zapojila do ekologické kampaně
„Evropský den bez aut“. Hlavním záměrem kampaně je upozornit na
neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy a upřednostnit
šetrnou dopravu dětí do školy (pěšky, autobusem, na kole).
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Tomuto dni předcházela výzva pro rodiče, kteří vozí svoje děti autem
až ke škole. Oslovovala je prosbou o ekologicky šetrnější a zároveň
bezpečnou cestu jejich dětí do školy. K tomu stačilo využít možnosti
parkování auta pod kopcem, s následnou chůzí pěšky do školy po chodníku
(150 metrů). Naše očekávání se však nenaplnilo. Počet dětí, které rodiče
přivážejí až ke škole, vzrostl. Doufejme, že na vině je koronavirová krize
a brzy se nám podaří vrátit k číslům z předminulého školního roku.
A jak tedy tento den dopadl ve srovnání s předcházejícími lety?
Školní rok 2017/2018: autem bylo přivezeno do školy 47 žáků. Školní rok
2018/2019: autem to bylo 24 žáků. Školní rok 2019/2020: autem přijelo
pouhých 7 žáků. Školní rok 2021/2022: autem rodiče přivezli do školy 19
žáků.
Doufáme, že to jednou zvládneme všichni bez auta, tak jako to
zvládaly předchozí generace.
Mgr. Zdeňka Kučerová a Mgr. Ivana Majerová
Pozn. red.: Dokud se děti nezačnou samy stydět, že nedokážou ani
dojít do školy po svých, s jejich rodiči nic nenaděláme. Vyrostli totiž v epoše
pohodlnosti a sobeckého přehlížení potřeb přírody a společnosti, a zažité
návyky se jim dnes špatně mění. Prostor nad školou se tak v době ranní
špičky stává nejnebezpečnějším místem ve Křtinách.

Průzkum dopravní situace ve Křtinách
Křtinská škola je již několik let součástí celosvětové sítě Ekoškol
a my, členové Ekotýmu, jsme se rozhodli prozkoumat dopravní situaci
v centru obce.
V úterý 21. září odpoledne, kdy chodí žáci ze školy domů, jsme se
rozmístili do blízkosti autobusových zastávek, obecního úřadu a obchodu
a sledovali okolí. Počítali jsme nejen projíždějící auta, ale i lidi, kteří
přecházeli frekventovanou silnici. Zajímalo nás, kolik z nich přejde po
přechodu a kolik bude přebíhat silnici mimo přechody. A výsledky našeho
výzkumu jsou následující.
Ve sledovaném čase projelo obcí průměrně sedm aut za minutu. V této
době přešlo po přechodu 113 lidí a mimo přechod 44 lidí. Průměrně tedy
přeběhne mimo přechody jeden člověk každou minutu. Nejvíce nás zarazilo,
že 20 z těchto „přebíhačů“ byli dospělí a někteří z nich dokonce vedli za
ruku malé dítě.
Budeme se snažit zapůsobit na své spolužáky, aby neriskovali, ale
velmi rádi bychom poprosili i Vás, občany Křtin, abyste nám šli příkladem
a přecházeli vozovku po přechodech.
Ekotým ZŠ Křtiny
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SPOLKY
Křtinské hody
Hodová chasa byla letos aktivní po celý rok. Nácviky hodových tanců
a národních písní zněly pravidelně celé jaro a léto podvečerní dědinou,
a výsledek se dostavil: Hodové veselí se nadmíru vydařilo. Zatímco ještě
před pár léty nebyly jejich zpěvy příliš k poslouchání, dnes už se najde i pár
skvělých sólistů. A originální taneční choreografie Kristýny Jelínkové pro
půjčují našim hodům rozměr, který nám jiné dědiny mohou jen závidět. Nic
na tom nemění ani fakt, že letos v nejnevhodnějším okamžiku podvečerní
produkce spustil svou sobotní sérii automat zvonohry. I to patří ke kolorytu
křtinského života.
Chasa nepolevila ve svých aktivitách ani potom, ale s vydařenými
hody se nám nakonec ve Zpravodaji málem zapomněla pochlubit. Vezměte
proto zavděk nejprve souborem fotografií Ireny Černé.
Redakce
PS: Chasa se nakonec pochlapila a krátce před půlnocí v den
uzávěrky svůj článek poslala. Jenže to už jsem měl tuto poznámku i s fotkami
napsánu. Článek proto najdete až za fotografiemi.

Tak, tanečnic bychom měli pro příští dekádu dostatek.
Než ale dospějí ti dva malinkatí tanečníčci, stojící vlevo, to si ještě počkáme.
Inu, děvčata, začněte agitovat! Že to nejde? Nebojte, ono se to zlomí.
V určitém věku ta holčičí agitace začne zázračně fungovat. Zaplať pánbu.
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Takhle se to dělávalo vždycky. Pak přišlo období hydrauliky.
Dnes se vracejí vyhrnuté rukávy a je to dobře. Rozdíl je stejný, jako kdyby večer místo
dechovky hrál obecní rozhlas a hodové tance se netancovaly, ale promítaly na zeď kostela.

Vyrobit z pěkné holky pěknou hodovou děvčicu je pěkná fuška.
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Soustředili jsme se na pohledy z celodenní přípravy k večernímu vyvrcholení.
Obrázky zalité sluncem jsou totiž nejlepší.
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A pak to teprve začalo. Jako v pohádce:
Jestli neumřeli, tancují tam dodnes.
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Chasa na Mohelenských hodech
V sobotu 16. října 2021 v odpoledních hodinách se naše Křtinská
chasa vydala směrem na Mohelno. Měli jsme jasný cíl a tím byly
Mohelenské hody, na které jsme byli pozváni. Prosba mohelenské hlavní
stárkové byla, abychom dovezli k nim na Vysočinu více moravského ducha,
a předvedli také taneční vystoupení v našich krojích.
Naše chasa s nadšením tuto výzvu přijala. Poctivě jsme oprášili
letošní hodový tanec, který jsme upravili pro menší počet tanečníků a také
pro jiný prostor. Do Mohelna se tak vydalo 6 krojovaných párů, s velikou
podporou dalších asi 10 členů a přátel Křtinské chasy.
Zázemí a ubytování jsme měli zajištěno na místní faře, která slouží
k ubytování veřejnosti. Je to opravdu krásné prostředí, které můžeme jen
doporučit.
K večeru jsme tak dorazili v plné síle do mohelenské Sokolovny, kde
jsme se přidali k zábavě i zpívání okolo máje a předvedli náš tanec.
Vystoupení sklidilo veliký obdiv, za který jsme velice rádi. Na kroje byly
taktéž pozitivní ohlasy, obzvlášť zaujaly svojí různobarevností.
Atmosféra a pohostinnost hodů byla úžasná. Věřím, že pro obě chasy
byl tento zážitek velice inspirativní, a dodal všem energii pro udržování
hodových tradic.
Ještě jednou jménem Mohelenské chasy děkuji všem zúčastněným.
Poděkování patří také Aničce Pinďákové za nachystání krojů, ve kterých
nám to opět moc slušelo.
Adéla Matušková
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A tady je slíbený článek chasy, o letošních křtinských hodech:
Letošní hody se i přes nepříznivou situaci z počátku roku podařilo
uspořádat v plné parádě. Společnými silami chasa připravila plnohodnotné
hody, které jako každé měly něco výjimečného. Celá chasa byla už podruhé
na hodech v našich křtinských krojích. Stárky měly tentokrát kroje barevně
namíchané a měli jsme tedy možnost vidět zcela nové kombinace. I letos
jsme měli své vlastní tance, které s námi nacvičila Kristýna Jelínková. Večer
byly k vidění dva tance chasy a také dva tance dětí, které s nimi nacvičovala
kromě Kristýny Jelínkové i Jana Zouharová.
Před samotnými hody nás čekala spousta práce a příprav, které
intenzivně probíhaly už od června. Vše vyvrcholilo v neděli 8. srpna před
vlastním hodovým dnem, kdy probíhalo zvaní na hody. V kompletních
krojích a s plnými demižony vyrazila chasa rozdělená do čtyř skupin, aby
pozvala všechny obyvatele Křtin na nadcházející hody. Dům od domu
nabízela na ochutnání hodové víno a zvala na hodový večer. Mezi tím chasa
rozeznívala celé Křtiny hodovými písněmi.
Po prvním veselí nás ještě čekal týden plný trénování a příprav na
hody, od zdobení náměstí, po motání losů do tomboly. Všechny přípravy
vyvrcholily v pátek stavěním máje. Ta měla letos přes 20 m a stavěla se
ručně. Bylo zapotřebí zapojit i několik příchozích pozorovatelů, kteří nám se
stavěním pomáhali. Na máju se navázalo lano, svázala se áčka a pak už jen
zvednout máju do teplejch a směle na zvedání. Místy to bylo o nervy, ale
společnými silami se nám podařilo máju postavit. Nezbývalo, než úspěch
zapít, trochu zabékat a sobotním hodům už nic nebránilo.
V sobotu ráno se celá chasa nachystala a vyrazili jsme na hodovou
mši do našeho chrámu. Po mši následovalo focení celé chasy, jednotlivých
párů a vybraných skupinek. Odpoledne se sešli všichni chlapi z chasy spolu
s policajty, sklepníky a dechovou hudbou Podboranka z Uhřic, a mohli jsme
tedy vyrazit na vyvádění stárek. Začali jsme u hlavní stárky, pokračovalo se
k bývalé hlavní stárce, a pak postupně dům za domem. U každého domu se
vždy trochu zatancovalo a lehce občerstvilo, a pokračovalo se dál. Cestou se
k nám připojilo plno lidí, dokonce i část chasy z Březiny. Vyvádění jsme
zakončili u rychtáře a rychtářky, odkud jsme vytvořili dlouhý průvod a slav
nostně napochodovali na náměstí, kde už všichni sousedé nedočkavě čekali
na příchod chasy. Následoval bohatý program od tanců chasy, přes tance
a zpěvy všech přítomných, za doprovodu Podboranky a cimbálové muziky
Pecka. Letošní teplá noc zaručila možnost i v pozdních hodinách sedět
u vínka jen v sukních a krátkých kalhotách. Zábava byla až do brzkých
ranních hodin, a někteří stárci a stárky zvládli i nedělní ranní mši.
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Tři týdny po hodech jsme skáceli máju, a při té příležitosti jsme
poseděli u dobrého vínka, které se letos prodávalo i u kácení. Promítaly se
také fotky z hodů a mohli jsme tak na celé hody zavzpomínat, jak se nám
vše hezky vyvedlo a jaké ty hody byly vydařené. A mohli jsme už začít
vyhlížet datum dalších Křtinských hodů.
Fotografie a info na: www.krtinskehody.weebly.com
Křtinská chasa

Pokusil jsem se ověřit, zda píseň letí do nebes. A opravdu letí. Váš věžník.
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Den Křtin 17.19. září 2021
Jako každý rok, i letos proběhla víkendová slavnost k příležitosti první
písemné zmínky o Křtinách z 24. září 1237 – Den Křtin, tentokrát pod
heslem „Křtiny literární“. Na letošek také připadá kulaté výročí 700 let od
sepsání darovací listiny, kterou daroval v roce 1321 Jindřich z Lipé, nejvyšší
maršálek království Českého, křtinské faře Horu (na Pusté straně), včetně
Farské louky s Paloukem, mlýnem, a několika chalupami.
V pátek měli zájemci možnost poslechnout si přednášku RNDr. Petra
Švendy a jeho hosta ing. Josefa Plcha z Jedovnic  „Literární prameny
křtinské historie“, a také proběhlo fotbalové derby KřtinyHabrůvka. Sobota
pak patřila hlavnímu programu Dne Křtin, spojenému s jarmarkem tradič
ních řemesel (a jednoho stánku s umělohmotnými hračkami). Dopoledne
měli žáci a děti ZŠ a MŠ Křtiny připraven krátký program spojený s předá
váním cen za literární a výtvarné práce a proběhl také pravidelný štafetový
závod spolků, letos pod taktovkou ochotnického sdružení Křový, které slaví
20 let své existence. Závod byl inspirován již dva roky připravovanou
divadelní hrou „Kocourkov“, kterou snad na jaře 2022 divadelníci konečně
uvedou. Pokud tedy vláda a covid dovolí. Odpoledne bylo možno na jevišti
shlédnout a poslechnout si Královskou hudbu, křest knihy RNDr. Petra
Švendy „Od Outočiště k Oválné škole“ – pojednávající o historii křtinských
škol od roku 1641 do roku 2020, baviče Milana Pitkina, rockovou skupinu
Smaragd a několik tanečních vystoupení Křtinské chasy, tanečního spolku
Spirála a děvčat ze ZUŠ Adamov pod vedením Kristýny Jelínkové. Neděle
zakončila tradiční křtinské slavnosti fotbalovým utkáním o Pohár starosty,
v němž své síly změřili svobodní proti ženatým.
Velké poděkování za opět zdařilou oslavu patří všem členům
křtinských spolků, kteří obětovali svůj volný čas přípravě Dne Křtin,
městysu Křtiny v čele s panem starostou Františkem Novotným, účinkují
cím, a především četným návštěvníkům, kteří vytvořili této akci přátelskou
a důstojnou kulisu.
Martin Vojáček
Pozn. red.: Poděkování patří především Mgr. Marcele Kuchyňkové,
která věnovala přípravě Dne Křtin a doprovodných akcí obrovské úsilí
a spoustu času, stejně jako v předchozích letech. Na jejích bedrech ležela
organizace celé akce, včetně přípravy velmi náročné výstavy „Křtiny
literární“. Rovněž se sluší poděkovat Martinu Vojáčkovi za tradiční konfe
rování hlavního programu.
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Nejmenší nikdy nezklamou.

Zájem byl tradičně obrovský.

Dekorování vítězů školních soutěží.

Vítězné družstvo školy v závodu spolků.

Křest knihy o škole.

Nedělní fotbalové utkání „O pohár starosty“ sehráli ženatí proti svobodným.
Zvítězila tentokrát zkušenost, tedy ženatí.
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Den Křtin na fotbalovém hřišti
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Křtiny literární
Možná jste i vy při své četbě narazili na delší, či kratší zmínky
o Křtinách. Již několik let jsme si plánovali, že bychom zkusili takovouto
literaturu zmapovat. Letos k tomu byly velmi vhodné podmínky.
Připomínáme si totiž 700 let od vzniku jedné z nejdůležitějších listin, která
se váže ke Křtinám. Touto listinou předal Jindřich z Lipé křtinským
premonstrátům mlýn a Horu. Tak vznikly Křtiny v té rozloze, jak je známe.
A tak jsme se pokusili shromáždit listiny a různé publikace a vytvořit
z nich na letošní Den Křtin výstavu. Samotné nás překvapilo jejich
množství.
Ty nejstarší listiny i knihy byly dostupné pouze v kopiích, neboť jsou
uloženy v archivu, který originály samozřejmě neposkytuje. Přesto bylo
zážitkem vidět i tyto kopie, přečíst si jejich texty a okolnosti vzniku.
Potěšující je, že o Křtinách samotných vznikla i celá řada historických
brožur a knih, často velmi úzce spjatých s historií kostela Jména Panny
Marie. Celá řada knih pak souvisí s křtinským okolím. Křtiny jsou jedním
z center Moravského krasu, a tak je logické, že v knihách o okolních
jeskyních se vyskytují i zmínky o naší obci.
S okolím Křtin souvisí i obrazové publikace zachycující jednak
pohlednice, jednak krajinné prvky – pomníčky, boží muka a různé drobné
stavby. Další velkou skupinu pak tvoří knihy, které mapují stoletou činnost
ŠLP ve Křtinách.
Potěšily nás zmínky v beletrii od notoricky známé Těsnohlídkovy
Lišky Bystroušky, přes knihy babického rodáka Jaroslava Marchy, až
k nádherné knížce pana Klimeše 10 pohádek pro Justýnku, která se váže
k Penzionu Starý pivovar.
Nejvzdálenější zmínku o Křtinách pak nalezl Petr Švenda. Jedná se
o článek amerického spisovatele a rozhlasového komentátora Paula Schu
berta o jeho pobytu ve Křtinách The Most Unforgettable Family I've Met,
který byl uveřejněn v americké revue The Reader's Digest v roce 1947.
Celkem se nám podařilo najít devadesát knih, brožur a listin. Toto
číslo jistě není konečné, například zde naprosto chybí rozsáhlé monografie
o staviteli Santinim, kde by jistě byly i kapitoly o Křtinách a jedné z jeho
nejvýznamnějších staveb.
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Myslíme, že jako obyvatelé Křtin můžeme být právem hrdi na to,
kolik stop zanechaly Křtiny v literatuře. Na tak malou vesnici je jich
opravdu mnoho.
Marcela Kuchyňková

Poznámka redakce: Vernisáž výstavy proběhla v pátek večer. Jako
host pohovořil o několika nejstarších dochovaných listinách ing. Josef Plch
z Jedovnic. Hlavní refereát na téma Literární kořeny křtinské historie
přednesl Petr Švenda.
Samotná výstava sklidila zasloužený úspěch. Představila nejen knihy,
dokumenty a písně hovořící o Křtinách, ale i knihy křtinských autorů. Naše
snaha zmapovat křtinskou literaturu tím nekončí. Dál budeme pátrat po
knihovnách, knihkupectvích i antikvariátech a jsme si jisti, že se naše sbírka
bude dál rozrůstat.
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Sokol letí nad Pradědem
Naplánovat sokolský výlet po covidovém půstu na některou zářijovou
sobotu bylo pro spoustu společenských, jakož i soukromých událostí ve
Křtinách poněkud odvážné, ale nakonec prosluněná sobota 11. září byla pro
pochodáček údolím Bílé Opavy dobrou volbou.
V Karlově Studánce na startu „U Huberta“ se ihned 43 účastníků
zájezdu rozdělilo na několik skupin. Ta nejvíce nedočkavá skupina, kterou
čekal okruh přes Bílou Opavu, Barborku, Praděd, Ovčárnu a Vysoké hole,
s cílem v Malé Morávce, rychlým krokem zmizela. Skupina pohodovější,
vychutnávající si kaňon s protékající říčkou Bílé Opavy, lemovaný balvany,
vodopády, tlejícími stromy, zabudovanými lávkami i řetězy, postupovala
pomaleji, a to až k chatě Barborce. Odtud se mnozí přidali ke kultovnímu
procesí směřujícímu na Praděd. Ti zbývající se nechali autobusem dovézt
z Ovčárny do Karlovy Studánky, kde nakoupili lázeňské oplatky.
Závěr: sluníčko svítilo celý den, křtinští turisté zdatní, boty netlačily,
osazenstvo autobusu disciplinované, v půl deváté večer jsme se na
křtinském náměstí spokojeně rozešli.
Spokojeně? Dejme ještě slovo rejpalům: přistavený luxusní autobus
vybavený plně aktualizovanou GPS, pan řidič, zkušený ze zájezdů po celé
Evropě, suverénně zvolil tu nejvýhodnější trasu, navzdory stoupající
nervozitě několika znalců skutečné dopravní situace. A potom, za Olo
moucí, jsme my, Moraváci, v pasti objížděk zcela zbloudili. Nejdříve
autobus uhání západním směrem, aby nakonec, s hodinovým zpožděním,
překvapivě dosáhl svého cíle – Karlovy Studánky – ze směru východního.
Jaký to opět důkaz, že ta naše země je opravdu kulatá.
Přemek Horek
Pozn. red.: Já myslím, že jsme spokojeni byli, a to velmi. Navzdory
bludnému řidiči a nevídanému přelidnění hlavních tras, které připomínalo
pouť na Hostýn, či do Křtin, nabídly nám hory krásný den, plný
nekonečných a bezedných výhledů. A také důkaz, že země není jen kulatá,
ale taky krásně hrbatá, se spoustou roztomilých ďolíčků, pupínků a znamé
nek. (Už aby začaly zase dovolené v Egyptě, na Krétě, či v Karibiku, ať si
naše hory trochu odpočinou.)
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Zástupové

Barborka

Praotec Praděd a jeho pravnuci. Moc pravnuků.
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Pohled na Praděd z Vysoké Hole přes Petrovy kameny.

Historická hranice
Moravy a Slezska (1687)
na Vysoké Holi.

Křtinská padesátka 2021
K letošní padesátce nám článek od pořadatelů nepřišel. Svým pohle
dem nám vypomohli jen dva účastníci stovky. Abychom však čtenáře neoši
dili alespoň o základní informace o průběhu pochodu, přetiskujeme část
zápisu ze schůze spolků, kde o průběhu referoval šéf organizačního výboru,
Radek Boháček:
Dne 2. října 2021 proběhl 31. ročník křtinské padesátky. Pro letošní
rok nám i přes ranní mrazík počasí přálo, a na trase účastníky doprovázelo
sluníčko. Celkem vyrazilo na trasu 348 účastníků (a to včetně dětí).
S registračním lístkem se do cíle pro diplom vrátilo 280 účastníků.
Na královskou disciplínu (100 km) se vydalo celkem 14 statečných,
z toho do cíle dorazili 4 bojovníci, kteří to i přes veškeré vyčerpání sil
nakonec dotáhli do konce. Jmenovitě: Tomáš Zedníček, Kuba Zoblivý, Jiří
Vala a také Peťa Vojáčková, která je pro letošní rok jedinou ženou, která tuto
trasu zdolala. Do této kategorie patří ještě výkon Martina Školáka, který
během asi 12 hodin uběhl 90 km. Krásnou trasu 50 km zdolalo 36 účastníků,
trasu 40 km zdolalo 10 účastníků, trasu 30 km zdolalo 19 účastníků, trasu 25
km zdolalo 44 účastníků, trasu 17 km zdolalo 61 účastníků, a nakonec trasu
10 km zdolalo 103 účastníků.
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Již druhým rokem proběhla padesátka bezkontaktní formou a zdá se,
že se tento způsob konání pochodu osvědčil. Není proto vyloučeno, že u něj
organizátoři zůstanou i v dalších letech. Bezkontaktnost se přitom týkala
především ranní registrace a odpoledního příchodu do cíle. Tyto organi
začně náročné operace, kde docházelo k enormní kumulaci účastníků, se
ukázaly jako víceméně zbytečné.
Naše fotografie zachycují náladu v Arboretu, na jediné kontrole, která
umožňovala i opékání špekáčků. Organizátoři děkují ŠLP za zpřístupnění.
Procházela tudy jen jediná trasa 10 km. Přesto ji absolvoval každý třetí
účastník letošní K50.
Redakce
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Křtinská stovka očima holčičíma

Křtinské padesátky jsem se účastnila od začátku svého výskytu ve
Křtinách. Jak dlouhá byla moje první trasa, už si nevzpomenu. Vím však, že
když jsme s budoucím manželem ušli třicítku, v cíli jsem prohlásila, že
příště půjdu padesát. Padesátka se podařila, ale dala nám hodně zabrat. Brala
jsem ji na lehkou váhu a krizi kolem čtyřicátého kilometru (kopec z Račic
na Bukovinku) si živě pamatuji doteď.
Vždycky jsem obdivovala ty šílence, kteří hodlali ujít stovku. A před
čtyřmi roky jsem se rozhodla, že to chci zkusit taky. Akorát jsem si musela
počkat, kvůli těhotenství a mateřským povinnostem.
Letos se mně konečně podařilo stanout na „startovní čáře“. Velice
jsem se těšila, zároveň jsem však měla respekt z noční trasy. Nevěděla jsem
do čeho jdu, a co od nočního pochodu očekávat. V 19:36 jsme spolu
s „bandou“ kolegů vyrazili. Vzhledem k tomu, že jsme si s jednou ze
zúčastněných prošly větší část noční trasy už dříve, za světla, šlo se dobře.
Čekala jsem, že prvotní tempo, plné sil a odhodlání, po hodině, až dvou
přirozeně opadne (nikdo z nás nebyl nijak zvlášť trénovaný), a proto mě
hodně překvapilo, že se dalo udržet bez větších problémů po celou noční
trasu.
Suverénně největšími nočními zážitky byly tři živé kontroly (tak
dobrý čaj jsem ještě nikdy nepila; že by to bylo motivací, tím, že byl
s úsměvem podávaný, a fanděním slazený?). Zážitkem bylo i vzájemné
okukování s liškou (na 3 metry, z očí do očí). Když jsme zaslechli střelbu
v nočním lese, doufali jsme, že se té lokalitě vzdalujeme. Opak byl pravdou.
Asi po půl hodině jsme procházeli místem, kde u cesty leželi dva střelení
divočáci. Jeden ještě dýchal.
Postupně se naše devítičlenná skupina rozmělnila. Mezi 30.50.
kilometrem jsem už šla jen s jednou statečnou pochodářkou – pohodářkou.
Zpět v Edenu jsme byly po 50 km v 5:38. Moje kolegyně se rozhodla
ze zdravotních důvodů nepokračovat (hodně ji to mrzelo, je odhodlána příští
rok dojít stovku do konce). V 6:10 jsem tedy vyrazila na druhou půlku sama.
Soustředila jsem se na rychlý postup vpřed, dokud mám síly. Na denní
padesátce jsem si pak už musela občas sednout, odpočinout a najíst se.
Přestávky byly asi 4 nebo 5 a nikdy jsem neseděla déle než deset minut.
Únava a nedostatek spánku byly už dosti znát, když se přede mnou na
80. kilometru objevila fata morgána v podobě mávajících postav, ze kterých
se vyklubali Zdenka a Petr Švendovi. Co by živá kontrola (ale hlavně
bezkonkurenční podpůrný tým!) mně podali ten nejlepší čaj a kafe na světě!
(Kdo nevěříte, běžte příští rok taky a uvidíte, že žádné jiné občerstvení
nechutná tak dobře, jak na stovce od lidí, kteří vám fandí!)
Posledních pár kilometrů (Jedovnice – Rudice – Křtiny) jsem bojovala
se silnou ospalostí.
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Když jsem vcházela u hřbitova do Křtin čekal mě nádherný uvítací
výbor dětí a maminek. Nakreslili mně křídami obrázky na zem. (Děkuji,
kamarádi!)
Do cíle jsem dorazila asi v 17:17 a s čistým svědomím přiznávám, že
jsem si se slovy „už ani krok navíc“ nechala zavolat odvoz.
Musím vyjádřit velké poděkování organizačnímu týmu Křtinské
stovky, Petrovi a Zdence Švendovým. Nejen, že se starali o zajištění již
zmíněných živých kontrol (pocitový rozdíl mezi živou a razítkovou kontro
lou na trati je asi jako mezi hostinou a suchým chlebem), ale byli ochotni se
se mnou před akcí sejít a podělit se o mnohé cenné rady. Cítila jsem se po
celou dobu ze strany organizátorů jako v bavlnce (akorát jít  to už jsem
musela sama).
„Co říci závěrem?“ Jsem moc ráda, že jsem do toho šla. Byla jsem
v dobrých rukách, a až děti odrostou, třeba si to dám ještě jednou. Dvakrát?
Petra Vojáčková

Většina ze 14. odvážlivců, stojících na startu letošní Křtinské stovky.

Poznámka jednoho z mnoha organizátorů:
Petře Vojáčkové k jejímu výkonu ze srdce blahopřejeme. Sáhla si na dno,
a teď už ví, co to znamená ujít sto kilometrů, a že ona na to má. Stovku ušli letos
čtyři lidé. Prestižní seznam absolventů Křtinské stovky však rozšířila jen ona.
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Zbývající tři úspěšní absolventi stovky, Jirka Vala, Tomáš Zedníček a Jakub
Zoblivý jsou totiž ostřílenými absolventy dřívějších ročníků. Tomáš úspěšně
absolvoval všech sedm Křtinských stovek, Jirka šest a Jakub dvě.
Petra zvítězila především proto, že svůj výkon nepodcenila. Byla jednoznačně
rozhodnuta, že to musí ujít. Zní to možná jako nesmysl, ale právě díky tomu zátěž
s přehledem zvládla. Na startu letošního ročníku stovky stanulo 14 startujících.
Jedenáct borců a tři dámy. Odečtuli všechny tři zmíněné stovkové matadory a tra
dičního běžce Martina Školáka, který si v sobotu cvičně zaběhl pouhých devadesát
kilometrů, zbývá deset nováčků, kteří stovku ještě nikdy nešli. Mezi nimi jediná
Petra startovala pevně rozhodnuta a maximálně psychicky připravena. Zbývajících
devět účastníků to chtělo jenom zkusit. Nebyli psychicky připraveni na skutečnou
obtížnost stovky. Ve skutečnosti tak od počátku neměli šanci. Přesto i oni si zaslouží
naše uznání. Našli odvahu to alespoň zkusit, a pět z nich zvládlo dokonce celou
noční padesátku. I to je úctyhodný výkon a příslib do budoucna.
Petřino vidění organizátorů ale není přesné. Rozsáhlý organizační tým, který
aktuálně řídí Radek Boháček a Vítek Opletal, je složen nejméně z dvacítky členů
několika křtinských spolků, a všichni si zaslouží poděkování za vynaložené celoroční
úsilí. Moje žena a já patříme jen k podružnému týmu, který se stará o účastníky
nejdelších tras, zejména v noci. Z vlastní zkušenosti totiž víme, jak je na velmi
dlouhých trasách osvěžující živá kontrola s trochou čaje, jablkem, či bábovkou.
Petr Švenda

Fotografická reportáž z letošní stovky

Pořídil ji letošní nejzkušenější stovkový harcovník, prof. Ing. Jiří Vala, CSc.

21:41  Bílovice, 9 km

19:45  start Křtiny

23:18  Ořešín, 17 km

02:05  Hořice, 29 km
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02:49  Staré Blansko, 31 km

05:35  Olšovec, 44 km

06:53  50 km

08:43  Budkovan, 56 km

09:38  Senetářov, 60 km

10:38  Lipovec, 65 km

11:32  Velká Dohoda, 68 km

12:08  Holštejn, 70 km
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13:09  Sloup, 75 km

14:19  Veselice, 80 km

15:58  Macocha, 86 km

16:52  Vilémovice, 89 km

17:23  Jedovnice, 92 km

18:03  Rudice, 95 km

19:29, 100 km  cíl Křtiny

Do cíle došel Jirka ve stejné
chvíli, kdy tam doběhl po devadesáti
kilometrech Martin Školák z Tvarožné
(sedící vlevo uprostřed). Ten ovšem
startoval o dvanáct hodin později.
Jirka, jako autor všech fotografií,
pochopitelně na žádném záběru není.
Zachytila jej však startovní fotografie,
uvedená výše, an stojí v světlezelené
bundě jako třetí zleva.
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ZAPIŠTE SI
Rozpis zubní pohotovosti v závěru roku
Listopad
6.11.
7.11.
13.11.
14.11.
17.11.
20.11.
21.11.
27.11.
28.11.

MUDr. Šumberová Ludmila
MUDr. Švendová Zdena
MUDr. Tomášková Barbora
MUDr. Nečasová Lucie
MDDr. Veselý Petr
MDDr. Vrbová Markéta
MUDr. Kopáčková Drahomíra
MUDr. Beranová Alžběta
MUDr. Bočková Jana

Lysice, Komenského 429
Křtiny, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2
Letovice, Masarykovo náměstí 162/38
Knínice u Boskovic, 330
Letovice, A. Krejčího 1a
Blansko, Gellhornova 9
Kunštát, nám. ČSČK 38

516 472 227
516 439 404
734 177 800
607 812 963
792 325 591
774 844 735
516 474 369
735 056 656
516 462 203

Blansko, Pražská 1b
Letovice, Tyršova 15
Rájec, Zdrav. středisko
Boskovice, Lidická 8
Blansko, Vodní 5B
Blansko, Gellhornova 9
Blansko, Pražská 1b
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Zdrav. středisko

774 425 074
516 474 310
516 432 138
734 231 261
724 081 182
725 332 967
516 418 788
721 425 074
516 432 138

Prosinec
4.12.
5.12.
11.12.
12.12.
18.12.
19.12.
24.12.
25.12.
26.12.

MDDr. Dufková Simona
MUDr. Fenyk Vlastimil
MDDr. Fojtíková Veronika
Dr. Giryeva Halyna
MUDr. Grenarová Marie
MDDr. Hájková Barbora
MUDr. Hanáková Jitka
MUDr. Havlová Petra
MUDr. Hosová Eva

Pro následující měsíce nebyl rozpis služeb dosud stanoven.
Služba je poskytována o sobotách, nedělích a ve svátky v době od 8:00 do 13:00 hodin.
Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně,
Úrazová nemocnice, Ponávka 6, tel. +420 545 538 111.
Úrazová nemocnice v Brně službu zajišťuje ve všední dny od 18.00 hodin do 24.00 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích od 8:00 do 20:00.

Mimořádná vzácnost se objevila v průběhu července na Bukovském kopci. Ve zdejších
křovinách bylo pozorováno několik exemplářů silně ohroženého
Roháče obecného (Lucanus cervus).
Věřme, že za čtyři až šest let se nám vylíhne další generace impozantního brouka.
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RŮZNÉ
Jaroslav Marcha zemřel před 60 lety
Jedním z autorů, jejichž knihy zdobily letošní výstavu Křtiny literární, byl básník,
spisovatel, novinář a politik Jaroslav Marcha (26. 5. 1880 – 29. 12. 1961). Loni jsme ve
Zpravodaji připomněli 140 let jeho narození. Koncem letošního roku uplyne 60 let od
jeho úmrtí. (Pozn.red.)

„Na vysokém kopci za městem stojí můj pokojný
dům! Širokými skleněnými okny je obrácen v tu stranu,
kde slunce vstává a jako záhony ve velikých zahradách
modrých lesů svítí bílé dědiny mého rodného kraje.
Město s lesem komínů a věží jako by stálo u nohou
tohoto žlutého kopce; po ránu je nad ním natažena
loktuš par a kouře. Jen zvuk továrních píšťal sem
doléhá, a píseň zvonů, když se jedny po druhých na
večer rozezvučí. Z mých oken přes toto tovární obětiště,
daleko, daleko v dáli třiceti kilometrů, je vidět bílou ves
a kolem ní věnec modrých vod. … Ať jsem poznal
sebevětší štěstí a krásy dálek, vždy jako by přede mnou
stála krása a řeč našich lesů a rodného kraje!“
Těmito slovy vyznání lásky k rodnému kraji, k lidem, kteří v něm žijí, lesům,
loukám, zvířatům a ptákům, začíná kniha Jaroslava Marchy „Z okna pokojného
domu“. Spisovatel žil již dlouho v Brně, od roku 1924 ve svém domě postaveném
v Úřednické, dnes Masarykově čtvrti, a z oken domu se mu nabízel široký výhled
na jeho rodnou ves Babice nad Svitavou a okolní kopce a lesy. Jeho rodný kraj se
mu stal celoživotní inspirací.
Mnoho vzpomínek na Křtiny a jejich okolí (Rudice, Výpustek, Býčí skála,...)
najdeme v Marchových knihách Ptačí chléb (celkem 6 vydání, 1. úplné vydání
1924), Řeč země (1936), Z okna pokojného domu (1940), Potopený svět (1949)
a zejména Z babiččina kraje (1928). Spisovatelova matka pocházela z Rudice
a v Rudici žila jeho babička a mnozí příbuzní. Celá široká rodina se pravidelně
setkávala na sloupské a křtinské pouti.
„Celá naše přízeň se obyčejně sjížděla dvakrát do roka o křtinské a sloupské
pouti. Pouť křtinská, posud ji vidím, byla slunečná, blankytné barvy, neboť byla
o letnicích, kdy voněly na loukách traviny a slunce stávalo vysoko na obloze,
zalévajíc zástupy poutníků, které se sem ze všech stran valily. Zvony křtinské
hlaholily do všech čtyřech stran; posud slyším jejich majestátní hlas, jak se rozlívá
daleko do našich lesů na druhé straně a zaniká někde na habrovských rolích. Náves
křtinská byla plna křiklavě pomalovaných bud, krámků s marcipánem, střelnic,
kolotočů, plná slunce, šumu a křiku. Pouť sloupská byla smutná a studená, neboť
byla na podzim. Nad sloupským kostelem honívaly se už mraky. ...
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U Pásků na hrubé zájezdní hospodě měli jsme všichni stát koně. … Když
jsme se sešli, obsadili jsme velký stůl a bylo mnoho, velmi mnoho výkladů
a povídání. Mužští pili červené víno; bylo tmavočervené, husté, ba barvy až do
černa. „Ženským trochu cukru do něho, že?“ říkával starý Pásek. „No, ba, ony
vždycky raději něco sladšího.“ „A co chlapcům? Mám tam domácí párky, ty
jídávám já sám.“ „Tak dejte chlapcům párky.“ Jedli jsme tedy šťavnaté domácí
párky. Ještě dnes se mi po nich někdy zastýskne. „Ty jsou samá chuť,“ dokládal
Pásek, „to nejsou sloupský. Potvory sloupský dělají na poutě párky kozí.“….
Babička nás všechny vzala a řekla: „Pojďte se mnou k Zárubům.“ U Zárubů nám
nakoupila sucharů, marcipánu, trubiček, zkrátka z každého druhu, jenž měl Záruba
na krámě, jsme musili svůj díl dostat. Starý Záruba jen sladce hovořil, stará
Zárubka šveholila, chválila svoje dorty a balila vázané do balíků.“
V knize Potopený svět (1949) Marcha píše o politickém dění ve Křtinách na
začátku dvacátého století:
„Putuje borovým lesem k bílovskému nádraží, potkával jsem pravidelně
v jedněch místech člověka s pláštěm přes ruku, silně napadajícího na jednu nohu.
Přijíždíval od Brna pravidelně vlakem, který s mým křižoval. ... Kráčel po
značkované Babě směrem na Křtiny. Jednou, když jsem jel s koňmi k Brnu, předjel
mne křtinský lékař Liebiger se svým staromódním automobilem a ejhle: můj známý
z borového lesa sedí vedle něho. Kdo to je? Jaký je to zvláštní člověk, který spěchá
neděli co neděli do našeho kraje? Vezeli ho křtinský lékař, velký pán ze Křtin, musí
to býti osoba nevšední! Obyčejného člověka křtinský doktor nikdy nesvezl. Zůstal mi
na krátký čas záhadou. (Poznámka autora: později Marcha poznal, že to byl
Vlastimil Tusar (1880  1924), český sociálně demokratický politik a novinář,
dělnický vůdce a v letech 1919 – 1920 československý ministerský předseda.) …
O letnicích jsou ve Křtinách proslulé poutě a na těch se scházela zlatá mládež
našeho kraje. A tu přiběhne krejčovský muž Franta Pokora, putující s námi po všech
možných slavnostech a tajemně dí: „Mládenci, pojďte, něco vám ukáži!“ Vedl nás
ke kolotoči a ukázav prstem na černou, divokou děvčici v křiklavých mušelínových
šatech, s ofinou černou jako havran, pravil: “To je Tusarova milá! Přivezl ji k nám
do Křtin a jezdí sem vždycky v neděli za ní. Je to fabrička, pánové…“ Se svým
známým z lesní křižovatky jsem se sešel pak zanedlouho při vzrušující příležitosti,
a to ve Křtinách samotných. Křtiny v politice byla dědina sama pro sebe. Křtiňáci
neznali politických stran, anebo jen jako zástěru, ale v obci samotné byly strany
osob. Kubešova, Kučerova, Fárlíkova, podle toho, jak vál vítr a jak si kdo co s kým
udělal. Když pozvali řečníka, zpracovali ho, jak potřebovali, místní materiál mu
vždycky už podstrčili, tak aby mohli klidně sedět a usmívat se, jak bije do těch
druhých. Křtinský lékař držel s Němci, měl české pacienty, byl realista a uznával
sociální demokraty. Starý pan Kubeš z Vaňhózu byl předobrý člověk, člen silničního
výboru, starosta, otec slavného lékaře, volil Koudelu jako volitel, ale na pana
Tusara nedal dopustit, když o něm mluvil, vždy s úctou a pan Tusar! A u něho
svolali katolíci do sálu Vaňhózu schůzi, na kterou přijel pozorský kaplan Plhal,
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tehdy zuřivý řečník, později farář v Obcích. ... Byl vášnivý kněz sypající argumenty
z rukávu. Do Křtin přišli sedláci z Bukoviny, Bukovinky, Březiny, Proseče, Obcí,
Ochoze, ale přišli také odpůrci a v jejich čele byl Tusar. Také my přišli s úmyslem
mluvit proti, a tak jsem si odbyl zde, za Tusarovy účasti, prvý křest, který je zapsán
v análech jeho listu. Můj přítel z křižovatky mluvil skvěle, dělníci tleskali, Plhal
bojoval jízlivě, záludně, zase sedláci tleskali. Starý pan Kubeš, ačkoliv jinak volil
katolického Koudelu, neměl poměr ke katolickému Plhalovi. Dělníci byli hosté
Vaňhózu a sedláci z okolí také. Ale postavil se na stranu pana Tusara. A Křtiňáci,
kteří byli zvyklí zdůrazňovat, že u nich bydlí pan doktor Bílý, pan notář Mádr, pan
lékárník Grégr, pan profesor Bílý, pan doktor Pásek – dlouho a dlouho mluvili
o tom, jak u nich pátera Plhala na hlavu porazil pan Tusar.“
Jaroslav Marcha napsal více než 20 knih, jeho prvotina Žena po kotník
v bahně vyšla v roce 1905, posledním vydaným dílem je Potopený svět (1949),
který byl krátce po vydání na příkaz komunistických úřadů stažen z prodeje. Psal do
posledních chvil svého života, i v dobách, kdy jeho díla nesměla vycházet. Zemřel
po dlouhé nemoci před 60 roky, 29. prosince 1961 a je pochován v Brně na
Ústředním hřbitově.
Zdeněk Laudát
vnuk Jaroslava Marchy
Poznámka redakce: Pro svou vzpomínku na dědečka vybral pan Laudát nes
mírně cennou ukázku z knihy Potopený svět, která pro nás, Křtinské, představuje
malý poklad. O době, kterou popisuje, máme jen velmi málo informací. Přesto lze
jeho vzpomínku poměrně přesně datovat před volby do zemského sněmu v roce
1906. Marcha měl naše křtinské předky dobře zmapovány. Neurčité spekulace
o tom, že v minulosti snad Křtiny navštívil i samotný ministerský předseda Tusar,
jste možná už někdy zaslechli. Kdo si však přečetl uvedenou Marchovu vzpomínku,
získal nejen jistotu, že tomu tak bylo, ale taky roztomilé vysvětlení, co sem pana
Tusara dávno před vznikem Československa tak přitahovalo. Jmenovala se nejspíš
Štěpánka Pelíšková a v roce 1906 si ji vzal. Jak byl Marcha pravdivý, ukazují i další
reálné postavy jeho vzpomínky: nejen známý dr. Liebiger s prvním automobilem ve
Křtinách, ale třeba i vzpomínaný cukrář Jan Záruba, který žil na konci 19. století
v čísle 50 na Pusté straně. Živil se prodejem vlastních cukrovinek a v roce 1901 se
do jeho rodiny přiženil Jakub Pernica z Kanic, pozdější majitel restaurace pod
kostelem (dnešní Lumina). Hostinský Josef Kubeš byl ještě v prvních letech
dvacátého století majitelem Weinhausu. Prodal jej v roce 1908 Josefu Farlíkovi.
Pozorský kaplan a pozdější ochozský farář Josef Plhal, politicky velmi aktivní, je
zmiňován před první světovou válkou i v naší farní kronice, protože k nám vodil
z Pozořic i Ochoze procesí. Do Ochoze nastoupil patrně v roce 1913. Jen všímavého
Frantu Pokoru jsme neidentifikovali. Nejspíš se jmenoval František Pokorný.
Zbývá ještě doplnit, že Jaroslav Marcha je také autorem textů k písním
„Vy křtinští kramáři“ a „Vápeníci od Křtin“.
Před šedesáti lety jsme tak v Jaroslavu Marchovi ztratili poetického, bystrého
a přesného glosátora málo zdokumentovaného období před první světovou válkou.
Škoda, že nevěnoval Křtinám větší pozornost.
Strana 35

Smutek v údolí Ledro
Koncem září nás po krátké těžké nemoci
opustil ve věku 66 let pan Giuliano Pellegrini.
Vzhledem ke svým předkům, kteří prožili 1. svě
tovou válku v Buštěhradě, začal s pátráním po tzv.
italských uprchlících. Nejprve v Čechách, pak i na
Moravě. Spoustu času věnoval koordinaci italsko
české spolupráce při pátrání po místech pobytu
a osudech odsunutých Italů u nás.
Je rodák z Pieve di Ledro. Za jeho éry starosty byly propojeny obce
v údolí Ledro v jeden celek a on sám byl nazýván Otec fůze. Byl předsedou
Kulturního spolku přátel Čech a Moravy. V roce 2011 obdržel vyznamenání
ministra zahraničí Gratias Agit za šíření dobrého jména České republiky
v zahraničí.
Blanensko poprvé navštívil v roce 2014 při křtu knihy Italští uprchlíci
na Jižní Moravě v letech 1915–1919. Až díky této knize zjistil, že uprchlíci
byli i na Moravě.
Do Blanska se několikrát vrátil s početnými skupinami potomků
italských uprchlíků. V našem regionu je zaujala okolní krajina s Moravským
krasem, Blansko a jeho strojírny, ale i Křtiny, Černá Hora, Sulíkov
s hrobečkem italské holčičky, Sloup.
Jeho odchod jsme uctili vzpomínkou při mši ve Křtinách.
Eva a Karel Šebkovi
Poznámka redakce:
Bez cílevědomého úsilí pana Pellegriniho a jeho českých spolu
pracovníků by příběh, starý dnes již více, než sto let, dávno upadl v zapo
mnění. Specifický důsledek první světové války se promítl také do života
křtinských obyvatel. Dne 29. května 1915 dorazilo do Křtin 68 italských
uprchlíků z okolí Tridentu, kteří prchali i s dětmi před válečnou vřavou. Naši
předkové se o ně museli postarat. Pro děti zde bylo třeba zajistit také
vyučování, což se podařilo až 6. prosince, kdy se výuky 40 italských dětí,
ubytovaných ve Křtinách a okolí, ujala absolventka 3. ročníku učitelského
ústavu v Tridentu, Rosa Tomasi. To přivedlo o sto let později pana
Pellegriniho i do Křtin.
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Křtiny před 40 lety

Fotografie z jara 1981, kterou nám poskytla paní Michaela Machová
z pozůstalosti svého dědečka, není nijak závratně stará. Vznikla teprve před
čtyřicíti lety. O to překvapivější množství informací o té době přináší.
Zachycuje například zděný prvorepublikový transfor
mátor, který stával na okraji Chloupkovy zahrady a krátce po
pořízení této fotografie byl stržen (1982). Vedle stojí rozbitá
betonová roura dešťové kanalizace, kterou jsme tehdy zrovna
budovali.
Ve stejném roce 1981 byla dokončena
oprava střechy kostelní věže a odstraněno
lešení. Proto na fotografii září věž měděnou
novotou, a při troše pozornosti spatříte ještě
poslední dvě patra visutého lešení, které se před tím několik let
vypínalo od hodinových ciferníků až ke špičce věže. Skoro
stejně září i střecha Svaté Anny, jež byla ještě pár let před tím
pokryta břidlicí.
Dole u zastávky autobusu od Brna je za
autem, stojícím před Knechovým statkem, zachycen legendární
ležatý ořešák, který byl tak nahnutý, že jej museli Farlíkovi
podpírat dřevěným sloupkem, aby se nesvalil do silnice. Na
fotografiích bývá zachycen jen velmi zřídka, zato v paměti jej
máme všichni.
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Cesta na kopec byla tehdy ještě prašná. Asfaltovat se začalo až o pět let
později. Spousta dalších reálií však na fotografii chybí. Třeba to, že během roku
1981 finišovala výstavba požární zbrojnice (otevřena 16. října 1982), nákupního
střediska (otevřeno 5. listopadu 1983), a přes to, že nákupní středisko ještě
nebylo dokončeno, plánovala se k němu již přístavba s restaurací, která však
nikdy nevznikla. Občané při tom odpracovali v roce 1981 zdarma brigádnicky
16 700 hodin. Dovede si to dnes ještě někdo představit?
V závěru roku 1981 obec vykoupila za 200 tisíc korun od Jednoty budovu
bývalého Sedlákova hotelu (dnešní SantiniLumina), ale nesehnala již dostatek
financí k její plánované rekonstrukci, takže budova chátrala a stala se záhy
nepoužitelnou i pro cvičení Sokola a školy.
Zato koupaliště bylo oblíbené a tudíž výdělečné. Roční čistý zisk z něj
činil 18 834 Kčs. Křtinskou padesátku, která na koupališti startovala vždy první
zářijovou sobotu, absolvovalo ten rok 79 účastníků (25 nebo 50 km).
Ve stejném roce 1981, ve dnech 5. a 6. června, proběhly volby do
Místního národního výboru, který měl tehdy třicet poslanců. Dvacet ze Křtin
a deset z Habrůvky, jež tehdy s námi byla spojena. Dnes bychom tolik
zastupitelů nedali dohromady ani s tou Habrůvkou.
Smršť kursů (němčiny, šití,...), přednášek, vystoupení, zájezdů, plesů,
cvičení a jiných aktivit, které představovaly společenský život ve Křtinách,
vyjmenovávat nebudeme. Ukazují však, že Křtiny byly před čtyřicíti lety obcí
plnou života, stejně, jako dnes.
Petr Švenda, kronikář

Talkshow Iva Šmoldase
Originální vypravěč, básník, publicista, filosof a scénárista s nezamě
nitelnou dikcí, Ivo Šmoldas, nám přislíbil návštěvu ve Křtinách již loni.
Jenže pak udeřila coronavirová pandemie a všechno bylo jinak. Vystoupení
muselo být odloženo. Uskutečnilo se teprve před několika dny, v úterý, dne
19. října 2021.
Do Spolkového domu však Ivo Šmoldas nedorazil se svým slíbeným
hostem, sexuologem Radimem Uzlem, protože ten mezitím onemocněl.
Zaskočil za něj jiný oblíbený vypravěč, Václav Kopta.
Prožili jsme krásný a zábavný večer, plný humoru, vtipných postřehů
a smíchu. Škoda jen, že účast posluchačů byla tentokrát slabší, snad
v důsledku obav z nastupující čtvrté vlny coronaviru. V pořádání
podobných večerů chceme určitě pokračovat.
František Novotný
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Ivo Šmoldas a Václav Kopta ve Křtinách.

FEJETON
Očkovat?

Vstoupili jsme onehdy s manželkou v Rakousku na zahrádku jedné
horské restaurace. Nikde nikdo, jen my dva a číšník. A jakými slovy myslíte, že
nás číšník přivítal?
„Ukažte mi, prosím, CovidPass.“ Manželka jej měla, já ne. Zapomněl
jsem ho doma. Náš pobyt v restauraci tím skončil a vidina oběda se rozplynula.
Těch pár eur, o něž číšník přišel, mu nestálo za mastnou pokutu, která by mu
hrozila, kdyby nás nezkontroloval. Nemělo cenu mudrovat, jeli takové opatření
rozumné nebo naopak chaotické, nekoncepční a diskriminační, jak je zvykem
u nás. Tam se zkrátka nařízení dodržují i na horách.
Virus, to je takové mikroskopické svinstvo, které se řídí vlastními
zákony. Není schopen samostatného života, takže mu nezbývá, než přeskakovat
z člověka na člověka a v jeho těle vegetovat a množit se tak dlouho, dokud
hostitele nezabije nebo dokud sám nechcípne, zničen hostitelovou imunitou,
která se po nákaze začne probouzet. Mezitím se virus ze všech sil množí,
a usiluje o přeskok na dalšího člověka, jehož imunita dosud spí. Pokud nestihne
včas někoho nalézt, uhyne. Čím víc je naočkovaných, tím to má virus těžší.
Příroda to má zařízeno tak, že čas od času, třeba jednou za miliardu
pokusů, některému nově namnoženému viru něco málo zcela náhodně pozmění.
Většinou to znamená, že pozměněný virusmrzáček uhyne. Někdy však vznikne
mutace, která je naopak mnohem životaschopnější, než původní virus, a začne
se rychle šířit. Čím víc se virus množí, tím větší je pravděpodobnost, že vznikne
další mutace, která třeba ošidí naše očkování a znovu nám zatopí.
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To jsou zákony přírody, kterým bez milosti a bez diskusí podléháme i my.
Příroda ignoruje naše politické boje, snění o lidských právech, o svobodě
jednotlivce, ignoruje nesmyslné bláboly, kterými se hemží internet. Virus nás kosí
jakožto živočišný druh, a je mu fuk, jak to máme zařízeno mezi sebou.
Jednu výhodu bychom měli. Na rozdíl od ostatních živočišných druhů jsme
nadáni schopností pochopit, jak virus funguje, a nalézat jeho slabá místa. To jsou
naše zbraně. Jenže, co je to platné, když to dokážeme jen díky hlubokým vědeckým
znalostem, tak hlubokým, že většina z nás jejich hloubky nedohlédne, což ve světě
internetu znamená, že jim jednoduše nevěří. Z internetu totiž často prýští až šokující
nesmysly a lži, které však spousta lidí přijímá jako pravdy, protože je nedokáží
odlišit od příliš složitých vědeckých závěrů.
Občas někdo tvrdí, že se viru nebojí, protože má dobrou imunitu. Tím na
sebe prozrazuje, že netuší, co je to imunita. Viru je navíc úplně jedno, jestli se ho
bojíte nebo ne. Dáteli mu šanci, sejme vás.
Jako důkaz dobré imunity staví mnozí tvrzení, že mají hodně protilátek. Ti
zase prozrazují, že nevědí, co je to protilátka. Všichni máme v těle hodně protilátek,
ale každá je proti něčemu jinému. Většina z nich spí, protože aktuálně nejsou
zapotřebí. Abychom si probudili ty správné protilátky proti covidu, máme jen
dvě cesty: onemocnět nebo očkovat. Tak si vyberte.
Imunitu nezískáte otužováním, sportem, veganstvím, ani ničím jiným.
Imunita je nám dána od narození, a během života se nemění. Otužováním, či
sportem můžeme nanejvýš zlepšit svou tělesnou kondici, abychom měli více sil
k překonání období, než si s virem poradí naše vrozená imunita. Ale vůbec to
nemusí stačit.
Ani očkování vám na imunitě nic nepřidá, ale připraví váš imunitní systém,
který zatím o existenci covidu nic nevěděl a spal, že se může brzy objevit.
Probuzené správné protilátky se na něj nachystají, aby ihned po příchodu skutečné
infekce zakročily. Onemocnět tak můžete, ale s podstatně lehčím průběhem. Bez
očkování bude vaší imunitě trvat mnohem déle, než procitne a připraví se k boji.
Virus se mezitím ve vašem těle bez zábran namnoží.
Oblíbené slovo promořování ve skutečnosti znamená, že onemocníte bez
jakékoli ochrany. Naočkujete se samotným virem a doufáte, že toto „očkování“
přežijete. Taková ruská ruleta. Zároveň dáte viru velkoryse spoustu času k množení,
což odnesete vy i vaše okolí, a zvýšíte také riziko vzniku nových mutací, které
mohou ohrozit všechny. Ostatně, i samotné slovo promořování je odvozeno
z děsivého středověkého slova mor. Nikoli náhodou.
Odpověď na úvodní otázku nechám na vás. Já očkován jsem. Přece se
nebudu schovávat za ostatní očkované.
Petr Švenda
Vydává Komise pro informatiku Zastupitelstva městysu Křtiny, IČO: 00280429, jako periodický tisk územního samosprávního celku.
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