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Křtinský zpravodaj
Říjen 2022/3

Vážení sousedé,
podzim je v plném proudu, a s posledním letošním číslem našeho

Zpravodaje nastal čas ohlédnout se za horkým létem, prázdninami
a počátkem školního roku.

Začnu od konce. Máme za sebou řádné volby do obecního
zastupitelstva. Děkuji vám, že jste přišli v tak hojném počtu vyjádřit svůj
názor na další směřování obce. S volební účastí více, než 66% patříme
tradičně v této disciplině k premiantům. Dali jste jednoznačně najevo, jak si
přejete, aby se náš městys v následujícím volebním období rozvíjel. Moc
vám děkuji za důvěru, kterou jste nám dali, a mohu vám slíbit za sebe,
a věřím, že i za ostatní zvolené zastupitele, že se budeme snažit, aby se
prostředí a život v obci nadále zlepšovaly.

Každého z nás se dotýká současná obtížná ekonomická situace, kdy se
zdražuje všechno možné, zejména energie. Jsem rád, že jsme v posledních
letech učinili ve všech obecních budovách taková opatření, která významně
snižují náklady na energie. Budovy jsme zateplili a zmodernizovali topení.
Nemohli jsme přitom tušit, jaké problémy nám letošek přinese, ale
promyšlená energetická šetrnost se nám vyplatila. Daří se nám tím
zmírňovat dopady této krize na obecní rozpočet. Ani teď nepřestaneme
hledat způsoby, jak ušetřit. Hledáme a poptáváme možnosti instalace
fotovoltaických panelů na výrobu elektřiny ze slunce pro potřeby obce.
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Neustále také hledáme možnosti jak sehnat peníze na dofinancování
akcí, které již probíhají nebo nás čekají v blízké budoucnosti. Není jich
rozhodně málo: dokončení vodovodu na Kolonce, začátkem roku bude
podána žádost o územní rozhodnutí ke stavbě nové čističky (společná
investice Svazku obcí, Habrůvky a Křtin). Původní čistička už nestačí
kapacitním potřebám obce, a brzdí náš další rozvoj. Spojení sil s Habrůvkou
nám navíc ušetří nemalé finanční prostředky.

Na jaře by měla proběhnout rekonstrukce havarijního stavu vodovodu
a rozšíření kanalizace v úseku od Legionáře po Učitelák, včetně nově
připojených nemovitostí. Na tuto akci se nyní připravuje projekt. Zhruba
dvě třetiny nákladů uhradí přitom Svazek, zbytek obec.

Stále pokračují práce na projektu silničního průtahu, včetně chodníků,
které jsou s touto akcí spojeny. Přípravu stále brzdí neochota některých
zúčastněných dohodnout se na oboustranně schůdném řešení.

Až budete tento Zpravodaj číst, bude se pokládat nový asfaltový
povrch na silnici v Chaloupkách, a zároveň vyměňovat povrch před
Úřadem. Bude to náročné, ale zkusme zatnout zuby, a týden vydržet.
Odměnou nám bude opravená silnice. V těchto dnech bude také uvedena do
provozu nově opravená silnice ze Křtin přes Proseč do Březiny.

Ti z vás, kdo se přihlásili včas k systému žlutých a modrých popelnic
na tříděný odpad, budou si je moci v následujících dnech vyzvednout.

Před námi je advent, vánoce a konec roku 2022, těžce poznamenaného
válkou na Ukrajině, rostoucím mezinárodním napětím, celosvětovou ener
getickou krizí, inflací a růstem cen. Přesto věřím, že si v něm každý z vás
najde alespoň nějaký světlý okamžik, na který bude rád vzpomínat.

Bylo by naivní doufat, že příští rok již těmito komplikacemi
poznamenán nebude. Proto přeji vám i sobě alespoň to, aby se během něj
neobjevily žádné další války, krize, epidemie, ani živelní katastrofy,
abychom naopak všechny problémy, nahromaděné v letošním roce společně
zvládli, a abychom si mohli na jeho konci říci: máme to za sebou.

Věřím, že se letos zase sejdeme u tradičního rozsvícení Vánočního
stromu, které jsme museli v posledních dvou rocích vynechat. Přeji vám
příjemné prožití adventního času roku 2022 v kruhu vašich blízkých,
a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2023. Vykročte do něj s úsměvem.

Váš starosta
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Koupaliště a kemp
Máme za sebou první úplnou sezonu provozu nově opraveného

koupaliště. Je proto čas počítat.
Někteří z vás se pozastavovali nad faktem, že nové koupaliště je

podstatně menší, než bylo to předchozí. Ano, je to tak. Koupaliště jsme však
nezmenšili zbytečně. Je to daň za uskutečnitelnost celého projektu.

Kdybychom chtěli zachovat původní velikost koupaliště, jeho
pořizovací cena by se vyšplhala do astronomických výšin, přesahujících
finanční možnosti obce. Rekonstrukci jsme přitom stihli za pět minut
dvanáct, v době mimořádně výhodných úvěrů. Dnes bychom již kompaliště
asi rekonstruovat nedokázali. Rekonstrukcí jsme navíc přišli jen o jedinou
plaveckou sezonu.

Provoz původního koupaliště by byl v dnešní době neufinancovatelný.
Technické vybavení bylo na konci životnosti, a obrovské nároky na stále
dražší vodu se v důsledku průsaků stupňovaly, takže dnes by již akutně
hrozilo, že budeme muset provoz koupaliště ukončit. Během letoška se
jednoznačně prokázalo, že zmenšení rozměrů a nová technologie bazénu
vedly k významné úspoře provozních výdajů. Přesto by byl provoz
samotného koupaliště na hranici rentability, kdybychom vedle něj nevybu
dovali moderní kemp, který nám už v letošním roce přinesl nemalé peníze,
ačkoli jsme jej teprve v průběhu sezony dokončili.

Návštěvníci oceňují příjemné koupání, krásné prostředí a kvalitní
vybavenost a služby, které mají k dispozici. K velmi pozitivnímu hodnocení
přispívá zmíněný kemp, jenž si hned v prvním roce provozu získal i bez
reklamní kampaně řadu příznivců, kteří se chystají navštívit jej příští rok
znovu.

Ocenění a poděkování si zaslouží zejména Robert Dvořáček, který
musel nakonec zastat úlohu správce areálu po celou sezónu sám.

Pár čísel na závěr:
Tržby koupaliště: 670.735 Kč.
Tržby kempu: 409.530 Kč.
Návštěvníci koupaliště: 10.468 osob.
Obyvatelé kempu: 718 osob.

To je lepší výsledek, než jsme doufali.
Starosta
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Adventní potravinová sbírka
Stále složitější ekonomická situace dopadá v poslední době na stále

větší počet našich spoluobčanů, kteří stále častěji potřebují naši pomoc.
Jednou z institucí, které se snaží tuto pomoc v našem okolí organizovat
a poskytovat, je Oblastní charita Blansko, která nabízí širokou paletu
pomoci lidem v krizových situacích, lidem v nouzi, seniorům, nemocným,
handicapovaným, provozuje hospic, nouzové ubytování, psychologickou
pomoc, poradenství s dluhy a další služby, které lidé většinou ocení teprve
tehdy, až se na ně přestane štěstěna usmívat.

Aby však charita mohla svoje služby nabízet, nemůže se spoléhat jen
na stát, zvláště v komplikovaných ekonomických podmínkách letošního
roku. Proto je třeba, abychom se do jejích aktivit zapojili i my, kteří v dané
chvíli charitativní pomoc nepotřebujeme. Mimo jiné je třeba neustále dopl
ňovat chybějícím materiálem charitní sklady.

Proto obec Křtiny připravuje v adventním čase opět potravinovou
sbírku pro Oblastní charitu Blansko, která se tentokrát zaměří především na
tyto komodity:

 Konzervy (zeleninové, masové, lečo, lunchmeat, rybí konzervy, pesto)

 Instantní polévky

 Dětská výživa

 Marmelády

 Mléko

 Olej

 Mouka

 Těstoviny

Přesný termín uskutečnění akce bude zveřejněn po domluvě s charitou
na obecním webu, infokanále a bude také vyhlášen obecním rozhlasem.
Věříme, že se opět zapojíte v hojném počtu. Každý z nás se může někdy
ocitnout v situaci, kdy bude služby charity také potřebovat.

ÚM Křtiny



Jubilanti

V následujících měsících oslaví životní jubilea tito naši spoluobčané:

Listopad
Jiřina Opletalová, Ludmila Skácelová, Miroslav Šebela,

Emilie Tomášková (Santini)

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

Leden
Cyril Hrubý, Eliška Kouřilová, Marcela Perglová (Santini)

Únor
Anna Habáňová (Santini), František Hloušek,

Marie Kovářová, Marie Packová, Vanda Pásková,

Františka Riedelová

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

Pytlový sběr
Do konce roku 2022 vyjedou obecní zřízenci pro tříděný odpad

ve žlutých pytlích v těchto termínech:

3. listopad, 1. prosinec, 29. prosinec.
Pro rok 2023 nejsou dosud termíny stanoveny.

Děkujeme vám za spolupráci při třídění odpadu.
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Obecní PLATEBNÍ TERMINÁL
Obecní poplatky a jiné platby nad 100 Kč lze v kanceláři úřadu

nově provádět také prostřednictvím platebního terminálu.
Odpadá tak nutnost platby v hotovosti.
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Zemřel RNDr. PhMr. Zdeněk Opletal
V pondělí 3. října navečer zemřel ve věku 98

a půl roku dlouholetý spolupracovník obecního
úřadu, dr. Zdeněk Opletal. Zaměstnáním byl po
většinu svého profesního života vedoucím mikro
biologické laboratoře Transfuzní stanice v Brně.

V květnových volbách roku 1957 byl poprvé
zvolen poslancem Místního národního výboru ve
Křtinách. Tím započala jeho práce pro obec.

V roce 1960 inicioval vznik Křtinského
zpravodaje, který pak mnoho let připravoval pro
tisk, jako jeho šéfredaktor. Ve stejné době také
přispíval svými články o Křtinách do legendárního čtvrtletníku „Vlastivědné
zprávy z Adamova a okolí“. V roce 1990 bylo vydávání Křtinského
zpravodaje na dvacet let přerušeno, ale když byl v roce 2011 Křtinský
zpravodaj obnoven, dr. Opletal se ihned aktivně zapojil, a stal se pravidel
ným přispěvatelem, jehož články nechyběly v žádném čísle zpravodaje.
Poslední příspěvek poslal do redakce na podzim roku 2019.

V roce 1992 přijal rovněž funkci obecního kronikáře. Tomuto úkolu se
pak věnoval čtvrt století. Během té doby popsal svými kronikářskými
záznamy asi tisíc rukopisných stran ve třech knihách obecní kroniky. Teprve
když dokončil zápis za rok 2016, přinutily jej v 93 letech zdravotní důvody
předat funkci mladšímu kronikáři. V samém závěru své kronikářské kariery
obdržel, v souvislosti se soutěží Vesnice roku, od Ministerstva pro místní
rozvoj „Diplom za vzorné vedení kronik“.

Když bylo na konci osmdesátých let potřeba najít nového správce
obecního koupaliště a přilehlého kempu, neváhal se čerstvý důchodce
přihlásit. Tam také uplatnil svou aktivní znalost německého a francouzského
jazyka. Počátkem devadesátých let si totiž náš kemp oblíbili zejména
holandští turisté, s nimiž rád pohovořil. Někteří z nich jej ještě po letech
navštěvovali doma, ačkoli už dávno správcem koupaliště nebyl. Na přelomu
tisíciletí uplatnil svou znalost němčiny také jako učitel na jedovnické
průmyslovce, kde zaskakoval za chybějící kantory.

Na práci obecního úřadu se dr. Opletal v různorodých funkcích podílel
po dobu šedesáti let. Vedení obce proto vyjadřuje upřímnou soustrast jeho
rodině, a panu doktorovi vyslovuje poděkování, a věnuje mu tuto vděčnou
vzpomínku.

Úřad Městysu Křtiny
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Žáci 5. ročníku se zúčastnili soutěže „Prosaď se“
Naši páťáci přijali pozvání na již 9. ročník akce „Prosaď se“, která je

určena pro žáky 5. ročníků regionálního sdružení škol Cirsia. V letošním
roce pořádala soutěž ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy. Akce se konala 20. října
2022 a zúčastnilo se jí celkem 6 škol. Pravidla zůstala stejná jako
v předcházejících letech. Každá 5 členná skupina si zvolila svého kapitána,
který po poradě se svým týmem odpovídal na otázky v různých disciplínách.
Ústní vědomostní kvíz z ČJ, M a AJ zvládly všechny týmy bez větších
bodových ztrát a průběžné pořadí tak bylo velmi vyrovnané. Zadané
pohybové úkoly ve sportovní soutěži a úkoly zaměřené na spolupráci
v týmu už s pořadím jednotlivých týmů zamíchaly. Dobrý všeobecný
přehled, rychlost a přesnost vedly k zisku nejvyššího počtu bodů a umístění
na předních místech žebříčku. A jak toto napínavé klání nakonec dopadlo?

1. místo ZŠ Lipovec
2. místo ZŠ Podomí
3. místo ZŠ Křtiny

Tři nejlepší týmy si odvezly medaile, diplomy a drobné dárky. Všem
výhercům gratulujeme!

Mgr. Dagmar Drahovzalová, třídní učitelka 5. třídy

ŠKOLA
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Adaptační pobyty
Adaptační pobyt 6. A třídy

Třída 6. A má za sebou adaptační pobyt, který proběhl 5.  7. 10. 2022.
Program pro nás zajistilo zařízení Lipka, Rychta v obci Krásensko. Děti
měly možnost uplatnit své znalosti o přírodě, dozvědět se mnoho nového
o problematice životního prostředí, ale také se zapojit do celé řady aktivit,
díky nimž se zábavnou formou lépe poznaly jako spolužáci. Součástí
programu byl i dlouhý pěší výlet do Ostrova u Macochy. Přálo nám krásné
podzimní počasí a děti si vyzkoušely přímo v terénu, co obnáší být
speleologem. Největší úspěch však zřejmě měla terarijní zvířata na Rychtě,
se kterými většina dětí trávila nejvíce volného času. Při společném
závěrečném hodnocení jsme se všichni shodli, že se pobyt vydařil.

Mgr. Alice Ševčíková, třídní učitelka 6. A třídy

Adaptační pobyt třídy 6. B
Od pondělí 3. 10. do středy 5. 10. 2022 proběhl adaptační pobyt žáků

6. B ve školském zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka, pobočka
Rychta Krásensko. První den, poté, co jsme se ubytovali, byl pro nás
přichystaný naučný program zaměřený na poznávání našeho okolí. Během
týmových úkolů žáci nacházeli nové poznatky o přírodě, učili se, jak se k ní
mají chovat a zjišťovali, proč je pro nás příroda tak důležitá. Po vydatném
obědě na nás čekala venkovní aktiva „potravní řetězce“ a na závěr dne
mimořádný zážitek. Pochovali jsme si exotická terarijní zvířata místního
zařízení. Od gekonka až po krajtu. S příchodem dalšího dne, jsme měli před
sebou výzvu v podobě 15 km dlouhé trasy do Ostrova u Macochy. Během
cesty žáci opět plnili naučné úkoly zaměřené na poznávání naší krajiny,
včetně poznávání místních specifik, jakými jsou závrty či jeskyně. Poslední
den, po dokončení dopoledního programu zaměřeného na pozitivní a nega
tivní jevy v přírodě, jsme opustili Rychtu a vydali se autobusem zpět do
Křtin.

Mgr. Jitka Skřejpková, třídní učitelka 6. B třídy
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Třída 6. A

Třída 6. B
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Překročení Rubikonu 2022
Dne 22. 9. – 23. 9. 2022 proběhla tradiční akce regionálního

sdružení škol Cirsium „Překročení Rubikonu“. Tento školní rok akci
s názvem „Tajemství Křtin“ organizovala naše škola. Do nitra a prů
zkumu tajemství Křtin se pustili žáci škol ZŠ a MŠ Jedovnice, ZŠ
a MŠ Křtiny, ZŠ a MŠ Lipovec, ZŠ Ostrov u Macochy, ZŠ a MŠ
Podomí, ZŠ a MŠ Sloup.

Po zahájení a dobrém obědě se děti pustily do luštění první
tajenky. Mile nás překvapilo, jak žáci dokázali spolupracovat. Jakmile
ji vyluštili, vydali jsme se k jeskyni Výpustek. Musíme poděkovat
naší skvělé průvodkyni paní Vojáčkové. Její výklad ve Výpustku byl
velmi poutavě podaný a děti skvěle reagovaly.

Další kvíz nám ukázal cestu k našemu krásnému kostelu, kde na
nás již čekal páter Metoděj. Ukázal a povykládal nám zajímavosti
spojené se založením a stavbou kostela Jména Panny Marie. Také
jsme měli možnost slyšet nádherné tóny zvonohry. Největší zážitek
ovšem děti měly při vstupu do kostnice.

Již mírně unavení, ale po večeři opět natěšení, jsme se pustili do
výroby lucerniček. Předtím, než jsme vyrazili na cestu za pokladem,
čekalo nás luštění nejtěžšího kvízu. Za tmy, za světla svíček
v lucerničkách, jsme poklad nalezli.

Rubikon letos vytékal z nitra Výpustku
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U pokladu byla přiložena zpráva hraběnky Offermannové, která
prosila o vysvobození. Žáci se dozvěděli, že hraběnku mohou
zachránit tím, když splní tři úkoly – rozdělit si spravedlivě poklad,
vymyslet název pro svůj tým a nakonec vytvořit prezentaci
v Powerpointu o 6 – 10 snímcích, zaměřenou na Výpustek, kostel
a na novou a starou ZŠ a MŠ Křtiny.

V pátek ráno bylo vytvořeno žákům zázemí v počítačové
učebně. Pan učitel Zouhar všem dětem vysvětlil práci v Powerpointu,
protože to pro většinu zúčastněných byla novinka. Děti se aktivně
pustily do zpracovávání zadaného úkolu.

V 11.00 hodin přijeli zástupci vedení zúčastněných škol, aby
zhodnotili práci svých žáků. Žáci s velkým úspěchem prezentovali
své práce, dokázali se všichni ve svých týmech vystřídat,
spolupracovali, byli aktivní a musíme vyzdvihnout jejich nadšení
a komunikační dovednosti.

Žáci si odvezli nejen vyrobené lucerničky a ručně ražené mince,
ale především nevšední zážitky a nově navázaná přátelství.

PhDr. Aneta Orálková
Mgr. Olga Teremová

Pozn. red.: Společenství Cirsium (bodlák, přesněji pcháč) založil,
spolu s několika sousedními školami náš tehdejší ředitel RNDr. Jiří Kovařík
před rovnými šestadvacíti lety. Ani on tehdy nejspíš netušil, jak života
schopnou organizaci vymyslel, a že i dnes se do jejích aktivit budou žáci
zapojovat se stejným nadšením, jako tenkrát.

Je také velmi chvályhodné, že i poměrně moderní historické osobnosti
začínají, díky škole, obohacovat křtinskou mythologii: Baronka Adele Marie
Leopoldine Anna Luise Wilhelmina Eugenia von Offermann měla by radost
hned dvojnásobnou. Jednak proto, že byla Cirsiem povýšena z baronky na
hraběnku, ale hlavně proto, že kdo jednou vstoupí do pohádek, stane se
nadobro nesmrtelným.

Ostatně, abych si také přiložil polénko: v poslední době slýchám
zaručené zvěsti, že v jejím zámečku na Bukovském kopci opravdu straší. Jen
se neví, kdo: jestli baronka, její manžel Edwin, či snad její věrný pes Raudi.
Nebo dokonce všichni tři dohromady? Kdo ví. Jisto je jen to, že každou
chvíli praskají v zámečku bez zjevného důvodu okenní tabule, a opadává
omítka z metr silných stěn, v nichž jsou možná za živa zazděni žáci, kteří se
nedokázali naučit všechna barončina jména zpaměti.
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Přespolní běh v Podomí
Po dvouleté přestávce uspo

řádala ZŠ a MŠ Podomí přespolní
běh žáků regionálního sdružení škol
CIRSIUM. Přespolního běhu se
zúčastnilo šest škol v šesti katego
riích jak prvního stupně, kde
soutěžili chlapci i dívky spolu, tak
i druhého, kde soutěžili chlápci
a dívky zvlášť. Hodnoceni byli jak
jednotlivci, tak i školy.

V jednotlivcích se nejlépe umístili tito naši žáci:
Kategorie 1. – 3. třída Patricie Legut 2. místo
Kategorie 4. – 5. třída František Pelcl 2. místo
Kategorie 6.  7. třída, dívky Vendula Broďáková 1. místo

V celkovém hodnocení škol jsme obsadili 4. místo.
Všem žákům školy patří dík za vzornou reprezentaci školy a překo

nání nepříznivých povětrnostních i běžeckých podmínek!
Mgr. Karel Smejkal

A uvnitř nejhlubšího zámeckého sklepení je prý ukryta bezedná
studna, v níž pramení voda zapomnění. Kdo se z ní napije, všechno zapo
mene a dostane jistojistě pětku z dějepisu. A průjem.

A co víc! Podle zaručených zpráv hajného Ambrose, toho, co našel
čtyři zavražděné na cestě za Křtinami, bývá prý na den Svaté Máří
Kleofášovy v jednu hodinu po půlnoci spatřována baronka, jak smrtelně
bledá kráčí pomalým krokem bez hlesu lesní pěšinou do nitra Viligruntu, kde
na soutoku potoků marně hledá své klekátko, jež kdosi přesunul mnohem
výše proti proudu. A tak jen zlomeným hlasem šeptá do nočního ticha:
„Edwin, Edwin, mein Edwin ...“. Bez odpovědi zaniká její hlas v němém
temnu lesa, zatímco krůpěje modré krve jejího mrtvého manžela modře
světélkují v polehlé trávě na břehu potoka.

Kdo prý tam přijde o hodinu dříve, a přesně o půlnoci zvolá třikrát
„Rau, Rau, Rau!“, vzbudí barončina psa Raudiho, jehož strašlivé vytí zaplní
noční údolí, a baronka pak svou pochmurnou cestu o celý školní rok odloží.

Brrr! Až jsem se začal bát. Nesmíme věřit všemu, co se povídá, ale
přece jenom: kdo ví, co se tam stalo v ten nešťastný den se třemi devítkami,
v pátek 9. dubna 1909? ... Ať žije Cirsium.

Za šíření poplašných zpráv se omlouvá redakce.
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Zahájení školního roku 2022 – 2023
Ve čtvrtek 1. září 2022 jsme se sešli v atriu naší školy, abychom

společně zahájili nový školní rok 2022/2023. Školní rok byl zahájen českou
hymnou. Úvodní slovo měl ředitel školy, který popřál žákům hodně štěstí,
motivace a úspěchů do nového školního roku. Přivítat žáky taktéž přišel
starosta obce František Novotný a zástupce církve otec Metoděj, kteří jim
popřáli do nového školního roku mnoho úspěchů. Do 1. třídy naší školy
nastoupilo celkem 21 prvňáčků, které první školní den doprovodili jejich
rodiče. Ve školním roce 2022/23 tak navštěvuje školu celkem 260 žáků ve
12 třídách 1. – 9. ročníku a 50 dětí ve dvou třídách mateřské školy. Po
slavnostním zahájení školního roku odešli žáci se svými třídními učiteli do
tříd, kde žáci dostali další informace. Do první třídy přišli nové žáky a jejich
rodiče ještě osobně pozdravit pan starosta, otec Metoděj a vedení školy.
Přejeme našim žákům a jejich rodičům klidný a úspěšný celý školní rok
2022/23.

RNDr. Petr Lukáš, ředitel školy

Čerstvá posila školního kolektivu – prvňáci.
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Škola hrou doslova a do písmene
Lidé věnují velké množství energie hraní nejrůznějších her. Trénují, soutěží,

přemýšlejí nad vítěznými strategiemi, sdílejí zkušenosti a usilují o úspěch a prestiž.
Často se nám může zdát, že mladí hraním mrhají čas, který by mohli věnovat třeba
učení. Nemůže to však být i tak, že občas nevidíme učení skryté ve hře?

Návrat žáků do škol a k důležitým návykům po dlouhodobém režimu distan
ční výuky nebyl snadný a dal zabrat žákům, učitelům i rodičům. Z iniciativy tří
skupin mladých lidí z ČR a Slovenska vzešel projekt „School to play“. Jeho cílem
bylo přinést učitelům funkční nástroj schopný prostřednictvím prvků hry pozitivně
ovlivnit motivaci a kreativitu žáků, vztahy ve třídě i schopnost komunikovat
a společně plánovat. Výsledkem je celoroční program Nanovo, který využívá prvky
gamifikace*. V průběhu uplynulého školního roku pilotní verzi tohoto programu
realizovalo 6 tříd základních škol v Jihomoravském, Olomouckém a Trenčínském
kraji. Mezi vybrané žáky patřili i křtinští sedmáci (dnes už osmáci).

V rámci celoroční hry žáci představovali postavy dobrodružného příběhu.
Prostřednictvím těchto postav měli možnost ovlivňovat samotnou hru, získávat
rozličné informace a dosahovat herních cílů. Cesta k nim však vedla přes úspěchy
ve třídě a ve škole. Obvyklé činnosti ve třídě a ve škole tak v herní realitě prováděly
fiktivní postavy v nevšedním příběhu. Ze zkoušení se stalo zkoumání neznámého
terénu, odměnou za zvládnutý test byla kromě známky i možnost získat vzácné
zdroje, ze skupinových úkolů byl najednou rozvoj vlastního města a významné
úspěchy žáků odrážela i prestiž jejich postavy ve hře. Žáky programem provázely
jejich třídní učitelky, s celoroční podporou projektového týmu.

Na přípravě celého programu pracovala bezmála třicítka mladých tvůrců od
prosince 2021. Pod vedením zkušených mentorů spolupracovali především studenti
pedagogických, informačních i uměleckých oborů. Pro učitele a žáky připravili
množství grafik, indicií, hádanek, hlavolamů a rekvizit. Součástí programu byly i tři
podpůrné zážitkové akce, které program doplnily o akční aktivity s důrazem na
příběh a rozvoj rozličných měkkých dovedností. Díky podpoře programu Erasmus+
bylo možné zajistit všechny pomůcky pro realizaci programu v zapojených školách
i techniku a rekvizity pro realizaci zážitkových akcí.

K dispozici je i verze ke stažení, díky které teď můžou program pro svoji
třídu připravit i další učitelé. „Navzdory tomu, že i předešlý školní rok poznamenala
epidemiologická situace, povedlo se díky společnému úsilí s třídními učitelkami
a dalšími pracovníky zapojených škol program realizovat ve všech šesti třídách. Teď
máme nesmírně důležitou zpětnou vazbu od učitelů i žáků, na základě které můžeme
začít pracovat na nové a pokročilejší verzi programu,“ říká Tereza Mezníková –
vedoucí realizačního týmu v Jihomoravském kraji.
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* GAMIFIKACE: Jde o relativně novou techniku, která se snaží zvyšovat
zájem cílové skupiny pomocí vkládání herních prostředků, herních designů, herního
myšlení a herních principů do neherního prostředí. V případě vzdělávání pomáhá
učinit celý proces vzdělávání atraktivnějším a zvyšuje motivaci těch, kteří se vzdělá
vají. Správná aplikace gamifikace ve vzdělávání prokazatelně zvyšuje zapamato
vatelnost látky, a zapojuje do učení praktickou činnost.

Projekt „School to play“ je podpořen Evropskou unií
prostřednictvím programu Erasmus+.

Peter Burian, School to play

Fotografie z akcí School to Play ve Křtinách.
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Křtinská padesátka
V sobotu 1. října 2022 uspořádali členové křtinského Sokola a Sboru

dobrovolných hasičů ve Křtinách 32. ročník oblíbeného turistického
pochodu „Křtinská padesátka“. Do příprav se zapojily i další křtinské
spolky. Ze startu v hospůdce Eden se vydalo 241 milovníků podzimních
procházek na trasy dlouhé 10, 17, 25, 30, 40, 50 a 100 km.

Na trasu K100 vyrazilo v pátek ve 20:00 rekordních 17 účastníků.
Z nich do cíle dorazilo 7 statečných (v závorce čas příchodu do cíle):

Martin Školák, Tvarožná (14:40)
Michal Koníček, Krasová (17:11)
Lenka Šebelová, Senetářov (17:11)
Pavel Šebela, Senetářov (17:11)
Jiří Jakl, Dražovice (18:40)
Martin Kočica, Uherské Hradiště (18:40)
Jiří Vala, Babice (18:50).

Jako první stovkař dorazil do cíle Martin Školák. Nejzkušenější
účastník stovky, Jiří Vala, zdolal křtinskou 100 km trasu již po sedmé.
V letošním ročníku se mezi úspěšnými účastníky objevila i jedna žena.

Na trasu 50 km vyrazilo celkem 36 osob, trasu 40 km absolvovali jen
2 účastníci, na trasu 30 km se vypravilo 16 osob, trasu 25 km ušlo 37 osob.

Nejvíce účastníků absolvovalo kratší trasy: trasu 17 km ušlo celkem
54 osob, a dětskou trasu 10 km dokonce 88 osob. Na těchto trasách se
připravují budoucí pokořitelé křtinské stovky.

Již v příštím roce se můžete těšit na nové trasy, které pro Vás
začínáme připravovat.

Dále bychom rádi touto cestou ještě jednou poděkovali hasičům
i ostatním spolkům za spolupráci.

A těšíme se na Vaši přízeň i účast v příštím roce!
Radek Boháček

Pozn. red.: Jen je trochu škoda, že se mezi 17 letošními vyzyvateli
stokilometrové trasy neobjevil ani jediný Křtiňák. Že bychom byli takové
bačkory?
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Léto v STP Křtiny
Letní měsíce bývají dobou, kdy se v činnosti STP celkem nic neděje.

Ale přece jen bych se chtěla zmínit alespoň o dvou akcích.
Tou první byl v červenci jednodenní autobusový zájezd na Pustevny

a do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. I když letošní léto bylo teplé
a krásné, toho 12. 7. 2022 to ráno vypadalo, že nám zájezd proprší. Ale
štěstí stálo na naší straně. Složení účastníků zájezdu bylo hodně různorodé.
Od těch, pro které ujít desítky km není problém, až po ty, kterým dělá chůze
velké problémy. A tak už před Trojanovicemi jsme vysadili pár nadšenců,
kteří se na Radhošť a Pustevny vydali pěšky. Většina ostatních vystoupila
z autobusu na parkovišti v Trojanovicích a na Pustevny vyjela lanovkou.
Zbytek pak autobusem dojel až na parkoviště na Pustevny. Jízda lanovkou je
už sama o sobě zážitkem a pohled do krajiny nádherný. Na Pustevnách jsme
navštívili výstavu soch z písku, pokochali se výhledem ze Stezky korunami
stromů Valaška, prohlédli si po požáru nově postavenou chatu Libušín. Ti,
co mají problém s chůzí, se většinou pohybovali jen na Pustevnách, jiní se
došli podívat k soše Radegasta a někteří až ke kapli sv. Cyrila a Metoděje
na Radhošť. Kolem třetí hodiny odpoledne jsme se rozloučili s Pustevnami
a odjeli do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Sotva jsme vyjeli, začalo
pršet, a pršelo až do Rožnova. V Rožnově se ale opět vyčasilo, a tak si
každý ve skanzenu v pohodě prohlédl, co ho zajímalo. Domů jsme dojeli
unaveni, ale v dobré náladě.

Marie Kleskeňová
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STP v Tatrách
Druhá moje zmínka bude o týdenním pobytu v Tatranské Lomnici.

Zájezd sice pořádal STP Rájec, ale naší organizaci poskytl 20 míst. Týden to
byl opravdu vydařený. Všichni jsme denně chodili na túry, i když
samozřejmě délka byla různá. Část túry jsme si většinou zkracovali jízdou
Tatranskou železnicí, která vede z Popradu až na Štrbské pleso, s možností
přistoupit ve Starém Smokovci z vlaku od Tatranské Lomnice. A protože
většina z nás je již důchodového věku, je to i jízda zadarmo. Vyzkoušeli
jsme i jízdu opravenou ozubenou železnicí do Štrby. Někteří navštívili
Stezku Bachledka s krásným pohledem na celé Tatry. Jen večerní koupání
v termálních lázních Vrbov se trochu nepovedlo, protože nás vyhnala
bouřka. Ubytováni jsme byli v hotelu Morava, kde se natáčel film Anděl na
horách, který nám také jeden večer promítli. Jiný večer jsme si i zatančili při
živé hudbě a další zazpívali při harmonice. Zajímavá byla i přednáška
o Vysokých Tatrách. Bohužel v tomto retrohotelu jsme už byli zřejmě
naposledy, protože od března příštího roku se hotel uzavře a přestaví se na
pětihvězdičkový hotel. A to už asi bude nad naše možnosti.

Marie Kleskeňová

Na salaši
Krajinka

Před hotelem
Morava

Ze Štrbského
na Popradské
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Den Křtin 2022
Počasí nám opět přálo. V pátek bylo sice

proměnlivo, ale vcelku teplo a přátelský
fotbalový zápas, který sehrálo naše sokolské
mužstvo s protihráči z Březiny na hřišti
u kostela, dopadl přesně tak, jak mají přáteláky
dopadat: Fiftyfifty, česky: plichtou.

A co teprve sobota! Probudili jsme se do
téměř letního slunečného dne, s teplotou kolem
25°C. Sotva dozněly zdravice pana starosty
a otce Metoděje, vypukl pestrý rej. To se to tančilo, soutěžilo, zpívalo,
poslouchalo i po sousedsku klábosilo! A především vypukl opravdový
svátek tance: Děvčata z tanečního oddělení ZUŠ Adamov, podpořena
jediným hrdinným zástupcem drsného pohlaví, předvedla několik tanečních
kreací. A přidalo se i domácí taneční uskupení Spirála, to vše pod vedením
Kristýny Jelínkové.

V mezičase vystoupila s kulturním programem školka a byly
vyhlášeny výsledky školních soutěží, k nimž si přečtěte samostatný článek,
který následuje. Oblíbenou soutěž spolků připravila tentokrát škola, což
bylo znát na prospěchu soutěžících. A jako by svátek tance neměl konce, ve
spolkové soutěži zvítězilo družstvo tanečnic ze Spirály.

Dveře svých zařízení otevřela během dne zájemcům i dvě vzdělávací
zařízení: nová Lesní škola Otakárek, která od počátku září zahájila provoz
v horním patře Spolkového domu, a také Miniškolka Vlaštovičky, která sídlí
již řadu let v někdejším Páskově hostinci u Drápelů.

Odpolední program nabídl několik hostujících umělců, a v průběhu
celého dne bylo možno navštívit výstavu, která se pro tentokrát zaměřila na
dávné křtinské řemeslníky a podnikatele.

Drobná noční přeháňka neměla vliv ani na nedělní program, který
zahájila hrubá Mše za živé i zemřelé rodáky a občany Křtin. Následující
bitva o Pohár starosty, který přesvědčivě vybojovali ženatí, byla napínavá do
posledního hvizdu. Kulturní program vyvrcholil odpolední světovou
premierou původního křtinského dramatu U nás v Kocourkově, v podání
ochotnického sdružení Křový. Celý program Dne Křtin zakončil podvečerní
koncert vážné hudby v prostorách našeho chrámu.

Redakce
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Páteční bitva s Březinou Sobotní ráno na podiu

Taneční smršť pod podiem přilákala celou dědinu.
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Reklamu ve Zpravodaji zásadně nezveřejňujeme. Až na výjimky. Tahle je z roku 1939:
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Nikola Votrubová a Petr Jablonský Kapela Prakl

Gricovka to sice není, ale taky dobré. Kde jsme to loni přestaly?

„U nás v Kocourkově“. Made in Kocourkov.
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Vítězové žákovských soutěží
V sobotu 24. září 2022 dopoledne proběhlo jako součást kulturních

vystoupení dětí z naší mateřské školy, žáků tanečního oboru ZUŠ Adamov
a představení nové lesní školy Otakárek také vyhodnocení soutěží naší školy
ke Dni Křtin, tentokrát s mottem "Při práci s úsměvem". Soutěžilo se
v několika kategoriích, Soutěžní práce byly vystaveny ve Spolkovém domě
Křtiny. A jak celá soutěž dopadla?

1. Vyhodnocení výtvarné soutěže dětí z mateřské školy
1. místo Daniel Garaj, třída „Žluťásci“  Hasiči hasí požár v lese a hořící dům

2. místo Adéla Sedláčková, třída „Žluťásci“  Chodím s rodiči venčit pejska

3. místo Simona Hloušková, třída „Modrásci“  Doktor zvířátek

2. Vyhodnocení výtvarné soutěže žáků 1. stupně základní školy
 výtvarné ztvárnění lidských profesí

I. kategorie (1,  3. třída)
1. místo Adéla Jurčeková, 2. třída

2. místo Tobiáš Jurček, 3. třída

3. místo Matylda Jakubková, 1. třída

II. kategorie (4.  5. třída)
1. místo Eliška Dvořáková, 5. třída

2. místo Václav Cupák, 4. třída

3. místo Kryštof Jan Brychta, 4. třída

3. Vyhodnocení výtvarné soutěže žáků 2. stupně základní školy
1. místo Karolína Pešová, 8. B třída  Stavba křtinského kostela

2. místo Jan Miklík, Erik Palán, Daniel Klíma, 9. A třída  Káča

3. místo Jindřich Dvořák, 6. A třída  Kovárna

4. Vyhodnocení literární soutěže žáků 4.  5. třídy základní školy
1. místo Olivia Ema Rowe, 5. třída  Usměvavý učitel

2. místo Šimon Pánek, 5. třída  Já, fotbalista

3. místo Jan Snopek, 4. třída  Jak jsem sbíral jablka

5. Vyhodnocení literární soutěže žáků 2. stupně základní školy
1. místo Eliška Švendová, 9. B třída  Když slunce vychází

2. místo Vivienne Koláčková, 9. A třída  Veselý mravenec

3. místo David Zabadal, 6. A třída  Bojácný hrobník

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



Fotbalový Atým Sokola Křtiny
Letošní ročník 4. ligy brněnské malé kopané začal náš tým z ostra

derby s Habrůvkou, kde si po vyrovnaném utkání odnesla obě mužstva po
bodu. Následovalo vítězství venku 2:1 nad FC Roosters a výhra doma nad
FC Zebra stejným poměrem. Na Den Křtin v pátek jsme přivítali tradičního
rivala Březinu a po odbojovaném zápase a bohužel také neproměněných
šancích především z naší strany, braly oba týmy bod za remízu 1:1.
Následující tři zápasy v Brně však přinesly jen jeden bod za remízu proti
Kaša týmu. Do konce sezóny zbývají 4 zápasy, ve kterých se chceme porvat
o každý bod.

Děkujeme fanouškům za účast a podporu na domácích zápasech
a velké díky patří těm, kteří nás jezdí podpořit na venkovní utkání.

Štefan Pinďák
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Soukromá Základní škola Otakárek
Těsně po uzávěrce přišla do redakce následující krátká zpráva, která

našim čtenářům představuje nové školské zařízení, jež znovu vrátilo původní
školní budově na náměstí, tzv. Dolní škole, její původní účel. Zase vyrůstají
děti, pro něž je slovo škola synonymem pro budovu Spolkového domu.

Milí čtenáři,
vítám Vás u čtení mého prvního článku pro křtinský Zpravodaj, stejně

jako Křtiny přivítaly nás. 1. září jsme zde otevřeli soukromou základní školu
Otakárek, která, jak věřím, bude sloužit i Vám a Vašim dětem.

Především děkujeme, že jsme se mohli zúčastnit Dne Křtin. V našich
prostorách ve Spolkovém domě jsme přivítali mnoho návštěvníků.
Z dobrovolných příspěvků jsme pořídili nástěnnou mapu světa, obrázkový
slovník a drobné vybavení pro děti.

V polovině října jsme pro Vás uspořádali promítání filmu Svobodné
děti. Těšíme se, že v budoucnu uspořádáme další podobné akce.

Postupně jsme přesouvali z našeho předchozího působiště v Řícmani
cích vybavení školy. Vše nutné už máme, teď je na čase prostory zvelebovat
a zabydlet. Těšíme se, že se zde budeme setkávat.

Zuzana Čížková, ředitelka
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Řemesla a živnosti ve Křtinách
Křtiny se již od sedmnáctého století začaly odlišovat od vsí okolních

skladbou obyvatelstva i kulturním charakterem. Především se zde zvyšoval
počet řemeslníků a živnostníků. Ti pak prodávali své výrobky na relativně
velkém místním trhu. Rozmach živností neustal ani ve dvacátém století, kdy
vedle poutníků do Křtin přicházelo množství návštěvníků jeskyní Morav
ského krasu. Alespoň na některé z živnostníků se snažila vzpomenout naše
výstava na letošním Dnu Křtin.

O významu Křtin jako střediska celého regionu svědčí to, že zde byl
veliký pivovar, tři mlýny a v době největšího rozkvětu sedm hospod!
Typickou živností bylo kramářství. V každém průjezdu nebo v plátěném
stánku na náměstí nabízeli kramáři různé zboží, aby si tak vylepšili svůj
rodinný rozpočet. Z této doby pochází i rčení „Kolik Křtiňáků, tolik
kramářů“.

Některé živnosti se v rodinách držely po několik generací. A tak zde
byla rodina Pásků, která od roku 1870 vlastnila Zájezdní hostinec,
uzenářství a obchod se smíšeným zbožím. Gricovi pak vyráběli od 30. let
svoji lihuprostou limonádu, kterou distribuovali nejen do místních hospod,
ale i do vzdálenějších destinací. Rodina Farlíkova podniká v pohostinství už
od 80. letech 19. století a svému podniku zůstala věrná i po roce 1950, kdy
převzala jejich hostinec Jednota. Stejně tak rodina Meluzínova. Již po čtyři
generace vlastní pilu, vedle toho měli i kolářství, ve kterém se vyráběly
vozy i saně.

Na výstavě jste si pak mohli připomenout i množství jiných drobných
živnostníků a řemeslníků, vzpomenout si na ty, kteří ještě nedávno tvořili
kolorit naší obce. Zajímavé byly i různé listiny, jako živnostenské a výuční
listy, účtenky vypsané nádherným krasopisem, ale také reklamy v tisku,
reklamní poutače a vývěsní štíty. Ten největší štít se podařilo najít
v usedlosti Drápelových, měl na délku několik metrů a samozřejmě
odkazoval na Zájezdní hostinec u Pásků. Tam totiž právě tento vyhlášený
hostinec sídlil.

Výstava by se samozřejmě nemohla uskutečnit bez těch, kteří poskytli
informace z historie, fotografie i jiné materiály. Touto cestou bych jim chtěla
velmi poděkovat. Zároveň se obracím na ty, kteří jste si po přečtení článku
uvědomili, že i váš rodinný archiv obsahuje něco, co se vztahuje k tématu
křtinského podnikání. Pak budu ráda, když mě kontaktujete, abychom mohli
přidat další kousek do zajímavé historické mozaiky Křtin.

Marcela Kuchyňková
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RŮZNÉ
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Ještě něco o křtinských živnostnících
Poutavou výstavu, nesoucí v názvu „Při práci s úsměvem“ motto

letošního Dne Křtin, představila v předchozím článku její kurátorka,
Marcela Kuchyňková. Zabývala se, mimo jiné, několika zajímavými
řemesly a živnostmi, kterým se věnovali naši křtinští předkové. Marcele se
podařilo shromáždit pozoruhodné artefakty, dokumenty, vzpomínky a infor
mace o několika živnostech, které třeba již ve Křtinách nejsou, ale v období
první republiky zde byly, a sloužily řadě místních obyvatel k obživě.

Výstava však ani zdaleka nezachytila všechny živnosti, jimiž se naši
předkové zabývali. Během prohlížení výstavy jsem si uvědomil to, co
i Marcela konstatuje ve svém článku, že z hlediska podnikání patřily dříve
Křtiny k zcela unikátním obcím. Specifické podmínky významného
poutního místa, centra lesního velkostatku, později také výletního centra,
a současně důležitého dopravního uzlu na cestě z Drahanské vrchoviny
do Brna, učinily ze Křtin obec pulsující řemeslným a obchodním životem,
jehož rozsah nás dnes musí nutně ohromovat. Křtiny se zcela vymykaly
standardu běžných vesnic. Nevěříte?

Zkusme se na chvíli vrátit o 122 let zpět, a soustředit na jediný
přelomový okamžik, kdy úředně skončilo devatenácté století, a svět naplno
vstoupil do století dvacátého, tedy na půlnoc 31. prosince 1900. K tomu
datu nařídila totiž Jeho císařská milost, císař František Josef I., aby byli bez
milosti sečteni všichni obyvatelé RakouskoUherského mocnářství, od
Čech, přes Rakousy, až po Uhry a Sedmihradsko. Sčítání přitom věnovalo
zvláštní pozornost právě živnostníkům. A z výsledků tohoto sčítání
vyplynuly pro nás docela zajímavé věci:

Ve Křtinách fungovalo tehdy 6 hostinců, 8 galanterií, 3 řeznictví,
2 krejčovství, 4 obuvníci, 3 pekaři, 8 cukrářství (dva cukráři a 6 prodejen),
6 obchodů smíšeným zbožím, 2 prodejny zeleniny, 2 koželuhové a řada
dalších živností. Ostatní obyvatelé se živili jako jejich zaměstnanci, mladá
děvčata jako služky v domácnostech (těch bylo ve Křtinách 50!), muži jako
nádeníci, nebo zaměstnanci adamovské firmy Märky Bromovský & Schulz,
či třeba královopolské vagonky Lederer & Porges.

Ale zpět k živnostníkům. Celkem jsem na počátku 20. století napočítal
ve Křtinách, které měly tehdy jen 547 obyvatel, neuvěřitelných 59 živností,
nepočítaje v to soukromé zemědělce a lesní velkostatek.
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Znáte jinou tak podnikavou dědinu? Pro srovnání: v Bukovině měli
6 živnostníků na 458 obyvatel, v Bukovince 10 na 407 obyvatel, v Březině
14 na 309 obyvatel, v Proseči 14 na 341, v Habrůvce 24 na 618 obyvatel
a v Adamově 24 na 792 obyvatel. Pouze Jedovnice měly živnostníků 70. Ale
Jedovnice byly v roce 1900 oproti Křtinám více, než trojnásobné (měly
1731 obyvatel). Znamená to, že každý devátý obyvatel Křtin provozoval
nějakou živnost, zatímco v Jedovnicích to byl jen každý pětadvacátý
obyvatel a v Bukovině dokonce každý sedmdesátý šestý.

Čilý živnostenský ruch pokračoval ve Křtinách až do konce druhé
světové války. Pak, po roce 1948, byly nejprve združstevněny obchody,
a postupně zrušeny i provozy soukromých řemeslníků. Výsledek se rychle
dostavil: již v roce 1955 muselo být otevřeno několik provozoven Podniku
místního hospodářství, protože řemesla začala v obci citelně chybět. Do
roku 1960 skončili v tomto podniku, chtíce, nechtíce, prakticky všichni
zbývající živnostníci. Soukromě se pracovalo dál, ale už jen na černo. Stali
se z nich meloucháři. V roce 1961 byly z náměstí odstraněny osiřelé řady
prodejních stánků, které původně sloužily místním, i přespolním prodejcům.
A kdo si dnes vzpomene na starodávného ševce Keprta, který sedával ještě
v šedesátých letech na verpánku v maličké dílničce u Ošťádalů, a podbíjel
naše rozedrané boty dřevěnými floky?

Teprve po roce 1989 se soukromá řemesla, obchody a služby začaly
opět do Křtin vracet. Dnes máme v provozu čtyři hostince, a také několik
řemeslných živností a služeb. I cukrářku máme.
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Abychom ovšem dosáhli takových počtů, jaké jsme tu měli tenkrát,
to bychom se museli ještě hodně snažit. Kdyby se vám zdálo, že přeháním,
zde je jmenovitý výčet křtinských živnostníků k 31. prosinci 1900:

Grégr Rajmund, Krejčí, č.p. 5
Hloušek Alois, Zámečník, č.p. 8
Chlupáčková Marie, Prodej obrázků, č.p. 9
Fialová Marie, Prodej cukroví, č.p. 10
Přikrylová Hermine, Švadlena, č.p. 12
Kubešová Marie, Prodej cukroví, č.p. 13
Farlíková Marie, Prodej cukroví, č.p. 14
Fiala František, Galanterie, č.p. 15
Olejníček Antonín, Obuvník, č.p. 17
Bajerová Marie, Galanterie, č.p. 18
Fárliková Josefa, Galanterie, č.p. 19
Horák František, Hostinec, č.p. 20
Kubeš Josef, Hostinec, č.p. 21
Fárlik Josef, Řeznictví, č.p. 21
Heč Josef, Prodej cukroví, č.p. 22
Bílý Antonín, Zámečník, č.p. 23
Uher Sylvester, Hostinec, č.p. 26
Fárlik Ferdinand, Koželuh, č.p. 27
Bartoňová Anna, Galanterie, č.p. 28
Fárlik Ferdinand ml., Smíšené zboží, č.p. 28
Pásek František, Smíšené zboží, č.p. 29
Pásek Karel, Hostinec, č.p. 29
Pásek Karel, Řeznictví, č.p. 29
Farlik Ján, Kovář, č.p. 29
Vaňková Vincencia, Hostinec, č.p. 30
Ultman Josef, Smíšené zboží, č.p. 31
Ultman Josef, Pekařství, č.p. 31
Dvořák Vilém, Hostinec, č.p. 33
Dvořák Vilém, Koželuh, č.p. 33
Jakubčíková Marie, Galanterie, č.p. 49
Záruba Jan, Cukrář, č.p. 50
Pisařík Antonín, Obuvník, č.p. 51

Vaněk Ján, Řeznictví, č.p. 52
Svobodova Marie, (krám na náměstí), č.p. 53
Fárlik Jan, Obuvník, č.p. 56
Horák František,

Kamenný lom  společník, č.p. 57
Horák František,

Nájemník panského dvora, č.p. 57
Svobodová Nepomucena,

Prodej cukroví, č.p. 58
Karel Vtípil, Galanterie, č.p. 60
Kraplová Josefa, Prodej zeleniny, č.p. 61
Hloušek Jan, Pekařství, č.p. 62
Pupík Jan, Galanterie, č.p. 63
Opletalová Josefa, Smíšené zboží, č.p. 64
Bartoňová Františka, Prodej obrázků, č.p. 65
Vozdecký František, Soustružník perletě,

č.p. 67 (provozovna v Pivovaře)
Písaříková Marie, Prodej zeleniny, č.p. 69
Jakubcová Josefa, Švadlena, č.p. 70
Kadlec Vácslav, Cukrářství, č.p. 74
Jarolím František, Krejčí, č.p. 76
Hloušek František, Smíšené zboží, č.p. 78
Hloušek František, Pekařství, č.p. 78
Pokorný Petr, Galanterie, č.p. 83
Nezval Ludvík, Kartáčník, č.p. 84
Bílý František, Stolařství, č.p. 88
Uher Sylvester, Smíšené zboží, č.p. 90
Meluzin František, Kolář, č.p. 91
Holoubková Josefa, Prodej cukroví, č.p. 92
Holoubek Leopold, Obuvník, č.p. 92
Holoubková Marie, Květinářství, č.p. 92.

Za maličká písmenka se omlouvám. Živnostníků bylo opravdu hodně.
To samozřejmě neznamená, že naši přechůdci byli bůhví jací boháči.

Museli se hodně ohánět, aby se uživili, byla mezi nimi i pěkná řádka
nezaměstnaných, a ve většině domků se tísnily dvě, tři, i více rodin. O tom
si ale povíme až někdy příště. Dnes se spokojme konstatováním, že se uměli
se životem poprat, a než by čekali na nějakou almužnu, raději si vyhrnuli
rukávy a pustili se do vlastního podnikání.

Petr Švenda, kronikář
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Sčítání hlasů
Leckoho překvapila dlouhá doba, která po podzimních volbách uplynula od

uzavření volebních místností do zveřejnění výsledků voleb. Vždyť nás není zase tak
moc. Proto jsem požádal tradiční zapisovatelku volební komise, paní Anitu Ruby,
aby našim čtenářům přiblížila proces, který probíhá poté, co skončí hlasování.

To jsem si dal! Teprve po několika pokusech se mi její hutný a těžký text
podařilo vmáčnout na čtyři strany. Kdo jej dokáže přečíst celý, toho už určitě
prodleva mezi hlasováním a vyhlašováním výsledků nepřekvapí. Naopak, před
komisí je třeba hluboce smeknout, že to zvládla tak rychle.

Šéfredaktor

Psáno o letošních volbách aneb z deníčku člena okrskové volební komise
Jistě si vzpomenete, že nedávno proběhly volby. Nejprve společné do Senátu

Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí a o týden později II. kolo voleb do Senátu.
Nám občanům Křtin byly asi bližší ty do zastupitelstev obcí, neboť jsme si

volili „svých“ devět zástupců, kteří o obec budou jako Zastupitelstvo městyse
Křtiny po příští čtyři roky pečovat. Oproti tomu Senát je daleko, mnozí jen matně
tuší nebo netuší, proč taková instituce vůbec existuje. Senát tedy tentokrát na
spojení s obecními volbami „vydělal“ vyšší volební účastí, protože když už se šlo
volit, tak pokud jeden není úplně zapřísáhlý odpůrce Senátu, tak si svého kandidáta
také našel a svůj hlas do urny hodil.

Čekala jsem, že nejpropíranějším tématem po proběhlých volbách bude, kdo
tedy v zastupitelstvu zasedne, zda si to zaslouží nebo tam měl být raději někdo jiný,
event. že kdyby tam byl ten nebo onen to by to vše jinak šlapalo. A co myslíte?
Mýlila jsem se! Nejžhavějším tématem ve veřejném prostoru se stala otázka: „Jak je
možné, že ta volební komise ty výsledky počítala tak dlouho? Proč jim to vlastně
tak trvalo?!? Co oni tam vlastně dělali?“

Odpověď je velmi jednoduchá: „Při kombinaci faktorů, které proces sčítání
ovlivňují, se sešly ty, které mají velký vliv na jeho celkovou dobu.“ – pravda, tímto
sdělením celou záhadu dělám ještě záhadnější.

Takže trošku obšírněji a jasněji, co vše může ovlivnit dobu, kterou komise
potřebuje k tomu, aby odevzdané hlasy sečetla?

1) Počet voleb, které se současně konají
Pokud probíhají pouze jedny volby, volební komise sčítá a koná úkony,

pouze k jedněm volbám.
Křtiny: Dvoje volby – do společné urny se pouze volí, vše ostatní už probíhá

pro každé volby zvlášť. Komise podle záznamů v seznamech voličů překontroluje,
kolik vydala úředních obálek. Nejprve se roztřídí odevzdané úřední obálky na žluté
a šedé, šedé se prozatím uzamykají zpět do urny. Žluté (senátní) obálky se
přepočítají, údaj se zaznamená do zápisu. Následuje otevírání žlutých obálek
a kontrola, zda obsahují platné hlasy. Prázdné obálky a neplatné hlasy (více
hlasovacích lístků, přetržený hlasovací lístek) se odkládají. Přepočítávají se platné
hlasy, tento údaj se opět zapisuje. Třídí se hlasovací lístky pro každého z kandidátů
a počítají se hlasy pro každého kandidáta.

Pokud se součet hlasů pro jednotlivé kandidáty shoduje s počtem platných
hlasů, komise počítala správně a dobrala se výsledku. Komise vyhotoví zápis.
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Komise se vrací k šedým (zastupitelstvo obcí) obálkám – spočítá odevzdané
úřední obálky. Otevře obálky a překontroluje platnost odevzdaných hlasů. Platný je
takový hlasovací lístek, na kterém je volba vyznačena správně a volič přidělí
maximálně 9 hlasů (dle počtu zastupitelů, kteří se volí, ve Křtinách 9, proto má
každý volič maximálně 9 hlasů) Platné volební lístky přepočítá. Třídí hlasovací
lístky např. na hlasování pro celá uskupení a pro jednotlivé kandidáty a kombinace.

U nás hlasovací lístek obsahoval 4 volební uskupení, někteří voliči svou vůli
projevili tak, že hlasovali pro jedno celé uskupení (křížkem na hlasovacím lístku
označili okýnko před názvem uskupení). Takto označené lístky komise dělila pro
každé uskupení zvlášť. Jiní voliči volili svoje kandidáty průřezem skrz všechna
uskupení a označili křížky max. 9 kandidátů, poslední možností byla kombinace
obojího, volič označil několik kandidátů křížkem a jedno volební uskupení. Lístky,
které obsahovaly značení u kandidátů tvořili pátou hromádku. Zase se sčítalo, ale o
tom až za chvíli. Až bylo nakonec vše sečteno, opět následovalo vyhotovení zápisu.

2) Způsob a počet udělování hlasů a jejich následné sčítání
 Volba prostým výběrem jednoho kandidáta
 Volba výběrem celé strany a případně několika preferenčními hlasy
 Volba přidělením příslušného počtu hlasů napříč všemi stranami
Křtiny: Ve volbách do Senátu se volilo tím nejjednodušším způsobem: jeden

volič odevzdá jeden hlas výběrem jednoho lístku. Počet platných lístků vyjadřuje
tak součet hlasů pro jednotlivé kandidáty. Sečteno raz, dva.

Volby do zastupitelstev obcí probíhají naopak tím nejkomplikovanějším
způsobem, volič může rozdat tolik hlasů kolik zastupitelů se volí. V našem případě
devět, a může to udělat třemi různými způsoby:

 Volí celé jedno uskupení – 1 křížek pro uskupení znamená, že svých 9
preferenčních hlasů udělí všem devíti kandidátům z vybraného uskupení, jak jdou
za sebou od 1. po 9.

 Volí až 9 kandidátů z různých uskupení – 9 křížků u devíti jmen.
 Volí 1 až 8 kandidátů z různých uskupení a k tomu jednu stranu, která

dostane zbytek jeho preferenčních hlasů do devíti (o něž se podělí kandidáti
z vybraného uskupení podle pořadí na kandidátce: zbudeli pro uskupení jeden hlas,
dostane ho ten kandidát, který je na kandidátce na prvním místě).

Tento složitý proces byl hlavním viníkem časové náročností sčítání. Počty
hlasů se zjišťují opět kombinací. Nejprve se sečtou hlasy pro celá uskupení (každý
z kandidátů od 1. do 9. místa získává po jednom hlasu). Hlasování napříč volebním
lístkem se přepisuje do sčítacích archů a následně se sčítají počty pro jednotlivé
kandidáty. Práce se sčítacími archy probíhá tak, že lístky jsou nahlas čteny a do
sčítacích archů se zapisují hlasy pro čtené kandidáty. Četlo se 234 lístků, které
udělovaly 1814 hlasů.

3) Počet kandidujících uskupení
Čím více kandidujících, tím vyšší počet možností, jak hlasovat a jak své

hlasy kombinovat.
Křtiny: Letos kandidovala 4 uskupení, kandidátů bylo celkem 32. Každý

volič má až 9 hlasů a 3 způsoby, jak je udělit. Volilo se všemi možnými kombi
nacemi a především tou s využitím hlasů pro jednotlivé kandidáty.
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Pokud v jiné obci kandiduje pouze jedno uskupení a má stejný počet
kandidátů jako se volí zastupitelů, může výsledek tvořit prostý součet všech
platných lístků, resp. jejich násobek počtem kandidátů.

4) Velikost volebního okrsku  počet voličů a počet těch, kteří přišli volit
Čím méně, tím rychleji sečteno.
Křtiny: Pro tyto volby měl stálý seznam voličů 651 osob, úředních obálek

bylo vydáno 432, ale platné hlasy se nacházely pouze v 427 obálkách. Znamenalo to
zpracovat 427 volebních lístků, 193 jednodušším způsobem s hlasy pro celá
uskupení, 234 lístků složitějším způsobem čtením a zapisováním jednotlivých
hlasů. Bylo přiděleno celkem 3531 preferenčních hlasů. Všichni hlasující své
možnosti přidělit až 9 hlasů nevyužili, to by se rozdělovalo 3843 hlasů.

Pro srovnání okolní obce sčítaly např. 155 lístků s hlasy pro jedno uskupení
a výsledek odevzdávaly již v 16:18, naopak jeden větší okrsek z okolí sčítal 498
lístků pro tři uskupení, volilo se 15členné zastupitelstvo a odevzdávali až v 19:20.

5) Vzdálenost okrsku od pověřeného úřadu
Výsledky své práce zaznamenané v zápisu, musí komise z našeho okolí

odevzdat zástupcům Českého statistického úřadu prostřednictvím MěÚ v Blansku.
Křtiny: Nejsme ani blízko ani daleko, ale přece jen nějaké minuty cesta se

zápisem do Blanska zabere. Zápis o výsledku hlasování na základě zápisu
odevzdaného komisí byl ČSÚ vyhotoven v 18:27.

Rychlý přehled letošních voleb
Seznamy voličů obsahovaly 651 jmen.
Senát I. kolo: vydáno 358, odevzdáno 357 obálek, platných hlasů 344.
Zastupitelstvo: přišlo 432 voličů, správnou obálku vhodilo 427 voličů, kteří

rozdali 3531 křížků, přičemž 193 hlasovacích lístků volilo jen celé uskupení a 234
hlasovacích lístků označovalo kandidáty a uskupení v různých kombinacích.

Podrobné výsledky najdete na stránkách Českého statistického úřadu
(www.volby.cz). Výsledky naší obce naleznete zde:

https://volby.cz/pls/kv2022/kv111?xjazyk=CZ&xid=1&xobecnaz=K%C5%99tiny

Volby se řídí přísnými pravidly volebních zákonů, na jejich zákonnost
a správný průběh dohlíží kontroloři z pověřených i krajských úřadů. Kontrola může
navštívit volební okrsek v kteroukoliv dobu průběhu voleb nejen při samotném
hlasování, ale i při sčítání, několikrát dohlížela i na průběh voleb ve Křtinách. I to je
jeden z důvodů, proč se volební komise vždy snaží své povinnosti plnit co
nejpečlivěji i za cenu toho, že to občas zabere více času.

A kdy vlastně sama volební komise zjistí výsledky hlasování?
Teprve ve chvíli, kdy po úředním počítačovém zpracování přivezeného

Zápisu o průběhu voleb převezme v Blansku úřední Zápis o výsledku hlasování.
Čísla, dodaná komisí, je totiž nutno přepočítat složitou metodou předepsanou
volebním zákonem. U voleb do obecních zastupitelstev se používá systém
poměrného zastoupení. Ten každému subjektu (uskupení, strana) garantuje při
pětiprocentním zisku hlasů nějaké to křeslo. Podobně fungují i volby do Sněmovny
– v ní budou sedět zástupci stran, které získaly alespoň 5 % hlasů. Zjednodušeně
řečeno uskupení získá 5 % hlasů, aktuální lídr kandidátky má své křeslo jisté.



Vážení spoluobčané, milí sousedé,
v letošních komunálních volbách přišlo volit 427 občanů z celkového

počtu 631 občanů, kteří se voleb mohli zúčastnit. Sdružení SPOLEČNĚ
PRO KŘTINY získalo Vaši podporu. Skončili jsme druzí. S pokorou bych
chtěl i touto cestou poděkovat Vám, kteří jste za naše sdružení kandidovali
a za podporu Vás občanů, kteří jste nám a našemu programu dali svůj hlas
a kteří jste se také svými názory na to, jaké služby byste v městysi
potřebovali a jak by se měl městys rozvíjet, podíleli na tvorbě našeho
volebního programu. Velmi si Vaší podpory vážíme. Vážení spoluobčané,
milí sousedé, přeji Vám všem hodně zdraví a životní pohody. Těším se na
setkání s Vámi. Ještě jednou Vám všem děkujeme za Vaši podporu.

JUDr. Miroslav Bednář, LL.M.
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Daleko zajímavější, a nahlíženo různou optikou více či méně spravedlivé, je
přidělování dalších křesel, které již není tak závislé na počtu získaných hlasů
jednotlivce, ale na poměru počtu hlasů k zisku celé strany. V praxi to může
znamenat, že kandidát, který získal osobně více hlasů, nemusí křeslo získat. To
připadne kandidátu z jiného uskupení, s menším počtem osobních hlasů, ale lepší
pozicí na volebním lístku.

Přiznávám, že samotné mi to nepřipadá moc zábavné čtení, spíš suchopárné
až nudné. Snad to alespoň trochu poslouží k většímu povědomí o práci volební
komise a pochopení, proč některá sčítání trvají delší dobu.

Co dodat závěrem? Účastí ve volbách do zastupitelstev obcí projevujete svoji
vůli. Vůli, kdo se má starat o ten váš domovský kousek země po následující čtyři
roky. Nevolíte jednoho člověka, volíte kolegium devíti, kteří svou kandidaturou
projevili odvahu se tohoto nelehkého úkolu ujmout a nemalou odpovědnost
přijmout. Je to volba lehčí a zároveň těžší v tom, že se navzájem známe. Je nutné si
uvědomit, že komunálnímu politikovi v malé obci přibude spousta práce a beze
sných nocí, a odměnou jsou mu často kyselé obličeje a hlasité komentáře těch
nespokojených  protože ty dokážou, i když jsou v menšině, přehlušit i mlčící
spokojenou většinu. Někdy máme problém poradit si a rozhodnout se ve vlastních
záležitostech, těchto devět odvážných na svá bedra bere úkol rozhodnout v záleži
tostech obecních za nás za všechny. Svoji volbu jste učinili, ale to pořád
neznamená, že svým politikům musíte slepě důvěřovat. Každý měsíc se konají
veřejná zasedání Zastupitelstva, kterých se můžete účastnit jako hosté, můžete se
ptát, předkládat návrhy nebo jen poslouchat, protože u zdroje znějí informace
kolikrát jasněji a srozumitelněji, než když někdo někde něco povídal.

Nebudu vás přemlouvat, abychom naše politiky společně chválili. Zkusme
alespoň připustit, že se svou funkci snaží vykonávat svědomitě, v zájmu Křtin
a jejich občanů, přesně jak se zavázali svým slibem, když funkci zastupitele přijali.

Anita Ruby
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Skautské letní tábory
Také letos pořádali křtinští skauti tábory, kterých se zúčastnilo okolo 70 dětí.

O tom, jak zvládli cestu na severní pól nebo zombie apokalypsu si můžete přečíst
níže.

Tábory by nemohly proběhnout bez vedoucích, kteří pro děti připravují
program a na táboře se o ně starají. Ceníme si také pomoci rodičů, kteří spolu
s vedoucími na začátku prázdnin tábořiště vybudují, a po skončení táborů ho
zbourají.

Děkujeme také Marcele Vaněrkové a Pavlovi Pelíškovi, za poskytnutí louky
pro tábořiště. Děkujeme také za vstřícnost a spolupráci Milanovi Vaněrkovi 
starostovi Zbraslavce a všem dalším, bez nichž by tábory nemohly proběhnout.

Tábor mladších aneb cesta na severní pól, 30. 6.  9. 7. 2022
Je parný letní den. Sedíte na zahradě u orosené sklenice, po které

tečou kapky studené vody. Okolní ticho občas vyruší zpěv poletujících
ptáků. Pomalu se vám zavírají oči a říkáte si, že krátký šlofík by nebyl
vůbec na škodu. Usínáte, …

Co to je? Z dálky slyšíte blížící se ruch. Začínáte rozeznávat
jednotlivá slova. Vůbec vám nedávají smysl. Říkají něco o čepici,
rukavicích a velké zimě?! Po chvíli uvidíte první táborníky přicházející na
sraz za lidmi v šátcích. S sebou mají velká zavazadla a mluví o něčem, co si
nemůžete nechat ujít.

"Nemůžu si to nechat ujít", říkáte si, rychle vytáhnete kufr z pod
postele a hážete do něj vše, co vám přijde pod ruku. Ještě ani nevíte kam
jedete, ale už sedíte v autobuse plném zpívajících objevitelů. Jste zmateni.
Zpívají o ledních medvědech hrajících si na četníky, o Eskymácích
snídajících nanuky a eskyma nebo o nezdařené velrybářské výpravě.

Autobus zastavil. Postavil se hlavní vedoucí výpravy a řekl: "Nasaďte
si čepice, tohle bude jízda. Severní póle, jdeme si pro tebe". Vše se zamlžilo
ve víru sněžné vánice.

Vůbec nevíte, kde a co se stalo, ale mluvíte s Eskymákem o penězích
na vaši výpravu. Moc mu nerozumíte, ale jeho "Angittuk" a hlasité oslavy
ostatních, vám napovídají, že jste peníze dostali.

Že prý nejste žádný polárník, pokud po ránu nevlezete do sněhu,
říkali. Prý to je zdravé, říkali. Že to tady je normální, říkali. Modré prsty
u nohou, že se tady nosí. Tak vám asi nezbývá nic jiného. Brrrrrr.

Den po dni přemýšlíte, jestli ostatním úsměv na tváři zamrzl, nebo
jsou opravdu spokojení s každoranním stáváním ještě za tmy a rozcvičkou
k tomu. Prý pak méně chutnáte medvědům, tak vám nezbývá nic jiného než
vstávat taky.

Vše jste měli nachystáno a seděli jste u nanuků, které vám rostly na
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zahradě, když v tom přišel hlavní vedoucí a řekl: "Dnes jde do tuhého,
vyrážíme". Začal povyk, všichni kolem vás běhají sem a tam. V mžiku
stojíte uprostřed nastoupené jednotky u vašeho psího spřežení. Všichni mají
šály, šátky a čepice a hledí jedním směrem. Směrem na sever.

Jedete na saních a v ruce třímáte vlajku, zatímco bráchové udržovali
spřežení ve správné kurzu. "Bachaaa, hrbol", zakřičela ségra vpředu. Bác.
Vlajka vám vypadla z ruky. Vrháte se pro ni. Naštěstí nezapadla moc
hluboko. "To bylo těsné", říkáte ostatním, ale už zase jedete dál.

Už ani nevíte, jak dlouho jste jeli, ale najednou střelka kompasu
začala bláznit a všichni hned věděli. Věděli, že jste ho dobyli. Dobyli jste
severní pól. Všech 54 se vás smrsklo kolem jedné vlajky. Vlajky s lilií
a zeleným smrčkem k tomu.

"Halooo, stávej, ty jsi teda vytuhl. A pusť už to koště!". Otevíráte oči,
pouštíte koště a zmateně se díváte kolem sebe. "Kde to jsem? Kam se
poděla zima? Kde jsou další polárníci?".

Bylo to celé jenom sen? Snědl jste něco špatného k obědu? Byl jste
moc na sluníčku? Anebo jste byl na skautském letním táboře?

Eduard Jelínek

Tábor starších “Zombie apokalypsa”, 7.23. 7. 2022
Letošní tábor navázal na předchozí, které často začínaly putovní částí.

Skauti a skautky se jednoho krásného čtvrtečního odpoledne potkali na
náměstí ve Křtinách, kde po nutných formalitách zamávali rodičům a vydali
se vstříc dobrodružství.

První cesta byla autobusem, vlakem a pak ještě jednou autobusem do
Zbraslavce. Na malém tábořišťátku kousek za naším hlavním táborem
proběhlo zahájení tábora a hned po něm proběhly přechody mladších členů
ke starším.

Během následujících dnů všichni společně putovali přes Kunštát,
Rudku (a místní rozhlednu a jeskyni) do starého pískového lomu, kde
potkali a vyléčili první zombie. Další den pokračovali k nádrži Křetínka,
přes kterou se i přes nepřízeň počasí přeplavili na lodích a noc tak strávili na
(naštěstí) opuštěné nuda pláži. Odtud už jen pokračovali do Olešnice a pak
autobusem zpět do Zbraslavce a na tábořiště.

Tam vyměnili jídlo, které si vařili sami na kotlících, za výbornou
kuchyni sester Drápelových a dalších pomocníků. Vše, ale nebylo tak
růžové. Většina účastníků už tou dobou věděla, že když sní 50 banánů
(včetně slupek), dostanou stejnou dávku radiace, jako při jednom zubním
rentgenu a Trefovo neustálé opakování tohoto faktu jim moc radosti na tváři
nevyčarovávalo.
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Dále už nastoupila táborová rutina rozcviček, ranních a večerních
nástupů, občasného koupání a hraní na kytary. Během těchto dnů se učili
dovednosti, jako je broušení nože, kácení stromu, orientace v terénu
a hledání ztracených QR kódů, vaření čaje z přírodnin, střílení z luků,
či vzduchovky, nebo lezení na pivní boxy.

Mimo to se ale pokoušeli vyléčit co nejvíce vědců, kteří vyvíjeli lék
na zombie nákazu. To obnášelo vojenský výcvik, doručování objednávek
jídla či nacvičování scének o tom, jak se Pepíček zachová, když jde
nakoupit při zombie apokalypse, ale také věci více zapadající do děje, jako
vaření lektvaru, čištění rybníka od zbytků zombie, stavění nouzových
přístřešků, či noční boj armády zombie proti armádě přeživších.

Nakonec se podařilo všechny vyléčit a u závěrečného ohně tak seděli
pouze zdraví živí lidé a žádní nemrtví zombie. U ohně byly vyhlášeny
úspěchy jednotlivců při plnění nováčkovských zkoušek, stezek i odborek
a zakončen byl slavnostními skautskými sliby.

Následoval poslední táborový den, který výjimečně začal budíčkem
hraným na kytaru. Pokračovalo se bouráním tábora a až všichni skauti
a skautky odjeli, zůstali zde už jen roveři, rangers a oldskauti, kteří tábor
finálně uklidili tak, že na louce šlo poznat, že se zde něco velkého odehrálo,
jen podle vyšlapaných cestiček v trávě a tyčí k týpí složených u kraje louky.

Tábor proběhl díky úsilí vedoucích, kteří ho již od zimy připravovali
a kteří se na táboře pod vedením Jakuba Zoblivého  Makči starali o zábavu,
poučení, zasycení i táborovou atmosféru. Těm všem patří velký dík.

Zbyněk Drápela ml.
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Zájezd do termálních lázní
Obecní úřad předběžně zamluvil autobus

za účelem jednodenní návštěvy termálních lázní

Mošoň (Maďarsko)
Termín: sobota 19. listopadu.

Cena za dopravu: 350 Kč na osobu.
V případě zájmu se hlaste na ÚM u Anity Ruby.

Akce se uskuteční, pokud se přihlásí alespoň 40 lidí.
Kapacita autobusu je 52 osob.

ZAPIŠTE SI

Vzpomínáte?
(Napovím: 2014)

Severní pól dobyt!
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Rozpis služeb zubní pohotovosti
Listopad

5.11. MUDr. Ševčíková Bohdana Blansko, Svitavská 1A 516 416 386
6.11. MUDr. Ševčíková Radomíra Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 454
12.11. MDDr. Šméralová Kristýna Boskovice, Lidická 8 731 074 479
13.11. MUDr. Štrajtová Jana Černá Hora, Zdrav. středisko 608 220 806
17.11. MUDr. Šumberová Ludmila Lysice, Komenského 429 516 472 227
19.11. MUDr. Švendová Zdena Křtiny, Zdrav. středisko 516 439 404
20.11. MUDr. Tomášková Barbora Blansko, Pražská 1b 734 177 800
26.11. MDDr. Trubáčková Pavlína Poliklinika Blansko, Sadová 33 516 488 452
27.11. MDDr. Janáč Jiří Boskovice, Lidická 10 537 021 289

Prosinec
3.12. MDDr. Vrbová (MUDr. Křížová) Knínice u Boskovic, 330 774 844 735
4.12. MUDr. Žilka Vlastimil Benešov, 19 516 467 313
10.12. MUDr. Beranová Alžběta Blansko, Gellhornova 9 735 056 656
11.12. MUDr. Bočková Eva Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203
17.12. MUDr. Bočková Jana Kunštát, nám. ČSČK 38 516 462 203
18.12. MUDr. Fenyk Vlastimil Letovice, Tyršova 15 516 474 310
24.12. MDDr. Fojtíková Veronika Rájec, Zdrav. středisko 516 432 138
25.12. Dr. Giryeva Halyna Boskovice, Lidická 8 734 231 261
26.12. MUDr. Grenarová Marie Blansko, Vodní 5B 724 081 182
31.12. MUDr. Grénarová Magda Boskovice, Růžové nám. 16 774 710 550

Rozpis služeb na příští půlrok nebyl dosud zveřejněn.

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.

Sokolské cvičení pro rodiče s dětmi
probíhá každý čtvrtek v tělocvičně ZŠ a MŠ, od 16.17.00.

Případné dotazy vám rád zodpoví Radek Brzobohatý
buď osobně,

nebo emailem na adrese sokolkrtiny@seznam.cz
nebo telefonicky na čísle 737211471.
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Klika
Opadalo listí, nastal čas bláta a podzimních plískanic. Přesto se vrátím zpět

do časů vrcholného vyprahlého léta, plného slunce a tropických teplot.
Budu filosofovat. Slovo štěstí má  alespoň podle mne  dva významy. Jeden

patří do kategorie povznášejících pocitů, které nás prostupují ve chvílích blaha. Pro
ten druhý se v češtině ujalo německé slovo das Glück, počeštěno: klika.

Narodíli se nám zdravé dítě, zaleje nás  pochopitelně  pocit nesmírného
štěstí. Na druhé straně, spadneli těsně vedle nás s pavlače květináč, máme také
štěstí, že nás netrefil, ale o libých pocitech hovořiti nelze. Spíše jsme měli pořádnou
kliku. Das Glück.

Jsou ovšem mezi námi i takoví přeborníci, kteří dokážou obě štěstí spojit
v jeden nerozborný celek. Třeba ti svatebčané, kteří se letos v létě rozhodli rozhojnit
své pocity svatebního štěstí šíleným nápadem: v polovině extrémně suchého
července  shodou okolností zrovna o stejném weekendu, kdy na severu Čech vzplál
největší lesní požár v historii  vypustili ve Křtinách do vyprahlé přírody japonský
balon štěstí. Kdybyste náhodou nevěděli, co to je, tedy vězte, že je to papírový
pytel, pod nímž hoří plamének, zahřívající vzduch uvnitř. Pytel se vznese i s plame
nem jako horkovzdušný balon vzhůru, a plápolaje odletí noční oblohou neznámo
kam. Je to efektní, módní a hlavně nebezpečné. Zvláště, když celá příroda je jako
troud a hyne suchem.

Naši šťastní svatebčané mohou tak hovořit o obrovském štěstí, že jejich
ohořelý balon nezapálil ani to suché roští nad Měšťankou, v němž nakonec uvízl.
Stačilo málo, a jejich první společné kroky šťastným životem mohly směřovat
rovnou do soudní síně. Na štěstí měli kliku. Das Glück.

Když tak o tom přemýšlím, opravdové štěstí je, když se stane něco, co
bychom velice chtěli. Zatímco štěstíklika je, když se naopak nestane něco, co
rozhodně nechceme  nespadne nám na hlavu květináč. Podtrženo, sečteno: Štěstí je,
když se něco stane nebo nestane. Podle okolností. Hlavně, když se něco děje. Tak
nějak si asi představují definici štěstí ti letní svatebčané s klikou.

Petr Švenda


