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Křtinský zpravodaj
Říjen 2017/3

Křtinský zpravodaj
Červenec 2022/2

Vážení sousedé,
za pár dní začnou dětem prázdniny a většině z nás období dovole

ných. I když současná hospodářská situace nevyvolává mnoho optimismu,
inflace roste snad nejvíce v EU a ani výhledy nejsou moc optimistické, přeji
vám, abyste prázdninové měsíce prožili příjemně a podle svých představ.

Mnohonásobně horší situaci prožívají lidé z Ukrajiny. Snad už agresor
konečně pochopí, že jeho zločinný plán nevyšel, a dojde k jednání o ukon
čení této nesmyslné války. Jsem rád, že také my jsme se podíleli na pomoci
lidem, kteří museli kvůli válce ze své země odejít. Mnozí z vás poskytli už
na jaře potřebné věci, abychom byli připraveni uprchlíkům pomoci. Obec
díky tomu mohla nabídnout centrálnímu registru možnost ubytování pro cca
devět osob. Je pochopitelné, že uprchlíci mají strach z ubytování na
venkově, protože se obávají, že zde neseženou práci. Oni totiž nechtějí jen
přijímat dávky. Oni chtějí pracovat a posílat děti do školy. Proto chvíli
trvalo, než si k nám našli cestu. Ale povedlo se. Od posledního dubnového
víkendu máme ve Spolkovém domě ubytovánu ukrajinskou maminku se
dvěma dcerami.

Epidemie covidu polevila, takže se znovu probudil společenský život.
Oslavili jsme Ostatky, přivítali naše nejmenší, kteří se narodili loni,
Křtinské spolky obnovily svůj tradiční Spolkový ples, byť v netradičním
termínu, kvůli doznívajícím proticovidovým opatřením.
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OBEC

Letos jsme mohli po dvou letech oslavit také svátek sv. Floriána,
patrona hasičů. Byl to už 19. ročník Hasičské pouti, takže můžeme směle
hovořit o dlouholeté tradici. Příští rok nás doufám čeká jubilejní 20. ročník.
O významu pouti svědčí i fakt, že se z ní stala oficiální Hasičská pouť JMK
a osobní záštitu nad ní převzal pan hejtman Jan Grolich.

Dočkali jsem se také našich tradičních hlavních poutí a máme za
sebou velmi vydařený zájezd. O těchto událostech se dozvíte určitě na
dalších stránkách Zpravodaje.

Přehled toho, co nás čeká v příštích měsících, přinášíme v následu
jícím článku.

Blíží se volby do obecních zastupitelstev. V případě, že alespoň dvě
kandidující strany projeví zájem, nabízíme počátkem září možnost vydat
mimořádné volební číslo Zpravodaje, kde by každý kandidující subjekt
dostal stejný prostor na svou prezentaci.

Další řádné číslo Zpravodaje vyjde až na podzim, tedy po volbách.
Proto mi dovolte, abych na závěr poděkoval svým kolegům zastupitelům za
jejich čtyřletou spolupráci. Vám ostatním přeju příjemné prázdniny,
příjemnou dovolenou a hodně sil v této nelehké době.

Váš starosta

Několik informací
o tom co se chystá a co je před dokončením.

V pondělí 27. a v úterý 28. června se bude pokládat nový koberec od
křižovatky u koupaliště po rozcestí na Bukovinu. Součástí nové silnice je
také vybudování nových zastávek u Pivovaru, které hradí obec.

V druhé polovině července se bude pokládat nový asfaltový koberec
také na Pusté straně, kolem Staré školy. Máme vysoutěženého dodavatele
a podepsánu smlouvu o dílo.

Dále probíhá zadávací řízení výběru dodavatele na rekonstrukci
vodovodu na Kolonce. Zahájení prací se plánuje na srpen tohoto roku.
Předpokládaná cena je 11.200.000 korun bez DPH.
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Do podzimu, bychom chtěli také vyměnit povrch parkoviště před
Úřadem. Dostali jsme na to dotaci z JMK ve výši 250 tisíc.

Jsme v zásobníku přiznaných dotací z MMR na opravu místní
komunikace Bukovský kopec, výše dotace je 1 727 558 Kč. Zatím čekáme,
zda pro nás bude uvolněn dostatečný objem peněz. Tak si držme pěsti.

V kempu na koupališti je už dokončeno všech deset chatek, jsou
vybudována stání pro karavany a stany, včetně elektrických přípojek. Na
karavanová stání, tzv. Stellplatzy, jsme získali dotaci od JMK 154 456 Kč.

V prvním červencovém týdnu bude dokončena budova sociálního
zázemí pro kemp, která umožní oddělení provozu koupaliště a kempu
a zvýší komfort obou provozů. K tomu byla použita dotace z MMR
„Podpora cestovního ruchu“, 1 553 561 Kč.

Na ploše kolem bazénu přibylo dvacet rákosových slunečníků, které
velmi zvyšují komfort návštěvníků. Ohlasy návštěvníků a signály ze
sociálních sítí ukazují, že se nám podařilo vybudovat velmi pěkné koupa
liště. Věřím, že dokončený kemp tento dojem ještě zvýší.

V současné době probíhají mezi mnou a ředitelem SÚS JMK, velmi
intenzivní jednání, o opravě silnice v Chaloupkách, od odbočky na
Bukovinu po náměstí. Již tak špatný stav se ještě zhoršil v důsledku vlakové
výluky z Brna do Blanska, protože přes nás jezdí nákladní doprava ze
stavby a také autobusy, zajišťující výluku.

Chtěl bych také znovu apelovat na všechny dosud váhající majitele
pozemků, kteří kvůli několika čtverečním metrům mezí stále ještě blokují
možnost rekonstrukce celého průtahu obcí. Drobné okrajové části pozemků
potřebují JMK a ÚM vykoupit, aby se konečně mohla připravená projektová
dokumentace předat k územnímu a stavebnímu řízení. Bez toho nelze
nezbytné opravy naší silnice realizovat. Již dvakrát byly na financování
průtahu připraveny peníze, a nakonec musely být použity na jiné stavby.
Stáváme se tak rukojmími váhajících spoluobčanů. Naopak všem, kteří již
vyšli se svými pozemky stavebníkům vstříc, za celou obec moc děkuji.

Váš starosta
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Jak je to se mnou?
V poslední době se šíří zvěsti, že směřuji do vyšší politiky, že jako

starosta na podzim skončím a nebudu již kandidovat. Proto bych chtěl uvést
tyto zprávy na pravou míru.

Jsou věci, které vím naprosto určitě. Neodcházím do vyšší politiky.
Ani na kraj, ani do Prahy. Kandidoval jsem do Zastupitelstva JMK, abych
měl možnost co nejvíce pomoci naší obci, a je to, doufám, vidět. Zda budu
v následujícím volebním období sedět v zastupitelstvu, ať už jako starosta
nebo řadový zastupitel, to nevím. O tom budete rozhodovat vy, voliči. Mohu
ale říci, že do podzimních voleb nastoupím a budu se znovu ucházet o vaši
přízeň.

Pro těch téměř dvanáct let, které jsem dosud v úřadu starosty prožil,
platí, že šlo o šťastné období. Velmi bych vám všem přál, abyste měli
možnost pracovat v takovém kolektivu zastupitelů a zaměstnanců. Nikdo
neřeší malichernosti, ani stranické půtky. Zatímco v mnoha jiných obcích se
zastupitelé chodí na zasedání do krve hádat a vzájemně si házejí klacky pod
nohy, my jsme táhli za jeden provaz a společně hledali cesty, jak Křtiny
povznést a křtinským obyvatelům co nejvíce zpříjemnit život, bez ohledu na
stranickou příslušnost.

Kdo chce vidět, co se na obci za tu dobu změnilo, ten to vidí. Kdo to
vidět nechce, neuvidí. Za sebe mohu říci, že budu znovu kandidovat na
starostu. Chtěl bych ještě dokončit rozdělané věci, o kterých toho vím asi
nejvíc. Pokud budu mít vaši podporu, moc za ni děkuji.

Ještě jednu věc vím zcela určitě. Bylo by to mé poslední volební
období. Rád bych svému případnému nástupci – osobně mám několik typů –
předal svoje kontakty a důležité rady, protože věřte, že nový starosta se
minimálně první dva roky, seznamuje se svou prací. Na tohle není žádná
škola, ani školení.

Protože už asi nebudu mít do voleb možnost veřejně poděkovat všem,
se kterými společně řídíme obec v tomto volebním období, činím tak ještě
jednou nyní. Děkuji vám, kolegové zastupitelé, za spolupráci, kterou jste
celé čtyři roky pro obec odváděli. Byla radost s vámi pracovat.

A zvláště: Emile díky, Anito díky, Zdeňko díky.
František Novotný, starosta



Jubilanti

V následujících měsících oslaví životní jubilea tito naši spoluobčané:

Červenec
Vítězslav Hošek, Svatopluk Krapl, Jitka Lukešová,
Milan Machač, Zdenka Niepertová, Ludmila Pražáková,
Miroslav Šipka, Zdeněk Zdráhal

Srpen
Františka Bílá, Hana Koudarová, Zdeněk Lošťák,
Ladislav Szabó, Bohumila Šilhánková, Jindra Tarnovská

Září
Jana Fialová, František Gric, Vlasta Kovářová,
Antonín Loukota, Emilie Ludvíková, Marie Pinďáková,
Pavla Říhová, Irena Vyroubalová (Santini)

Říjen
Eva Gricová, Hana Horková, Marie Hrubá,

Ludmila Meluzínová, Eliška Pokorná

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

Pytlový sběr
Během léta a podzimu vyjedou obecní zřízenci pro tříděný odpad

ve žlutých pytlích v těchto termínech:

14. července, 11. srpna, 8. září, 6. října, 3. listopadu.

Děkujeme vám za spolupráci při třídění odpadu.
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Dne 28. června oslavili
Platinovou svatbu (70 let společného života)

emeritní kronikář obce a také šéfredaktor prvního Křtinského zpravodaje
RNDr. PhMr. Zdeněk Opletal a jeho manželka Jiřina.

Obecní úřad i redakce Zpravodaje jim přejí mnoho životního elánu
a příjemné prožití dalších společných let.



ŠKOLA
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Škola obhájila mezinárodní titul Ekoškola
Na základě auditu konaného dne 28. dubna 2022

a posouzení zprávy z auditu komisí obhájila naše škola
Certifikaci Zelené cesty – mezinárodní titul Ekoškola platný
po dobu 3 let. Byli jsme oceněni za kvalitní práci, kterou
v programu Ekoškoly děláme, a za nadšení, se kterým jsme
se do ní pustili. Obhájení tohoto titulu opravňuje naši školu
užívat zelenou vlajku, logo a název Ekoškola. Máme velikou
radost a děkujeme všem, kteří se snaží s námi spolupracovat
a chovat se šetrně k našemu prostředí.

Ekotým školy pod vedením Mgr. Zdeňky Kučerové

Keramické dílničky  Tvoření pro radost
V pondělí 9. května 2022 proběhla první část keramických dílni

ček „Tvoření pro radost“. V hojném počtu se sešli rodiče s dětmi (27 dětí
a s nimi 21 rodičů), aby si zkusili vytvořit různé dekorativní předměty
z hlíny. Všichni se dali s chutí do práce. Někteří se inspirovali předlohami,
které máme ve škole, jiní přišli s vlastní představou, co si chtějí vytvořit.
Na všech bylo vidět zaujetí, radost z tvoření a z výsledku. V druhé části
dílniček, která proběhla v pondělí 23. května 2022, si účastníci dílniček
hotové výrobky naglazovali. Výrobky jim nyní již zkrášlují domácnosti.

Bc. Martina Zedková
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Den Země
Ve čtvrtek 21. dubna 2022 jsme ve škole oslavili Den Země. Letošní

akce byla zaměřena nejen na naši planetu a její ochranu, ale také na program
Ekoškola, který již několik let probíhá i v naší škole.

Členové Ekotýmu rozdělili všechny žáky s výjimkou deváťáků do
čtrnácti týmů napříč ročníky a jednotlivé týmy postupně vyrazily na pěti
kilometrový lesní okruh, plnit osm různých úkolů spojených s přírodou
a ekologií. Před startem a pak v cíli všichni psali a kreslili přání pro planetu
Zemi a také vytvářeli myšlenkovou mapu na téma Ekoškola. Celou akci
jsme si parádně užili, příroda nám k nevšednímu zážitku přispěla krásným
počasím a náš dík patří také osmákům, kteří skvěle vedli své týmy,
a deváťákům, kteří ochotně pomáhali na jednotlivých stanovištích i na startu
a v cíli.

Mgr. Ivana Majerová
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Kovbojem na krátký čas
– pobyt žáků 4. ročníku v přírodě

Ve dnech 1. – 3. června 2022 jsme se my, žáci 4. třídy, zúčastnili
pobytu v přírodě v Hipocentru Koryčany. Ubytování v chatkách s vlastním
spacákem bylo pro mnohé z nás výzvou. V rámci ekologickonaučného
pobytu jsme se dozvěděli mnoho nového nejen o koních, ale i o okolní
krajině. Zajímalo nás například, kolik vody můžeme získat z různých
stromů. Společně jsme poznávali plemena koní, zkoušeli práskat bičem,
házet sekerou a lasovat jako kovbojové. Prohlídka stájí s právě narozeným
hříbětem a ukázka westernového výcviku koní uchvátila snad každého.
K rozdělání ohně jsme využili dovedností našich skautů a ke svačině jsme si
opekli výborné špekáčky. Tvoření náramků a klíčenek z kůže nám šlo
výborně a po příjezdu jsme obdarovali i mnohé maminky. Dobré jídlo
umocnilo skvělý zážitek. Do Koryčan se jistě někdy vrátíme!

Mgr. Dagmar Drahovzalová
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Pasování prvňáčků na čtenáře
Dne 14. června 2022 se ve venkovní učebně uskutečnilo pasování

prvňáčků na čtenáře, které pro nás připravila knihovnice z místní knihovny,
ve spolupráci s obecním úřadem. Děti měly za úkol pojmenovat super
vlastnosti čtenářů, přečíst si text na lístečku a najít v něm slova spojená se
čtením. Následovalo pasování čtenářů panem králem – panem starostou
Křtin. Odměnou se stal nejen marcipánový dort, ale i pěkná knížka, která se
dětem velmi líbila. Budeme dětem přát, aby jim jejich počáteční nadšení
z přečtených řádků vydrželo, rády sáhly po nové knížce a staly se členy
knihovny.

Mgr. Ivana Majerová
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Pobyt v přírodě – 1. a 2. třída

Ve dnech 30. 5. – 3. 6. 2022 vyjeli žáci 1. a 2. třídy spolu se svými
učitelkami a asistentkou na pobyt v přírodě do Lesního penzionu Podmitrov.

Projekt NA TOM NAŠEM DVOŘE byl inspirován místním
hospodářstvím, hlavně chovem sympatických chlupatých prasat. Žáci byli
rozděleni do sedmičlenných týmů, které představovaly zaměstnance šesti
farem, a za splnění různých úkolů získávali peníze, za něž pak nakupovali
dobytek a drůbež na svou farmu. Kromě hlavního cíle, rozvíjet komunikační
dovednosti a schopnost spolupráce, jsme se také věnovali „farmaření“, když
jsme chodili přikrmovat prasátka, a pěší turistice. Na celodenním výletě,
kdy jsme ušli přes dvanáct kilometrů, jsme navštívili hrad Pernštejn
s krásnou věžní vyhlídkou na okolní přírodu. V oblasti sportovní jsme měli
Farmářskou olympiádu a hned první den dráhu s nízkými lanovými
překážkami, uměleckou oblast tentokrát zastupovala malba na kameny
a zpěv u táboráku. Společenská oblast byla reprezentována diskotékou
v maskách zvířat, které jsme si sami vyrobili.

Letošní pobyt v přírodě jsme si všichni pěkně užili. Probíhal v krás
ném prostředí údolíčka obklopeného smíšenými lesy, paní kuchařky nám
velmi dobře vařily, a také počasí nám přálo.

Mgr. Ivana Majerová
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Reportáž ze školy v přírodě 3. a 5. třídy
Ve dnech 13. – 17. června 2022 se žáci 3. a 5. ročníku se svými

učitelkami a asistentkami zúčastnili pobytové školy v přírodě v krásném
prostředí Funlandia Protivanov. Celý týden probíhal v námořnickém duchu.
Žáci byli rozděleni do čtyř pirátských týmů, ve kterých spolupracovali na
plnění úkolů.

Den první:
Cestou na místo pobytu byla naší první zastávkou největší propast ve

střední Evropě  tajemná Macocha. Jízda lanovkou a projížďka Punkevní
jeskyní na lodičkách  to bylo pro děti bezva dobrodružství. Při túře na
Koňský spád nás sice doprovázel trošku déšť, ale všechno jsme zvládli na
jedničku.

Den druhý:
Výroba vlajek, pokřik, týmové hry, pěší výlet do Protivanova na

zmrzlinu a večerní diskotéka. Všichni spokojeni.
Den třetí:

Naprosto úžasný den  celodenní výlet. Prvním bodem naší túry byl
nejvyšší vrchol Drahanské vrchoviny  Skalky (735 m.n.m.) a kousek níže
pramen řeky Punkvy (692 m.n.m.), kde počíná svůj tok říčka Luha. Našim
hlavním cílem byl poté rybník Suchý se zaslouženou zmrzlinou. Večer
proběhla oblíbená talentománie.

Den čtvrtý:
Celodenní aktivity, hry a soutěže včetně olympiády a hledání pokladu

v místě pobytu. Večer jsme si opekli špekáčky a s doprovodem kytary
zazpívali písničky.

Den pátý:
Dopolední hledání tomboly, závěrečné vyhlášení vítězných týmů,

balení kufrů a šťastný návrat domů.
Po celý týden jsme se všichni dobře bavili, a o zážitky nebyla nouze.

Simona Šilhánková, asistentka pedagoga



Besedy pro žáky o rizikách online světa

Žáci 3. – 9. třídy besedovali během 16.  18. března 2022 o aktuálních
rizikách online světa.

Besedu s názvem „Kamarádi online“ absolvovali žáci 3. ročníku.
Program dal dětem praktické rady a nápady v boji proti častému a nadměr
nému používání internetu.
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Pasování na školáky
Ve středu dne 22. června 2022 proběhlo ve venkovní učebně pasování

dětí z mateřské školy, které nastoupí od 1. září 2022 do základní školy.
Slavnostní pasování na školáky proběhlo za přítomnosti pana krále  starosty
pana Františka Novotného. Po slavnostním přivítání musely děti před pana
krále pokleknout, a ten jim položil svůj meč na rameno, se slovy „pasuji tě
na školáka“.

Každé dítě dostalo jako vzpomínku na mateřskou školu placku
s motivem školáka, vak se jménem a knihu „Hurá do školy“, s věnováním
od paní učitelek z Mateřské Školy. Děti si na závěr zazpívaly společně
písničku a zarecitovaly básničku.

Mgr. Miroslava Gregorová
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Prezentace absolventských prací žáků 9. třídy
Ve čtvrtek 23. června 2022 prezentovali ve Spolkovém domě žáci

9. ročníku své absolventské práce. Svým mladším spolužákům 2. stupně ZŠ
předvedli, jak dokáží společně zpracovat vybraná témata, provést
jednoduchý výzkum včetně jeho grafického ztvárnění, a to vše vhodnou
formou prezentovat před veřejností.

Žáci prezentovali práce s názvy:
Cyklistika, Zámek baronky Offerman
nové, Versailles, Sny, Lednickovaltický
areál, Jeskyně Výpustek.

Účastníci prezentací se tak dozvě
děli plno zajímavých informací. Vystou
pení svých starších spolužáků pak odmě
nili velkým potleskem.

RNDr. Petr Lukáš

Preventivní program „Rizika online her“ pro žáky 4. a 5. ročníku
věnoval pozornost hraní online her dětmi 1. stupně ZŠ a poukazoval na
možná rizika a nebezpečí (placené hry, rozšiřování her, ...).

Program „Závislosti online a jejich rizika“ byl určen pro žáky šesté
třídy a sedmých tříd. Hlavními tématy besedy byly: klasifikace online
závislostí a nadměrné používání internetu, online rizika a fáze závislého
chování.

Na téma „Rizika sociálních sítí a YouTube“ besedovali s lektorem
žáci osmých tříd. Věnovali se rozdělení a významu sociálních sítí, jejich
bezpečnému používání, aktuálním rizikům nejpoužívanějších sociálních sítí
a YouTube.

Deváťáci získali při besedě „Internetová komerce, dezinformace,
fake news“ základní přehled rizik internetové komerce a návod jak čelit
lákavým nabídkám a reklamě. Důležitou součástí besedy byla historie
a současnost fake news a dezinformací a obrana proti nim.

Všechny programy reflektovaly rizika používání informačních tech
nologií a bezpečnosti v online světě. Zabývaly se také prevencí nelátkových
závislostí, především online závislostí a hazardního hraní.

Doufejme, že děti budou získané poznatky uplatňovat v praxi a inter
net pro ně bude hlavně dobrým pomocníkem, a ne rizikovým faktorem. Je
na nás dospělých nabídnout dětem dostatek alternativních možností trávení
volného času.

Mgr. Dagmar Drahovzalová, školní metodik prevence
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Den předlékařské první pomoci a prevence
Dne 24. června 2022 proběhl na naší škole Den předlékařské první

pomoci a prevence, pod vedením Mgr. Petra Zouhara. Žáci 8. ročníku, kteří
se během školního roku v hodinách přírodopisu učili o lidském těle a získá
vali dovednosti při poskytování první pomoci, předávali tyto získané
poznatky svým mladším spolužákům na stanovištích, improvizovaných
místech poskytování předlékařské první pomoci. Zde se žáci dozvěděli
a také prakticky vyzkoušeli důležité informace, které v mnoha případech
vedou k záchraně lidského života. V letošním školním roce jsme na škole
měli dvě osmé třídy, a tak se počet stanovišť mohl rozšířit na deset míst. Na
nich se žáci dozvídali jak postupovat při volání Rychlé zdravotnické
pomoci, jak se zachovat, když mám přisáté klíště, jak ošetřit tepelná
poranění, jak zastavit krvácení, proč si dát pozor na různé chemické látky,
jak provádět resuscitaci, jak přenášet zraněného a jak se vyvarovat zranění
elektrickým proudem. Jedno stanoviště bylo věnováno škodlivým účinkům
kouření, alkoholu a dalších návykových látek a jedno stanoviště prevenci
rizikového chování. Všichni žáci školy si tak před nadcházejícími prázdni
nami zopakovali důležité informace, které mohou vést k ochraně a záchraně
lidského života. Přesto věříme, že je nebudou během prázdnin potřebovat
a prožijí klidné dny plné příjemných zážitků.

RNDr. Petr Lukáš



Strana 15

Absolventský večer 2022
V pátek 24. června 2022 se konal v prostorách křtinského zámku

Absolventský večer žáků 9. třídy. Během večera postupně vystoupili žáci
tanečního oboru ZUŠ Adamov pod vedením Kristýny Jelínkové a také žáci
9. třídy, kteří zatančili polonézu. Jednotlivé žáky představila jejich třídní
učitelka Mgr. Romana Velecká (Novická). Vrcholem programu pak bylo
slavnostní šerpování vycházejících žáků starostou městyse Františkem
Novotným a prezentace žáků 9. třídy, v níž na fotografiích představili svou
devítiletou cestu naší školou a prozradili ostatním, kam odcházejí dále
studovat. Poděkování pedagogům za vzdělání a společnou cestu základní
školou přednesl za absolventy Jiří Vandas. K příjemné náladě přispěla
rovněž hudba k tanci, Tom Sawyer Band, a také bohatá tombola. Děkujeme
všem sponzorům, kteří přispěli svými dary do tomboly.

RNDr. Petr Lukáš

Polonéza, pro niž se bůhví proč uchytil chybný francouzský tvar polonaise,
je ve skutečnosti „taniec polski“, pocházející z polských lidových svatebních tanců.
Přesto, že naši absolventi snad na ženění ještě nějakou dobu pomýšlet nebudou,

polonéza jim náramně slušela.
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Závěrečné slovo letošních absolventů.
To se jim to hovoří, když už jim nehrozí pětky.
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Absolventi ZŠ 2022.
Budoucí voliči, spoluobčané, dělníci, učitelé, vědci a možná i starostové.



SPOLKY
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Poděkování
Ochotnické sdružení KŘOVÝ patří již více než dvě desetiletí mezi

aktivní křtinské spolky. Během jeho existence prošla souborem dlouhá řada
herců a hereček. Někteří zůstali jednu sezónu, jiní zakotvili v jeho řadách po
několik let. Ty, kteří jsou aktivními ochotníky od samého vzniku sdružení,
bychom mohli spočítat na prstech jedné ruky. Bohužel i jejich řady se
v letošní divadelní sezóně ještě zmenšily. Během covidové pauzy se
rozhodly ukončit aktivní činnost Jaroslava Bajerová a Jindra Tarnovská.
Obě patřily k zakládajícím členkám, a proto bychom rádi připomněli jejich
dlouholetou činnost v našem souboru.

Jaroslava Bajerová, které nikdo z nás neřekne jinak než naše Jaruška,
byla dobrou duší souboru. Hrála převážně dobrotivé, milé, možná trošičku
zmatené chůvy, služebné, ale i dámy a drbny. I když její role nepatřily k těm
hlavním, dokázala jim vdechnout život a humor
tak, že si vždy vysloužila zasloužený potlesk
a oblibu u publika. Nám hercům pak bude
chybět její laskavost a také její buchty a jiné
laskominy, které občas přinášela na divadelní
zkoušky.

Paní Jindru Tarnovskou jste na jevištních
prknech jako diváci příliš nevídali. Bez ní by
však mnozí herci byli často ztraceni. Byla totiž
dvacet let naší nepostradatelnou nápovědou.
Pro některé z nás tedy byla nejdůležitějším
členem souboru. Před představením jsme se
uklidnili teprve, až se objevila a zasedla na své
obvyklé místo za oponou. Nikdy nás nenechala
na holičkách, zúčastnila se všech představení a mnohým pomohla, když se
v textu ztratili. Paní Tarnovská byla zpočátku také nejzkušenější z nás,
neboť hrála již od mládí v různých ochotnických představeních. Proto
dokázala poradit nám, nezkušeným hercům, s hlasovým projevem. Za
všechny cenné rady a bezchybné plnění úkolů nápovědy jí samozřejmě
všichni děkujeme. Také děkujeme, že do řad souboru přivedla nejen svou
dceru Inku, ale i dva vnuky. A jistě ji těší, že letos si malou roli zahrála i její
pravnučka Julinka Vojáčková.

Ještě jednou bychom oběma dámám chtěli poděkovat za jejich
dlouholetou činnost v řadách ochotnického sdružení KŘOVÝ. Rádi bychom
jim také popřáli ještě dlouhá léta, zdraví a lásku jejich blízkých.

Za KŘOVÝ sepsala Marcela Kuchyňková

Děkování paní Tarnovské
na letošní premieře.
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Paní Jindra Tarnovská jako nápověda
v závěru své bohaté divadelní kariery.

Paní Jarka Bajerová ve své poslední roli.
Socha Dohazovačka.

Poznámka redakce: nedá mi to, abych nevylovil z hlubin redakčního archivu
také pár obrázků z počátků divadelní kariery obou dam. Zde jsou:

Stroupežnického
Zvíkovský rarášek
v podání mladičké
Inky Šnobltové,

později Tarnovské
(Adamov, 1952)

Paní Tarnovská nehrála jen divadlo.
V době, kdy ještě nebyla televize, takže se národ musel

bavit sám, účastnila se i spousty dalších kulturních akcí.
Například v roce 1959 učitelské estrády

(rozesmátá uprostřed).



Princeznu Jarku Dofkovou, později Bajerovou, byste asi na fotografii hledali marně.
Proto jsem vám ji označil nenápadnou šipkou. Přímo divadelní kus to sice není, ale
táborový maškarní bál je přece také trochu divadlo. Dokládá, že Jarka hrála i princezny.

(Výzkumácký tábor Sklené, 1967)
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Na závěr, oběma dámám pro potěchu, nám ostatním pro poučení, přidám
jednu divadelní perličku:

Divadelní duch se nad Křtinami vznáší mnohem déle, než byste si mohli
myslet. Známo je třeba prvorepublikové loutkové divadlo Sokolů. Řekl bych však, že
ani ti nejzasloužilejší Křováci netuší, že před 131 lety, v pátek, dne 6. února 1891,
uzavřel v křtinském kostele manželství 34letý principál a zakladatel legendární
kočovné společnosti, slavného „Šolcova divadelního spolku“, herec Bohumír Šolc.
Vzal si mladou herečku ze své společnosti, devatenáctiletou Hedviku Manuškovou,
původem z Hodonína, a založil s ní hereckou dynastii, kterou dnes reprezentuje
například principálův vnuk, pětaosmdesátiletý herec a výtvarník Tomáš Šolc,
dlouholetý herec plzeňského divadla J. K. Tyla (*1937).

Ve Křtinách se svatba odehrála patrně jen náhodou. Herce sem nejspíš
zavála jejich kočovná živnost. Lze však předpokládat, že před svatbou snoubenci
uspořádali ve Křtinách divadelní představení, jímž učinili na zdejší publikum tak
mocný dojem, že jedním ze svědků svatby se uvolil býti sám starosta obce,
JUDr. Ferdinand Fridrišek. A divadelní duch této události už nikdy nevyvanul.
O 110 let později se zhmotnil do podoby divadelní společnosti Křový.

Redakce
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Plesání
Po dvouletém oddechu se do Křtin vrátilo kulturní dění a 19. března

se s malým zpožděním podařilo uspořádat i tradiční Spolkový ples. Na plese
jste si mohli v hlavním sále zatancovat a zazpívat s hudební skupinou Nonus
z Jedovnic. O patro výše, jak je již zvykem, jste si mohli užít naši oblíbenou
cimbálovou muziku Pecka.

Za krásný divácký zážitek vděčíme žákyním ZUŠ Adamov a (zatím)
dívčímu křtinskému tanečnímu spolku – Spirála. Mohli jsme vidět jak
lidové, tak i moderní tance které vznikly pod vedením Kristýny Jelínkové.
Všechny tance byly jako vždy velmi povedené.

Během večera nemohly chybět ani naše oblíbené losy, které skrývaly
výherní čísla, či zábavné a poučné citáty. Losování a výdej cen byl napínavý
až do konce. Ještě jednou děkujeme všem, kteří přispěli darem pro tuto
oblíbenou soutěž.

Na ples se letos přišlo pobavit okolo 130 hostů. Pokud si chcete přijít
užít ples příští rok s námi, pište si do diáře datum 21. ledna 2023.

Děkujeme, že jste s námi prožili tento večer a těšíme se na ten další.
Adéla a Karolína

Úvodní taneček ve 20:48
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Cimbálová muzika Pecka si našla posluchače a zpěváky již krátce po deváté.

Další kolo tanečků pár minut po půlnoci.
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Zájezd do středních Čech

Ve dnech 26. – 27. dubna 2022 uskutečnil STP Křtiny zájezd do
středních Čech odložený v roce 2020 kvůli covidu.

Naše první zastavení bylo na hradě Karlštejn. O našem asi nejzná
mějším hradu už toho bylo napsáno spoustu a není třeba se o něm více
rozepisovat. Za krásného počasí všichni zvládli trochu delší cestu do kopce
z parkoviště na hrad. I když někteří vyyužili místní taxislužbu nebo jízdu
kočárem taženým koňmi. Po prohlídce hradu bylo dost času na oběd či
posezení u kávy v některé z mnoha otevřených zahrádek restaurací.

Z Karlštejna jsme se vydali do nedalekého lomu Velká Amerika, místa
natáčení mnoha filmů. Do lomu lze nahlédnout jen z vrchních vyhlídek, do
spodní části se nedá vstoupit. Lom je sice zajímavá lokalita, ale pro nás bylo
trochu zklamáním, že cestičky kolem lomu jsou neudržované, v den naší
návštěvy zabahněné. Takže do lomu jsme jen nahlédli, udělali pár fotek
a vrátili se k autobusu. Na dobré náladě nám to ale neubralo.

Dalším cílem bylo zajímavé poutní místo Svatý Jan pod Skalou. Je to
malá obec s méně než 200 obyvateli v srdci CHKO Český kras. Vesnička
leží v krásném údolí obehnaném skalami. Dominantou obce je Klášter
benediktinů s kostelem Narození Sv. Jana Křtitele. Prohlédli jsme si kostel,
který je jen dveřmi spojený s jeskyní. V ní podle legendy žil 42 let mezi
roky 850  900 zřejmě první český poustevník, svatý Ivan. Jeho ostatky jsou
uloženy v kostele. Pod okny kostela vyvěrá i minerální pramen, díky
kterému bylo toto místo na počátku 20. století využíváno jako vodoléčebné
lázně. V kostele a pak i v muzeu nás provázel místní občan a zároveň
správce muzea pan Ševčík. Jeho výklad byl velice zajímavý a svědčil o jeho
lásce k tomuto místu.

Cesta do Berouna ze Svatého Jana pod Skalou trvala už jen chvíli.
Ubytovali jsme se v příjemném hotelu Grand Litava, kde jsme povečeřeli
a přenocovali.

Druhý den ráno po vydatné snídani jsme zamířili k hradu Křivoklát.
Tento hrad není tak známý a tolik navštěvovaný jako Karlštejn, ale jeho
návštěvy nikdo z nás určitě nelitoval. Hrad byl založen zřejmě okolo r. 1230
za vlády králů Přemysla Otakara I. a Václava I. Je postaven na skále nad
Rakovnickým potokem, který je přítokem řeky Berounky. Po určitou dobu
byl hrad vězením. Z této doby se zde zachovalo mnoho mučicích nástrojů.
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V jejich vymýšlení byli naši předci mistři. Hradem nás provázel místní
dlouholetý kastelán. Při jeho výkladu, místy vtipném a patřičně barvitém,
jsme se toho dověděli z historie hradu opravdu hodně. Opět jsme měli štěstí
na zapáleného nadšence a milovníka tohoto místa.

Posledním naším zastavením byly Průhonice se svým krásným
zámeckým parkem, kde už jsme se rozešli a každý šel podle svého přání.
Chvíli to sice vypadalo, že nás přece jen stihne děšťová přeháňka, ale počasí
se slitovalo a slunce opět ukázalo svou přívětivou tvář.

I přes studené dubnové počasí toho v parku kvetlo hodně. Hlavně
různé druhy skalniček na velkých plochách přírodních skal, narcisy,
tulipány, magnólie, různé keře atd. Prostě pastva pro oči milovníků přírody.

A pak už nás čekala jen cesta domů. Výlet se vydařil se vším všudy.
Počasí nám přálo a nálada byla výborná. Už se těšíme na další cestu za
poznáním.

Marie Kleskeňová

Na Karlštejně.
Výprava byla tak početná, že samotný Karlštejn se na obrázek nevešel.

Tak na nás alespoň vycenil kousek cimbuří.
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Velká Amerika  po téhle prašné cestě se
koňmo proháněl sám velký Limonádový Joe.

Svatý Jan pod Skalou. Založil jej sice Svatý
Ivan, ale jmenuje se po Janu Křtiteli.

Křivoklát  tady byl vězněn i Karel IV.
Ale jen tak trošku, aby se neřeklo.

Dnes je hrad slavný nekonečným vyhlašo
váním národního parku Křivoklátsko.

Průhonice, to není jen slavná benzinová
pumpa u dálnice, ale hlavně zámek

a rozlehlá zahrada s unikátní botanickou
sbírkou.
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Sokolské Toulovcovy maštale
Je sobota 14. května 2022. Plný autobus, slunce svítí celý den, a pěší

turistika hezkou, neprávem zapomenutou krajinou země České, to jsou
předpoklady pro vydařený májový výlet křtinských sokolů do přírody Tou
lovcových maštalí u Litomyšle.

Pro výletníky jsou připraveny mapky s třemi trasami, délky 8 km,
12 km a 15 km. Všechny procházejí skalním bludištěm Toulovcových
maštalí a odtud se každý (pokud z bludiště najde cestu ven) rozhodne, kam
dále vyrazí. Kupodivu velká část se vydává na nejdelší 15 km trasu, menší
část potom na 12 km, a tu nejkratší, 8 km trasu, k milému překvapení nevolí
nikdo, což jistě svědčí o naší sokolské zdatnosti. Účastníkům připomeňme
některá pozoruhodná místa na trasách: Voletínské údolí, skála Hrad,
Hrnčířova skála, skalní bludiště Toulovcovy maštale, studánka Džberka,
osada Vranice, skalní útvar Kolumbovo vejce, skalní věž Petrovna,
pískovcové skalní obydlí Bor u Skutče, penzion Polanka a konečně Nové
Hrady se stejnojmenným zámkem. Návštěva zámku měla být prémií celého
výletu do kraje záhadného rytíře Toulovce. Webové stránky líčí zámek Nové
Hrady jako Český Versailles a jeho zámeckou zahradu vzletně jako
anglický, francouzský a italský park v jednom. Nutno ale poznamenat, že
skutečnost je o poznání skromnější, a tak zde pro nás bylo jen krátké
zastavení a nástup do autobusu.

Jsou dvě hodiny odpoledne, do Litomyšle je jen kousek. Litomyšl má
řadu krásných památek jejichž prohlídka by vyžadovala snad celý den. Nám
ale zbývá do odjezdu domů, po zaslouženém občerstvení v malebném
Smetanově náměstí, času nemnoho. Je již podvečer a nádvoří Zámku
Litomyšl, zámecká i klášterní zahrada jsou bez davu turistů, a tak jen tak
šoulat se historickou částí Litomyšle má svůj půvab.

Nakonec zbývá otázka, která i zavazuje: kam příště křtinští Sokolové?
Přemek Horek
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Toulovcovy maštale mají čarovnou moc:
v sokolských ústech se tam i doutník

promění v hořickou trubičku.

Světoznámou Litomyšl zná snad každý.
O to víc překvapí, jaké přírodní krásy

se ukrývají v jejím okolí.



Skaut Křtiny na jaře
S příchodem jara skautská činnost

probíhala častěji venku, a nastal čas také
pro pomoc přírodě. Mimo jiné jsme
poměřovali síly, jak mezi sebou, tak i se
skautskými družinami odjinud. Došlo také
na změnu vedení našeho skautského
střediska.

V únoru pořádaný tradiční závod
„Mistr uzlování“, který spočívá ve vázání
šesti uzlů povidu i poslepu, vyhrála
světluška Anna Jakůbková – Ananas, a stala
se tak jednou z nejmladších mistryní.
Všechny uzly zvládla uvázat pod 78 se
kund.

Každý rok se mladší členové starají
o úklid odpadků v nějaké části okolí Křtin.
Tentokrát se netradičně vydali vyčistit část kolem potoka pod školou, a dále
pokračovali až do Křtinského lomu za Kolonkou, který také uklidili. Cestou
nasbírali několik plných pytlů odpadků. Starší členové se zapojili do
ochrany obojživelníků při jejich jarní migraci do rybníka u Arboreta, kterou
organizuje Kaprálův mlýn. Podařilo se jim takto přenést asi 120 žab, které
by jinak mohly být přejety auty.

Naši mladší členové také vyrazili soutěžit s jinými skauty na Závody
vlčat a světlušek. Tam nejprve poměřili síly s jinými skupinami na okresním
kole v Ivančicích, přičemž oba naše týmy ve svých kategoriích vyhrály
a postoupily tak do kola krajského. To proběhlo v Jevišovicích. I tady se
umístili skvěle – vlčata dokonce skončila na druhém místě. Ze závodů si
odnesli silné zážitky a našli si také kamarády mezi jinými skauty
z Jihomoravského kraje.

Na konci května proběhl také Střediskový volební sněm, na kterém je
každé tři roky voleno nové vedení skautského střediska. Výsledkem sněmu
je, že Zbyněk Drápela – Hroch ve vedení střediska zůstává, nicméně
z pozice zástupce bude nyní hlavním vedoucím střediska. Zástupce mu bude
dělat aktuální střediskový hospodář, Vítězslav Hložánek – Hloža.

Zbyněk Drápela mladší a Vítězslav Hložánek
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Červnová brigáda na obnovu tyčí
k táborovým týpí.
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Únorový závod „Mistr uzlování“

Květnová výprava na úspěšný „Závod vlčat a světlušek“
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Skautská dubnová ochrana obojživelníků u Arboreta

Křtinský šachový turnaj
Po dvouleté pauze, zapříčiněné covidem, jsme uspořádali tradiční

křtinský šachový turnaj, tentokrát již 17. ročník. Hrálo se v obvyklý den, na
Bílou sobotu, letos tedy 16. dubna. Letošní ročník byl výjimečný rekordně
nízkou účastí. Zúčastnilo se pouze 14 šachistů. Nebylo to zase tak velké
překvapení, neboť jsme záměrně turnaj dopředu příliš nepropagovali. V tu
dobu totiž ještě doznívala všelijaká protiepidemická opatření a my jsme ani
nevěděli, zda se vůbec turnaj uskuteční. Na druhou stranu, nízká účast se
příznivě podepsala na tom, že turnaj měl klidnou, až rodinnou atmosféru.
V příjemné náladě jsme se tak mohli popasovat v královské hře. Díky patří
realizačnímu týmu, v čele se Zdeňkem Matuškou, městysu Křtiny, který
akci podpořil a firmě Parodia print s.r.o. za sponzoring. A zbývá oznámit
jména vítězů: první místo obsadil Gustav Nikodém z šachového klubu
Jezdci Jundrov, druhé místo získal Luboš Janda z ŠK Bystrc Oilers a třetí
místo patří Richardu Toulci ze Sokola Rudice. Blahopřejeme!

Marek Rada
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Poděkování Skautům
Těsně před uzávěrkou Zpravodaje přišel do redakční pošty následu

jící dopis. Ačkoli nebyl označen jako příspěvek do Zpravodaje, jeho obsah si
zveřejnění určitě zaslouží. Posuďte sami.

Vážená redakce,
dovolte mi, abych se s Vámi podělila o radost a dojetí nad ochotou,

laskavostí a empatií vašich mladých skautů. Nikdy bych nevěřila, že mě
překvapí tak velmi velkorysá pomoc od mladých lidí ze Křtin.

Dovolte mi, abych se vám představila. Jmenuji se Lenka a bydlím na
druhém konci Brna. Mám synka s těžkou formou epilepsie. Starosti a péče
o něj představují celodenní maraton.

Měla jsem objednané palivové dříví a protože jsem na vše sama, bylo
jasné, že to budu skládat na dvůr za domem několik dní. Jenže to bych
nesměla mít za kamarádku jednu maminku ze Křtin, která má potomka
v řadách vašich skautů. A tak se stalo, že v den kdy mi dřevo dovezli, stálo
u mých dveří několik kluků, s odhodláním a laskavostí mi pomoci. Ač jsem
z opačného konce Brna, poměrně daleko od Vás, přijeli mi pomoci právě
vaši skautíci.

To, co bych dělala několik dní, měli za hodinku hotovo. Běhali
s polínky jako mravenci v mraveništi, a odpolední vysoké teploty jim
v práci vůbec nevadily. Byli veselí a dobrosrdeční a já překvapená, protože
jsem to nečekala. Díky jedné hodné mladé slečně, která přivedla svoje
kamarády, byla moje práce hotová dříve, než jsem se mohla nadechnout.

Mockrát děkuji skautíci. Velmi ráda bych poděkovala všem. Všem
skautům a všem jejich rodičům. Máte úžasné děti, které mají srdce a duši na
pravém místě.

Jména jsem si nezapamatovala, nedali jste mi možnost, ani čas, kluci.
Tak rychlá a překvapivá vaše pomoc byla.

Pokud jsou všichni skauti ze Křtin tak dobrosrdeční, jako zmiňovaní
brigádníci, máte být právem na co pyšní ...

Děkuji z celého srdce, Lenka

To, co je pro někoho jen vybarvené okénko v tabulce Modrého života,
může druhému vyřešit obtížný problém. Redakce rovněž chválí.
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Do Českého ráje cesta příjemná ... byla

Předem chci upozornit, že nikoho nebudu nutit zpívat. Nadpis není
útržkem známé písničky, ale komentářem k události, k níž došlo v polovině
června.

To, v co už málem nikdo nedoufal, se mohlo konečně po dlouhých
třech letech uskutečnit. Tušíte správně, byl to další z obecních zájezdů za
krásami naší vlasti. Myšlenka v hrubých obrysech pocházela z roku 2019,
kdy byl sestaven předběžný plán cesty. Počátkem roku 2020 jsme již
zajišťovali dopravu, ubytování, pan průvodce ladil program a chystali jsme
se k vyhlášení jarního termínu zájezdu, aby se mohli registrovat první
nedočkaví cestovatelé. V té chvíli poprvé do příprav zasáhla pandemie.
Neházeli jsme flintu do žita a čekali, co se bude dít dále. Doufali jsme, že by
se mohl uskutečnit alespoň letní nebo podzimní termín. Nakonec jsme
s lítostí vše odložili na rok 2021. Celé kolečko se zopakovalo se stejným
výsledkem ještě v roce 2021. S nadějí, ale připraveni na další neúspěch,
jsme se znovu pustili do příprav počátkem roku 2022. Neuvěříte, jaké bylo
naše nadšení, když začalo být zřejmé, že letos vyjedeme!!!

Nastala tedy dlouho očekávaná sobota 11. června. Účastníci byli
vzorní, nikdo nezaspal a všichni se dostavili k odjezdu včas, takže když
přijel autobus, mohli jsme nastoupit a okamžitě vyrazit.

V Mladkově nás již očekával nám známý průvodce pan doktor Pros.
Jak je jeho dobrým zvykem, měl vše naplánované a zajištěné do nejmenších

podrobností. Pokračovali jsme dál severo
západním směrem, vstříc Českému ráji. Cestou
jsme se moc nezdržovali a udělali pouze krátkou
přestávku na čerpací stanici u Hradce Králové,
kde proběhlo kafíčko, toaleta a protažení nohou.

Záhy jsme dorazili do pohádkového Jičína.
Ten je právem nazývám bránou do Českého ráje.
Zvlášť při pohledu z věže jedné z původních
vstupních bran města máte skalní útvary i histo
rické pamětihodnosti jako na dlani. S panem
původcem jsme absolvovali krátkou společnou
prohlídku města, po níž následoval rozchod, aby
každý mohl příští dvě hodiny strávit podle
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vlastního uvážení. Využili jsme je různě, někdo vystoupil na zmíněnou věž,
někdo navštívil některou z jičínských restaurací, jiní prošli náměstí nebo
obhlédli zámek netypicky umístěný na náměstí a jeho růžovou zahradu. Ti,
kteří pátrali po pohádkové podstatě Jičína, nemohli minout Rumcajsovu
ševcovnu nebo interaktivní výstavu věnovanou této známé pohádkové
postavě v blízkosti informačního centra v zámku. Mohlo by se zdát, že
ševcovna i výstava jsou především určeny malým návštěvníkům, ale věřím,
že zaplesalo i nejedno srdce dospělého věčného dítěte.

Ve stanoveném čase jsme se už opět vzorně sešli u autobusu, abychom
mohli vyrazit za dalším cílem naší cesty a tím byl hrad Kost. Jako jeden
z mála hradů není situován na kopci, ale na pískovcovém ostrohu nad
údolím. V minulosti byl obklopen třemi rybníky, které sloužily také k jeho
obraně a ze kterých se do dnešních dnů dochovaly dva: Černý a Bílý. Říká
se o nich, že se z jejich vody vařilo černé a světlé pivo. Hrad Kost je ozna
čován za nejzachovalejší gotický hrad v našich krajích, není příliš
poznamenán přestavbami v dalších slozích, ale zároveň byl majiteli během
věků udržovaný a opečovávaný tak, že se nestihl proměnit ve zříceninu.
V současné době je v rukou rodiny Kinských dal Borgo, kterým byl navrácen
v restituci a kteří dle čilého stavebního ruchu panujícího v okolí hradu o něj
také příkladně pečují. Krátká chvíle po zajímavé prohlídce hradu šla využít
k rychlé procházce údolím v okolí, kde se nacházejí zajímavé pískovcové
skály.

Následoval přejezd do Parkhotelu Skalní město, který je situován
v bezprostřední blízkosti Prachovských skal, kde jsme byli ubytováni.
Mnozí využili nabídky hotelu, v rychlosti se navečeřeli a vyrazili na
obhlídku skal, aby ji stihnuli, než se snese soumrak na krajinu.
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Příjemnou podvečerní atmosféru umocňovalo nádherné počasí
a vzduchoplavci, kteří v pestrých horkovzdušných balonech brázdili nebe
nad skalami. Pěkného počasí využili také horolezci, kteří ještě v brzkém
večeru zdolávali skalní věže. Z úchvatné vyhlídky Prachovských skal byl
nádherný pohled na další dominantu Českého ráje, hrad Trosky, který byl
naším prvním cílem v následujícím dni. Po procházce skalami zůstala ještě
chvíle na odměnu ve formě piva nebo limonády na zahrádce hotelu.

Po noci strávené v příjemném prostředí hotelu a vydatné snídani jsme
vyrazili k našemu zmiňovanému prvnímu cíli a to hradu Trosky.

Když Čeněk z Vartenberka zakládal koncem čtrnáctého století hrad na
rozeklané čedičové skále, jistě netušil, že nebude mít stejně šťastný osud
jako hrad Kost, který založil téměř o půl století dříve jeho příbuzný Beneš.
I když: stát se dominantou a poznávacím znamením celé oblasti, to už něco
znamená i v případě, že věky proměnily hradní stavení v působivou
zříceninu. Sláva hradu trvala necelá dvě stalení a poté začal chátrat.
V devatenáctém stolení tehdejší majitel panství v duchu romantismu hradní
zříceninu částečně upravil a přistavěl věž, díky níž získaly Trosky svůj
charakteristický vzhled, jak jej známe v dnešních dnech. Naše skupina
vyšlápla k hradní bráně a následně poctivě udolala Pannu i Babu. Odměnou
nám byly nádherné výhledy do blízkého i vzdálenějšího okolí, i když
horizont lehce halil opar. V chatě pod Troskami nám přišlo k chuti lehké
občerstvení a plni dojmů i dobrot jsme vyrazili směrem k Turnovu.
V Turnově nás pan průvodce opět krátce provedl městem a seznámil
s hlavními pamětihodnostmi. Následný volný čas většina z nás využila
k návštěvě restaurace. Po obědové přestávce jsme se přesunuli k Muzeu
Turnova, kde nás čekala jeho prohlídka. Regionální muzeum obsahuje
rozsáhlé geologické sbírky, národopisné sbírky i expozici věnovanou
horolezectví. Další z jeho expozic je věnována Střední uměleckoprůmyslové
škole v Turnově, která byla založena již koncem 19. stolení a specializuje se
na šperkařství a podobné obory. Vzhledem k bohatým nalezištím
polodrahokamů včetně českých granátů, kterými Český ráj oplývá, se
jednalo bezpochyby o šťastnou volbu umístění školy, která umožnila její
existenci až do dnešních dnů. Protože se odpoledne překlopilo do své druhé
poloviny, nezbylo nám nic jiného, než opět obsadit autobus a vyrazit na
další cestu, tentokrát už k domovu. Díky bezvadnému panu řidiči jsme
v podvečer dorazili v pořádku domů.
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A závěrem? Ano, ty tři roky čekání za to stály. Jako vždy úžasně
vědomostmi nabitý pan průvodce, který v sobě pedagoga nezapře a rozhod
ně nenechá své svěřence strádat bez duševní potravy. Nádherné počasí,
které asi mělo být odměnou za dlouhé čekání. Český ráj, který si označení
ráj rozhodně zaslouží a probouzí v člověku touhu se do těchto míst vracet
stále a znovu (zvlášť pokud máte alespoň mlhavou představu, co vše před
vámi ještě zůstalo utajeno). Nakonec, ne však na posledním místě, možnost
setkat se se sousedy. Ne, že bychom se běžně na vsi nepotkávali, nezdravili
se a neznali se. Často se však setkáváme pouze ve formálních záležitostech
a ve spěchu. Možnost jen si tak chvíli spočinout, v klidu a beze spěchu si
poklábosit nebo sdílet krásný zážitek je velkou odměnou navíc, kterou tyto
obecní výlety s sebou nesou.

A co bude dál? Pan průvodce už by věděl! Poučeni historií však víme,
že neviditelná ruka ovládá nejen trh, ale i naše životy. To co je před námi, je
zatím zahaleno rouškou, pod kterou nedokážeme nahlédnout. Za sebe však
mohu slíbit, že pokud se naskytne další příležitost poznávat společně naši
krásnou vlast, půjdu do toho po hlavě a nebudu váhat ani vteřinu.

Anita Ruby
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Práce jako na kostele
Kdo by to úsloví neznal. Platí pro všechny kostely. I pro ten náš.

Opravy, rekonstrukce a restaurátorské práce se na něm nikdy nezastaví.
Sotva skončí na jedné straně, už aby se opravovalo na té druhé. To je ale
spíše úkol pro odborníky. Nás zajímá jiná práce, která není tak vidět, ale je
stejně důležitá.

Každý z nás někdy do kostela zavítá. Někdo pravidelně, někdo občas,
někdo jen výjimečně, ale i ten největší neznaboh se rád pochlubí naším
kostelem třeba svým hostům a přátelům, kteří do Křtin zavítají, a při
pohledu na monumentální Santiniho stavbu užasnou. V tak malé dědině –
i když si říká městys – by nikdo tak nádherný kostel nečekal. Je architek
tonickou chloubou naší vesnice. A co víc: kamkoli dnes přijdete, ať už do
města, či na vesnici, a vezmete za kliku kostelních dveří, je téměř jistě
zamčeno. Jen málo kostelů nabízí dříve tak samozřejmou věc, jako je volný
vstup po celý den. Náš kostel je čestnou výjimkou. Od rána až do klekání
zůstává návštěvníkům otevřen.

Není proto divu, že chloubu naší vesnice navštíví každý rok tisíce
poutníků a turistů z celého světa, a odnášejí si krásné zážitky. Přinášejí však
s sebou – podle počasí – bláto a prach z cest, které usedají na podlahu
a ostatní výbavu kostela. A my jaksi samozřejmě očekáváme, že ten prach
někdo uklidí, abychom příště zase mohli obdivovat nádheru Santiniho díla.
Aby však zůstala naše chlouba pořád čistá a krásná, vyžaduje to velké úsilí,
které už řadu let leží na bedrech několika obětavých spoluobčanů, většinou
důchodců, kteří se úklidu kostela věnují, aniž bychom si to my, ostatní,
uvědomovali. Jenže i jim docházejí síly.

Proto se na vás obracíme s prosbou o spolupráci na úklidu nejdůleži
tější stavby naší vesnice. Bez ohledu na to, jak často kostel navštěvujete,
přiložte ruku k společnému dílu a jednou za čas nám pomozte prostory
kostela uklidit. Poutníci si odnášejí obdiv a úžas. Vy si odnesete něco ještě
cennějšího: příjemný pocit ze spolupráce na společném díle ve prospěch
všech. Čím nás bude více, tím snazší to bude.

Bližší informace o době a režimu úklidu kostela lze získat na farním
úřadě a na mobilu 731 603 488 nebo emailu pmkrtiny@gmail.com.

Farnost Křtiny
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Sto dvacet let Dolní školy
Za pár dní uplyne přesně 120 let od slavnostního otevření budovy Obecné

školy č. p. 65 – dnešního Spolkového domu. Po dlouholetých tahanicích, jež akci
předcházely, vypukla překvapivě rychlá výstavba. Podle návrhu studnického
architekta Ryšánka ji provedla firma Toman z Nového Rousínova. Základní kámen
byl položen dne 25. dubna 1901 na místě zrušené obecní pastoušky (naposledy bytu
obecního strážníka). Hrubá stavba byla dokončena o půl roku později a kolaudace
proběhla s drobnými výhradami 22. května 1902.

Pak už nic nebránilo slavnostnímu otevření školy, které se uskutečnilo
v neděli, dne 13. července 1902. V sobotu večer tomu předcházel lampionový
průvod s ruprechtovskou muzikou, nesoucí symbolicky světlo vzdělání od staré
školy v Hoře k nové školní budově. Samotná nedělní slavnost proběhla částečně
v kostele a částečně na speciálním podiu, postaveném pro ten účel před školou.
Touto slavností skončil také starý školní rok. Za císaře pána začínaly totiž letní
prázdniny až v půli července. V nové škole se začalo vyučovat 1. září 1902 a učilo
se tam 98 let. Poslední vyučovací hodina v ní skončila 30. června 2000. Jako škola
sloužila tak budova přesně 35 733 dní. Včetně stovek prázdnin, epidemických,
či uhelných uzávěr a válečných rekvizic.

Petr Švenda, kronikář

Vzácná fotografie z konce 19. století zachycuje bývalou obecní pastoušku č. p. 65, stojící
na místě budoucího staveniště školy, krátce před zahájením výstavby (dole uprostřed).

Vpravo nahoře je nejstarší známé vyobrazení nové školy.
Tehdy měla, oproti dnešnímu stavu, poloviční délku.

(Pohlednice převzaty z publikace M. Drápely: Křtiny ... na pohlednicích, 2000.)



Strana 38

Proč je ve Křtinách krásně
Jsou na naší Zemi místa, kde je lidem dobře, aniž si uvědomují proč. V naší

zemi české, moravské i slezské je takových míst nepočítaně. Jsou v horách, jejich
podhůří, ale i v širých rovinách.

Vedle geografického charakteru lokality a jejího vegetačního pokryvu se na
mimořádně příznivém „geniu loci“ mohou podílet i pozitivní emise látek vystupu
jících z nitra Země.

Nezřídka se jedná o místa, která jsou v důsledku dávných horotvorných
procesů porušena hlubokými tektonickými poruchami, mnohde následně překrytými
horninami mladších geologických formací.

Poruchová pásma v nadložních sériích jednak nesou stopy tektonických dějů
souvisících přímo s jejich vznikem, jednak mohou být „prokopírovaným“ obrazem
starých tektonických struktur v podloží.

Puklinové porušení skalních masivů dává horninovému prostředí možnost
výskytu a pohybu kapalných či plynných látek v nich. Z oblasti Křtin jsou
významným fenoménem puklinové a krasové vody, které v prostředí vápencového
masivu vytvořily monumentální přírodní krasový komplex.

Studiu puklinových komplexů z hlediska výskytu a využití podzemních vod
pro vodohospodářské účely, pro získávání přírodních minerálních vod pro lázeňské
využití a jejich ochranu jsem se věnoval po celých uplynulých šedesát let mého
profesního života. Získal jsem tak poznatky nejen o výskytu vod v podzemí, ale
i projevech zemského prostředí.

Dlužno podotknout, že tato odborná problematika je stále ještě i dnes z řady
důvodů odborníky geology opomíjena. Přitom ve 2500 let starých spisech
Hippokrata je možno číst o tom, jak přírodní prostředí ovlivňuje kvalitu lidského
života.

Staré poruchy v horském masivu mohou být přitom výstupními cestami
emisí látek původem z hlubších zón až do atmosféry, ve které žijeme. Tyto látky ve
formě iontů ovlivňují složení běžné atmosféry.

V námi dosud šetřených lokalitách se jedná o biogenně důležité prvky:
sodík, draslík, vápník na úrovni koncentrací 420 – 680 μg/m3, hořčík, v rozmezí
114 – 150 μg/m3, hořčík v rozmezí 35 – 45 μg/m3. Tyto hodnoty, zjištěné atmogeo
chemickým průzkumem na území parku Wellnes Hotelu Augustiniánský dům
v Luhačovicích, lze považovat podle vyjádření Doc. MUDr. Dobroslavy Jandové,
za vzdušný bioaerosol vhodný k léčení dýchacích problémů. Dýchání tohoto
přírodního produktu, pocházejícího z hlubokých zón kůry zemské, může mít
příznivý vliv na pocity lidí, kteří zde pobývají.

Na základě výše uvedených dosavadních poznatků o atmogeochemické
situaci v horských komplexech Českého masivu při styku s karpatskou soustavou,
lze učinit tyto předběžné závěry o atmogeochemické situaci v oblasti zámku
a kostela ve Křtinách.
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1. V důsledku hlubokého tektonického porušení starých stavebních jednotek
na styku Českého masivu a karpatské soustavy vznikly hluboké poruchové systémy,
které tvoří vesměs vertikální cesty komunikace mezi prostředím s vysokými tlaky
a teplotami a dnešní zemskou atmosférou.

2. V podmínkách vysokých tlaků a teplot se na poruchových zónách uvolňují
nestabilní ionty, které pak vertikálními poruchami putují až k povrchu zemskému
a vstupují zde do naší atmosféry.

3. Přímý výstup emisí do zemské atmosféry je pak usměrňován litologií
krycích sérií, jejich rozpukáním nebo jejich průlinovou propustností.

V oblasti zámku a kostela ve Křtinách existují velmi dobré strukturně
geologické podmínky pro výstup emisí z hlubokých zón kůry zemské až do naší
biosféry.

Vertikální pukliny v devonských vesměs karbonátových horninách, právě
tak, jako i v kulmských drobových sériích, jsou pro výstup emisí z hlubokých zón
vhodnými cestami. Naproti tomu mladší uloženiny kulmu rozstáňského souvrství ve
vývoji jílovitých břidlic, mají díky své plasticitě pukliny vesměs sevřené a jsou
tudíž pro výstup emisí nevhodné.

V bezprostředním okolí zámku a kostela, jak lze vizuelně pozorovat
v umělém skalním výchozu nad příjezdovou cestou k budově zámku, volné
vertikální pukliny vystupují přímo do atmosféry. Senzibilně byly zjištěny i přímo
před zadním vstupem do zámku. Na podkladu mapy m 1:500 „Technické zázemí
centra“ se jedná o puklinový systém SZ–JV směru, který je v dané oblasti běžný
a je poměrně volný pro pohyb vod a plynů v podzemí.

Pro prokázání výstupu biogenních iontů z podzemí do atmosféry v oblasti
kostela a zámku ve Křtinách je třeba na zjištěných poruchových zónách realizovat
atmogeochemická šetření. Běžně jsou na základě objednávky prováděná Státním
zdravotním ústavem nebo laboratoří zaměřenou na zjišťování atmosféry ovzduší.

Výsledky šetření pak odpoví na otázku „Proč je ve Křtinách krásně“.
Při atmogeochemickém průzkumu je třeba vycházet z dostupných poznatků

o geologické stavbě území, speciálně o tektonické situaci v konkrétní lokalitě.
Výsledky šetření by měl zhodnotit geolog se zaměřením na problematiku

atmogeochemie puklinově propustných skalních masivů a specialista balneolog.
V Brně 10. ledna 2022,

RNDr. Vladimír Řezníček

Poznámka redakce: Pan doktor se celý život věnuje studiu minerálních vod
a jejich výskytu v přírodě. Jeho článek, plný odborných geologických termínů, může
být pro běžného čtenáře poměrně náročný. Přesto stojí za přečtení. Přináší totiž
zajímavou myšlenku, že vzduch, který ve Křtinách dýcháme, je obohacován výpary
zdraví prospěšných plynů, vzlínajících možná na okraji Moravského krasu z hlubin
zemské kůry do ovzduší. Možná nebylo náhodou, že si naši předkové vybrali za své
sídlo oblast dnešního zámeckého parku. Nebýt velkého požáru v roce 1611, bylo by
tam centrum obce dodnes. A možná i takové moravské Lurdy.



Zaniklý rybník, zvaný Březinský
„Historia magistra vitae“, ale co si počít, když historie o některých

událostech a dějích mlčí? Nejsme naštěstí závislí jen na historických prame
nech  krajina kolem nás je mnohokrát přepisovaný palimpsest, ve kterém
může pozorné oko číst stejně snadno, jako v knize. V okolí Křtin je
množství takovýchto krajinných prvků, které nám vyprávějí o lidských
aktivitách v minulosti, ať už jde o úvozy starých cest, pozůstatky po těžbě
nebo právě relikty hrází zaniklých rybníků.

Jeden takový zapomenutý rybník ležel na hranici křtinského katastru
za křižovatkou silnic pod Bukovinou, na dohled od dnešní zastávky
autobusu. Val zaniklé hráze je v terénu stále patrný pouhým okem, a ještě
lépe vynikne na digitálním modelu reliéfu pořízeného leteckým laserovým
snímkováním krajiny. Takový model nám umožní nahlédnout na přesný tvar
povrchu zemského z ptačí perspektivy, a odhalit i pravidelnost okrouhlé
hráze, která nemusí být ze země zřejmá. Dalším přímým vodítkem jsou
historické mapy: Ve druhé polovině 18. století zachytili rybník důstojníci
císařské armády při „I. vojenském mapování“ území monarchie. Tato mapa
je ale spíše schématická a přesná lokalizace rybníku podle ní není možná.
Přivede nás však na další stopu jeho existence. K lokalizaci nám lépe
poslouží „indikační skica stabilního katastru“ pořízená v první polovině
19. století. Na té už sice rybník není, protože v té době již neexistoval, ale
skica zachycuje jeho přesnou polohu v podobě nově vytyčených parcel,
které kopírují okrouhlý tvar rybníku, zatímco polní parcely v okolí mají tvar
podlouhlých pásů. Překrytím indikační skicy a mapy digitálního modelu
reliéfu zapadne relikt hráze přesně na okraj historických parcel a máme tedy
správné umístění rybníka potvrzeno.

Obecní kronika Bukoviny (z roku 1923) zmiňuje na jejím katastru
v 17. století celkem 5 rybníků, ale neříká nic o jejich poloze a jen v jednom
případě udává název  rybník zvaný Březinský. Rybník u křižovatky pod
Bukovinou je z pohledu Bukoviny v nejzazším cípu území katastru a to
v cípu nejblíže Březině. Můžeme se tedy s vysokou mírou pravděpodobnosti
domnívat, že se jedná právě o onen rybník Březinský.

Co do velikosti, byl rybník srovnatelný s Horním i Dolním rybníkem
ve Křtinách. Jeho založení lze přisoudit zábrdovickým premonstrátům, kteří
Bukovinu od středověku vlastnili, a jeho zánik spadá do období mezi
vytvořením obou výše zmíněných historických map, tedy mezi léta 1780 až
1826. Důvod zániku rybníka je lákavé vysvětlit změnou vlastníka po zrušení
premonstrátského kláštera v roce 1783, kdy byl majetek zábrdovického řádu
zestátněn a rozprodán. Nový majitel neměl zřejmě o rybník zájem, a tak
hráz prolomil a na jeho místě vytvořil zemědělské parcely.
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Když procházíme kolem, můžeme si i dnes představit zákoutí pod
lesem s rybníkem Březinským, na který padá večer, nad hladinou prolétá
vlaštovka, a dole u hráze sedí na hlavaté vrbě vodník s mokrými šosy a bafá
z fajfky obláčky dýmu.

Detailní informace o průzkumu rybníka jsou dostupné na odkazu
v repozitáři Digitální archiv AMČR:

https://digiarchiv.aiscr.cz/id/MTX202200202
Tomáš Pavloň

Rybník označen červeným oválem.
I. vojenské mapování

(17641768 a 17801783).

Parcely, kopírující tvar zaniklého rybníka.
Indikační skica stabilního katastru

(1826).

Relikt hráze (žlutě)
a rekonstruovaná plocha rybníka (modře)

na leteckém snímku lokality.

Laserové snímkování oblasti
ukazuje zřetelné zvlnění terénu

v oblasti hráze a plochy bývalého rybníka.

Poznámka redakce: objevit dokonale zapomenutý rybník není žádná samo
zřejmost. Díky všímavosti Toma Pavloně se na Křtinském potoce pod Bukovinou
jeden takový najít podařilo. Doba vzniku
rybníka je ovšem obestřena tajemstvím.
Ačkoli bukovská kronika zmiňuje, že prý již
v roce 1656 byl existující „Březinský“ rybník
opraven, Müllerova mapa z roku 1719 o něm
nic neví, přesto, že oba stejně velké křtinské
rybníky (dnes rovněž zaniklé) na ní zobrazeny
jsou, spolu s celým tokem Křtinského potoka
(na obrázku vpravo).
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Rozpis zubní pohotovosti
Červenec

2.7. MUDr. Grénarová Magda Boskovice, Růžové nám. 16 774 710 550
3.7. MUDr. Beranová Alžběta Blansko, Gellhornova 9 735 056 656
5.7. MUDr. Hanáková Jitka Blansko, Pražská 1b 516 418 788
6.7. MUDr. Ševčíková Rad. Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454
9.7. MUDr. Hošáková Kateřina Adamov, U Kostela 4 516 446 428

10.7. MUDr. Houdková Radka Blansko, Pražská 1b 731 144 155
16.7. MUDr. Chatrný Martin Boskovice, Lidická 8 734 231 260
17.7. MUDr. Jaklová Eva Boskovice, Smetanova 24 516 454 046
23.7. MDDr. Veselý Petr Letovice, Masarykovo náměstí 162/38 792 325 591
24.7. MDDr. Javorská Aneta Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455
30.7. MUDr. Jílková Stanislava Rájec, Ol. Blažka 145 516 410 786
31.7. MUDr. Kopáčková Drah. Letovice, A. Krejčího 1a 516 474 369

Srpen
6.8. MUDr. Kraml Pavel Boskovice, Růžové nám. 16 733 644 499
7.8. MUDr. Paděrová Mir. Šebetov, 117 516 465 452

13.8. MUDr. Žilka Vlastimil Benešov, 19 516 467 313
14.8. MUDr. Kulhánková Emilie Křtiny, Zdrav. středisko 516 414 291
20.8. MUDr. Kupková Jarmila Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 457
21.8. MUDr. Kutlíková Tatiana Boskovice, Růžové náměstí 2345/12 602 882 007
27.8. MUDr. Loskot Pavel Svitávka, Hybešova 197 516 471 210
28.8. MDDr. Javorská Aneta Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 455

Září
3.9. MUDr. Mikulášková Mir. Letovice, Mánesova 468/2 516 474 488
4.9. MUDr. Nečasová Lucie Blansko, ZŠ TGM, Rodkovského 2 607 812 963

10.9. MUDr. Padalík Karel Boskovice, Nemocnice Boskovice 516 491 263
11.9. MUDr. Křížová (Vrbová) Knínice u Boskovic, 330 774 844 735
17.9. MUDr. Paulíčková Jarmila Černá Hora, Zdrav. středisko 725 415 615
18.9. MUDr. Paulíčková Veronika Černá Hora, Zdrav. středisko 723 184 842
24.9. MUDr. Pernicová Libuše Boskovice, Růžové nám. 16 774 177 804
25.9. MDDr. Potůček Jiří Blansko, Pražská 1b 516 419 538
28.9. MDDr. Prachařová Iva Poliklinika Blansko, Sadová 33 725 906 610

Říjen
1.10. MUDr. Řehořek Tomáš Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453
2.10. MUDr. Řehořkovi Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 453
8.10. MUDr. Roth Pavel Ostrov, Zdrav. středisko 516 444 326
9.10. MUDr. Semrádová Danuše Sloup, Zemspol, 221 516 435 203

15.10. MUDr. Sládek Jiří Velké Opatovice, Mládežnická 492 516 477 319
16.10. MDDr. Soldmann Martin Lomnice, Tišnovská 80 549 450 128
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Úsměv
„Hele, víš, jak se říká křtinskému koupališti?“, byl jsem tázán během

zkoušky Královské muziky. Nevěděl jsem. „No přece Františkovy lázně“, poučil
mne klarinetista. Faktem je, že našemu starostovi Františkovi podařilo se prosadit
opravu koupaliště v neuvěřitelně šťastné chvíli, s neuvěřitelně výhodným úvěrem,
těsně před tím, než se celostátní ekonomika začala povážlivě kymácet. Kdo tu dobu
zaspal, na nové koupaliště si pěkných pár let počká. Proto mi toto označení připadlo
docela vtipné a vyloudilo na mé tváři zasloužený úsměv.

No, ale vlastně jsem chtěl psát o hudbě.

Zubní pohotovost (pokračování)
22.10. MUDr. Soldmannová Svat. Lomnice, Tišnovská 80 549 450 128
23.10. MUDr. Staňková Vlasta Jedovnice, Zdrav. středisko 516 442 726
28.10. MDDr Stibor Jan Lomnice, Tišnovská 80 549 450 128
29.10. MUDr. Stojanov Milan Blansko, B. Němcové 1222/15 605 184 479
30.10. MUDr. Ševčík Štěpán Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454

Pohotovost je sloužena v uvedených dnech na uvedených adresách od 8:00 do 13:00.
Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Brně, Úrazová nemocnice, Ponávka 6,

tel. 545 538 111, ve všední dny od 18.00 hodin do 24.00 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích od 8.00 hodin do 20.00 hodin.

Jarní fotbalová liga

Jelikož náš fotbalový stadion není osvětlen, slibuje jarní část sezóny
divákům více zápasů, než podzimní. Po té podzimní jsme se na soupeře
dívali z 3. místa a chystali se na jaře zúročit zimní přípravu.

Před začátkem sezóny se však začala nepříjemně plnit marodka a tak
byl náš jarní začátek poněkud rozpačitý.

Avšak soupeřovy hráče (i některé naše) na křtinském trávníku balón
moc neposlouchá, takže jsme postupně začali sbírat cenné body, a bavit
diváky pěknými kombinacemi a góly. Nakonec jsme vybojovali pěkné
čtvrté místo.

Chtěli bychom poděkovat těm, kteří nám pomáhají s přípravou
zázemí na naše zápasy, obecní četě za sekání trávníka a fanouškům, kteří
chodí nejen na domácí zápasy, ale neváhají si udělat výjezd za fotbalem i do
Brna.

Těšíme se na vás na podzim.
Štefan Pinďák
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Na zkouškách Královské muziky se člověk doví ledacos. Skoro by se mohlo
zdát, že se tam jen tak kecá o hloupostech, jako když si člověk zajde do hospody,
poklábosit se sousedy. Jenže opak je pravdou. Ty tam jsou doby, kdy páter Krbec
označoval Královskou muziku za „žesťovou pomstu“. Dnešní kapela sice ještě není
Moravankou, ale nebožtíci už se za ni červenat nemusí.

Zadarmo to ale není. Každý druhý týden scházejí se členové kapely v hab
rovské garáži u Králů. Ne proto, že si rádi pokecají o křtinském koupališti, ale aby
oprášili část svého dechovkového repertoiru. Krůček po krůčku se tak královská
dechovka vrací na místo, které zaujímala v místní kultuře v době dnes již
legendárních kapelníků Václava Krále a jeho otce Richarda staršího.

S muzikou je to těžké. Máteli nadání, může to vypadat, jako by vám to šlo
samo. Jenže nejde. Už jste někdy viděli zedníka, který by se po večerech cvičil ve
skládání cihel, aby mu to šlo v práci lépe od ruky? Já ne. Zato muzikant je k cvičení
odsouzen doživotně. Sebelepší virtuos tráví denně spoustu času cvičením, místo
aby seděl u televize a sledoval fotbal. Jinak by rychle přestal být virtuosem. A co
teprve amatéři, zvláště dechaři. Jak člověk pár dní netroubí, upadne mu, takříkaje,
huba, a je pak veliká dřina, než mu to zase začne hrát.

Kdysi bývalo, že měla skoro každá dědina svou vlastní dechovku. Ne tak my,
Křtinští. My jsme vždycky spoléhali spíše na přespolní. Díky poutnímu kostelu
jsme si mohli vybírat mezi kapelami, přicházejícími do Křtin s poutníky. Třeba
když jsme před 120 lety, otvírali novou školu, hrála nám k tomu kapela až z Rup
rechtova. Královská muzika v té době patrně ještě neexistovala.

Zato dnes už dechovky nejsou. Když má někde dechovka zahrát, muzikanti
se horko těžko sbírají po celém okrese. Výjimkou jsou snad jen Jedovnice, kde díky
mnohaletému úsilí trumpetisty a učitele hudby Jiřího Gundakera mají hned dvě
výborné kapely. Většina obecních dechovek totiž vyhynula.

Buďme proto rádi, že zrovna my jednu echt vesnickou kapelu máme, byť
ouředně sídlí v Habrůvce. Je to kulturní klenot, kterého je třeba si vážit, zvláště
v době konkurence neosobní reprodukované profesionální hudby. Třeba jen proto,
že ta naše živá vesnická kapela udělá občas nějakou malou, úplně maličkou
chybičku, která ji polidšťuje a oživuje. Rozdíl je stejný, jako když pohladíte
dokonalou Michelangelovu sochu z mramoru, a naproti tomu holku, která sice není
dokonalá, ale která se při tom na vás nádherně usměje. Nemyslíte?

Petr Švenda


