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Tiskne se pro obec Kratochvilka
Zpravodaj je neprodejný
Leden 2012
příspěvky: zastupitelstvo a
redakční rada
odpovídá: Ing. František Malý
fotografie: Jiří Čermák st.
grafická úprava: Jan Čermák
tisk: Coprint s.r.o.

Vážení občané,
dostáváte do rukou první číslo Kratochvilského zpravodaje
v roce 2012.
Změnili jsme formu i obsah tak, aby se mohlo vyjádřit se svými podněty, návrhy a připomínkami co nejvíce našich občanů
a aby tyto informace byly co nejaktuálnější a nejzajímavější.
Budeme proto konat zasedání zastupitelstva vždy poslední
středu v měsíci a Zpravodaj vyjde počátkem následujícího
měsíce. Budou zde stálé rubriky, jako jsou informace ze zastupitelstva a obecního úřadu, činnost výborů a komisí, akce,
které se konaly i budou konat, co se děje i mimo Kratochvilku,
např. v mikroregionu Kahan a příspěvky vás občanů. Zkrátka
naším cílem je vaše lepší informovanost o správě obce a jejím
fungování a také o dění v obci. A zdaleka se tím nemyslí jen
popis dění, které „je vidět“. V roce 2012 je naším hlavním cílem
zkvalitnit využití největšího majetku naší obce – budovy Obecního úřadu. Pro vytvoření odpovídajících podmínek chceme
vyměnit okna a dveře, zateplit fasádu a stropy, opravit střechu
a chodníky a změnit způsob vytápění. Předběžný rozpočet je
2 miliony Kč. Pokud se nám podaří získat nějaké prostředky
z Operačního programu životního prostředí – snížení energe
tické náročnosti veřejných budov, mohli bychom všechny tyto
práce provést ještě v tomto roce, pokud ne, můžeme je rozvrhnout na více let.
Nic však nebrání začít ihned využívat jednotlivé součásti tohoto komplexu více než dosud:
V hlavním kulturním sále je možno využívat ozvučení, dataprojektor, WIFI připojení a stoly pro stolní tenis. Pokud především
příslušníci mladé generace přijdou s návrhy na jeho další
využití, budou mít naši podporu. Samozřejmostí je využívání
pro jednání větších skupin a konání společenských akcí.
Knihovna je nově vybavena počítačem s tiskárnou a připojením
k internetu, je v ní k zapůjčení na 2000 knih a je i dobrým
místem k setkávání menších skupin. Rádi bychom, aby se
z této místnosti stalo kulturní a informační centrum Krato
chvilky. Plánujeme její zprovoznění od března 2012.
Místnosti bývalé mateřské školky chceme přeměnit na středisko
volnočasových aktivit především pro ženy, seniory a rodiče
s malými dětmi.
Budeme dbát o to, aby prostory restaurace a obchodu, provozované prostřednictvím pana Josefa Hlaváčka, poskytovaly
našim občanům co nejkvalitnější služby.
Vážení občané,
děkujeme všem, kteří nám pomáhají v naší činnosti. Chceme navazovat nejenom na práci našich bezprostředních předchůdců,
ale i oživovat dobré tradice od počátku naší obce. Proto jsme si
dali do znaku původní pečeť Kratochvilky.
Říká se, že jsme zdědili naši obec od našich předků. Není to
pravda. My ji máme půjčenou od našich potomků a budeme se
snažit, abychom jim ji předali v co nejlepším stavu.
Ing. František Malý
starosta

z obecního úřadu

Oficiality z „OÚ“
Informace z obecního
úřadu Kratochvilka

Poplatek za svoz odpadů
pro rok 2012
Vážení občané,
rok se s rokem sešel a je
zde opět nepopulární, ale
nezbytné, placení poplatku
za svoz a ukládání odpadů.
Podrobně je vše uvedeno
v obecní vyhlášce č. 1/2004,
já zde uvedu základní fakta.
Poplatek platí osoby
s trvalým pobytem v obci
a osoby vlastnící v obci stavbu určenou k individuální
rekreaci.
Sazba poplatku:
- dospělá osoba do 70 roků
500 Kč
- dospělá osoba nad 70
roků
450 Kč
- děti do 18 let			
400 Kč.
Poplatek je splatný buď ve
dvou stejných splátkách,
a to vždy do konce února
a srpna. Nebo je možné zaplatit poplatek na celý rok,
a to do konce února.
Platbu můžete provést na
Obecním úřadě v úředních
hodinách, to je v pondělí od
16 do 19 hodin a ve středu
od 8 do 12 hodin a od 17 do
19 hodin.
Informace pro rodiče
malých dětí
Paní Veronika Vítová zve
rodiče s dětmi do 7 let do
„Dětské herničky“.
Její náplní je skloubení
připraveného
programu

(zpívání dětských písniček,
sportovní
hry,
soutěže
a jiné aktivity) s volným
časem na hraní s hračkami
vlastními nebo půjčenými
z vybavení školky. Program
bude přizpůsobován počtu
dětí. Hernička bude každé
úterý od 16 do 18 hodin
v prostorách bývalé školky.
První se uskuteční v úterý
17. 1. 2012.
Obecní úřad plně podporuje tuto aktivitu paní Vítové, proto vážení rodičové
neváhejte a přijďte se svými dětmi využít prostory
bývalé mateřské školky.
Co se podařilo
V prosincovém Zpravodaji
jsem vás stručně informoval
o přebírání Obecního úřadu.
Od té doby se událo mnoho
nových věcí. Především
proběhla tři zasedání Zastupitelstva obce. Během jednoho měsíce se nám podařilo
převzít agendu obce, zpracovat a schválit několik
důležitých smluv, připravit a
schválit rozpočet na rok 2012
(abychom nemuseli pracovat podle rozpočtového
provizoria, jak bylo obvyklé
v minulosti), úspěšně absolvovat kontrolu hospodaření
z Jihomoravského
kraje
a rozběhnout činnost Obecního úřadu.
Abychom mohli začít pracovat v potřebné kvalitě, byli
jsme nuceni vyměnit naprosto nevyhovující počítačové
vybavení a zřídili jsme

na úřadě počítačovou síť.
V rámci hledání finančních
úspor v provozu Obecního
úřadu jsme zřídili spořící
účet, kde jsou výrazně lépe
zúročeny volné finanční
prostředky obce. Změnili
jsme drahého dodavatele
plynu a přebudovali
finančně náročné elektrické
vytápění prostor úřadu,
školky a knihovny na plynové.
Někteří jistě namítnou, že
ne vše se nám povedlo. Jsme
si toho vědomi. Přes veškeré
nasazení se nám nepodařilo
vyřídit všechny podněty
a žádosti občanů, podané
v minulosti. Slibujeme vám,
že se všemi objevenými
podněty a žádostmi budeme
zabývat v nejbližší době.
Informace z Obecního úřadu
pro občany připravil
Ing. Michal Zoblivý
1. místostarosta

Provozní záležitosti
obce
Vážení občané,
na stránkách „Kratochvilského zpravodaje“ vás budu
svými příspěvky informovat o plnění provozních
záležitostí chodu obce. Jedná se především o práci Rychlé roty a s tím také souvisí
činnost Komise pro životní
prostředí a rozvoj obce.
Abychom mohli zajišťovat
chod obce v prostorách
OÚ, museli jsme přejít na
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účinnější způsob
dostupného vytápění.
V první řadě došlo
k odstranění
přímotopů
a zprovoznění ústředního
topení na plyn. Plynový kotel jsme opatřili programovatelnou regulací na OÚ
a termoregulačními hlavicemi v prostorách školky
a knihovny. Využitím plyno
vého topení dojde k finanční
úspoře oproti přímotopům
o cca 20%. Změnou dodavatele plynu je možné ušetřit
dalších cca 20%.
Naší snahou je zajistit
soběstačnost v údržbě obecních komunikací v zimním
i letním období. S obecním
majetkem jsme převzali i Vari
malotraktor. V příslušenství
malotraktoru pro zimní
údržbu máme radlici a univerzální zametací kartáč pro
odklízení sněhu, především
z chodníků. Odklízení
komunikací je zajištěno
zapůjčením traktorů od
našich spoluobčanů. K odklizení sněhu traktorem
máme na rok zdarma
zapůjčenou radlici od OÚ
Neslovice.
Zvažujeme zakoupení
použitého rozmetadla
k posypu komunikací.
Od 1. 1. 2012
nabývá
platnost změna v sociální oblasti. Pro uchazeče
o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci Úřadu práce
nepřetržitě déle než dva
měsíce, se od 1. 1. 2012 zavádí nabídka veřejné služby
v rozsahu až 20 hodin týdně.
Jestliže uchazeč bez vážného
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důvodu odmítne takovou
nabídku, bude vyřazen
z
evidence
uchazečů
o zaměstnání a přijde o podporu v nezaměstnanosti. Při
organizování veřejné služby
se
posiluje
spolupráce
mezi krajskými pobočkami
ÚP ČR a obcemi. Veřejná
služba neznamená jen úklid
veřejných
prostranství
a komunikací, ale také práci ve veřejných budovách,
školství, v oblasti životního
prostředí a ochrany zvířat,
v sociální, charitativní, sportovní oblasti apod.
V praxi to znamená, že
Obecní úřad může využívat
nezaměstnaných
občanů
(nejen z Kratochvilky) pro
realizaci plánu práce Rychlé
roty. V kompetenci ÚP ČR je
výběr uchazeče o veřejnou
službu. Pokud v nabídce
zrovna žádná veřejná služba
nebude, nárok na podporu v
nezaměstnanosti trvá dál.
Jiří Vozdecký
místostarosta

Zastupitelstvo
Výpis z usnesení Ustavujícího
zastupitelstva
obce Kratochvilka dne
15. 11. 2011
Zastupitelstvo zvolilo:
• Ing. Františka Malého
starostou obce
• Ing. Michala Zoblivého
1. místostarostou obce
• Jiřího Vozdeckého
místostarostou obce
• Luďka Kloučka předse
dou finančního výboru
• Helenu Hurtovou

předsedkyní
kontrolního
výboru
• Evu Jahůdkovou,
Františka Chupíka,
Ing. Jana Liškaře a Martina
Vašáka za členy finančního
výboru
• Karla Holoubka, Zdeňku
Křivánkovou,
Hanu Pavlíčkovou
a Martinu Peškovou za členy
kontrolního výboru.
Zastupitelstvo schválilo:
• odměny za výkon funkce
všech zastupitelů.
Zastupitelstvo uložilo, aby
ke dni předání funkce
starosty:
• finanční výbor provedl
kontrolu hospodaření a majetku obce,
• kontrolní výbor provedl
kontrolu všech předávaných
písemností.
Výpis z usnesení 1. zastupitelstva obce Kratochvilka
dne 9. 12. 2011
Zastupitelstvo schválilo:
• prodej obecního plynovodu firmě JMP Net, s. r. o.,
• cenový dodatek ke
smlouvě s firmou KTS Ekologie na svoz odpadu na rok
2012,
• dodatek smlouvy
s Jihomoravským krajem na
financování IDS JmK,
• dotaci na činnost TJ
Družstevník Kratochvilka,
• pověření starosty zastupováním obce v dozorčí
radě KTS Ekologie a na valných hromadách SVAKI,
Mikroregionu Kahan a Energoregionu 2020.

Výpis z usnesení 2. zastupitelstva obce Kratochvilka
dne 14. 12. 2011

Z dokladů a písemností bylo
předáno:

Zastupitelstvo schválilo:
• závěrečný účet obce za
rok 2010
• rozpočet obce na rok 2012
• prodej obecního pozemku
panu Horákovi
• příspěvek na činnost
ZO SPCHC ve Zbýšově
• rozpočtové opatření
č. 3. a č. 4
• uzavření veřejnoprávní
smlouvy s městem
Rosice o zajištění výkonu
přestupkové agendy.

1. Obcí dosud nezahájená
řízení

Výpis z usnesení 3. zastupitelstva obce Kratochvilka
dne 4. 1. 2012
Zastupitelstvo vzalo na
vědomí:
•
zprávu
kontrolního
výboru a finančního výboru
o kontrole písemností a majetku v předávacím
protokolu agendy OÚ
• zprávu o činnosti TJ
Družstevník Kratochvilka.
Zastupitelstvo schválilo:
• Jednací řád Zastupitelstva
obce Kratochvilka.
Zastupitelstvo pověřilo:
• starostu obce k jednání pro
zajištění dotace na snížení
energetické náročnosti budovy Obecního úřadu.
Záznam o předání
píse‑mností a jiných hmotných a nehmotných věcí,
který byl proveden dne
21. 11. 2011 za přítomnosti
zastupitelstva obce, paní
Trojanové a paní Chlubné.

Správní spisy

Prodej pozemku:
• Marie a Václav Staňkovi
– ulička vedle domu
• Alarka a Turia Kempe
– pozemek okolo domu
Koupě pozemku:
• Alena a František Kreuzovi – část silnice
2. Obcí dosud neukončená
řízení
• Prodej pozemku panu
Horákovi – zastavěný pozemek
•
Připojení na vodu –
Skokan Martin
• Žádost TJ Družstevník
o dotaci
Dalšími písemnostmi, které se
přebíraly, bylo vyjádření
Vo d á r e n s k é a k c i o v é
společnosti
o nevyhovující hydrantové zkoušce v obci,
ze které plyne, že vodovodní
síť obce nevyhovuje pro zásobování požární vodou (hydrant
je u Janíků - jednosměrka a u
Hosových).
Rozpracované a zpracované
projekty

z programu rozvoje venkova. Jedná se o rekonstrukci
veřejného osvětlení v obci. Žádost na dotaci byla
přijata.
Další předané smlouvy:
• Smlouva s Komerční ban
kou
• Smlouva o pojištění majetku a smlouva
o odpovědnosti
za způsobené škody
• Smlouvy s dodavateli
energií, vody, odvádění
odpadních vod (jedná se
o smlouvu s firmou E.ON,
Vodárenskou
akciovou
společností a SVAKI)
• Smlouvy o odvozu
odpadů (Je to smlouva s KTS
na svoz odpadů a EKOKOM
smlouva na tříděný odpad, za
který nám firma vrací určitou
částku. V roce 2010 to bylo
asi 29.000,- Kč, proto se jistě
třídění odpadů v obci vyplatí).
• Návrh Kupní smlouvy na
prodej plynovodu v majetku
obce firmě JMP Net, s.r.o.
• Nájemní smlouva
s panem Hlaváčkem
• Veřejnoprávní smlouva
s Městským úřadem
Rosice, která se týká řešení
přestupků.

Projekt na rekonstrukci
vodovodu II. etapa - zpracování projektové dokumentace

• Byla předána vkladní
knížka s částkou 1.200,- Kč.

Příprava na dotační řízení
ze Státního zemědělského
intervenčního fondu, do
které spadá Žádost o dotaci

Archív obce je v Rajhradě
a poslední archivace
i s účetnictvím spadá k datu
26. 7. 2011.

Další důležité informace:
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Naším kronikářem je pan
Karel Holoubek.
Předání
přístupových
údajů do spisové služby
Czech Point
neproběhlo,
poněvadž je vázáno na
konkrétní osobu, musí se
zřídit nový přístup.
Další předané položky:
• přístupové údaje do datové schránky
• kniha odeslané a přijaté
pošty
• personální agenda (osob
ní spisy zaměstnanců za
roky 2010 a 2011, pracovněprávní dokumenty za rok
2010-2011)
Agendou, kterou zastupitelstvo nepřebralo, jsou
dokumenty Sboru dobrovolných hasičů a zásahové
jednotky, tu přislíbila paní
Trojanová dořeši a předat
do 31. 3. 2012.
Zjištěné nedostatky: chybí
smlouva s RWE - plynárny
Připravila Helena Hurtová,
zastupitelka
Kontrolu provedli: předseda a
členové Kontrolního výboru

Výbory
Finanční výbor obce Kratochvilka informuje
Finanční výbor obce je
zřízen jako orgán zastupitelstva obce na základě § 117
zákona číslo 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších
předpisů.
Plán finančního výboru
navazuje na hospodaření
obce s jejími peněžními
prostředky a s jejím majet-
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kem: Je to především:
1. kontrola
s majetkem

hospodaření

2. kontrola hospodaření
s finančními
prostředky
obce ve všech etapách
rozpočtového procesu
3. plnění úkolů, jimiž byl
výbor pověřen zastupitel
stvem obce
4. předkládání vlastních
návrhů a námětů zastupitelstvu obce v rámci své iniciativní činnosti
5. ze své činnosti se výbor
zodpovídá zastupitelstvu
obce
Finanční výbor zastupitelstva obce Kratochvilka
se schází podle potřeby,
nejméně však 1x za měsíc.
Ze svého zasedání vyhotovuje zápis. Svá stanoviska
a návrhy předkládá výbor
přímo zastupitelstvu obce
a může požadovat jejich
zařazení do programu jednání zastupitelstva obce.
USNESENÍ Z 1. SCHŮZE
FV
Konané dne 30. 11. 2011
FV Projednal a doporučil
• ZO
schválit návrh
rozpočtu na r. 2012.
• ZO schválit odprodej
plynárenského
zařízení
fy JMP. Net s.r.o. za podmínek
stanovených
v návrhu kupní smlouvy.
USNESENÍ Z 2. SCHŮZE
FV
Konané dne 8. 12. 2011
FV Projednal a doporučil

• ZO schválit dodatek
smlouvy s KTS na svoz odpadu na r. 2012.
• ZO schválit příspěvek na
financování systému IDS
JMK na r. 2012 –
50Kč/občana.
• ZO schválit odprodej
pozemků parcela č. 436 ,
435/2 , 646/21 a 453/2 p. Petru Horákovi
FV Schválil
• Jednací řád Finančního
výboru obce Kratochvilka.
USNESENÍ Z 3. SCHŮZE
FV
Konané dne 13. 12. 2011
FV Schválil
•
rozpočtové
č.3/2011.

opatření

•
rozpočtové
č.4/2011.

opatření

• úpravu rozpočtu obce na
r. 2012.
FV se rovněž podílel na
předávacím protokolu pro
funkci starosty. Z dokladů
a písemností o hospodaření
vyplývá:
1. Pokladní knihy a účetní
doklady
Hospodařením obce byla
pověřena
paní
Milada
Chlubná
V den předání činí pokladní
hotovost obce: 0,- Kč
Obec má pouze jeden účet
vedený u KB. Hotovost
na účtu k 21. 11. 2011 je
1.994.041,-Kč
2. Dluhy
Obec má v době předání

finanční závazek
926.888,- Kč ve prospěch
SVAKI
dle
Smlouvy
o finanční spoluúčasti na
investiční akci ČOV Tetčice.
3. Pohledávky
Obec má v době předání
pohledávky ve výši 50.115,Kč za svoz odpadů a poplatku za psy.
4. Inventář obecního úřadu
Fyzická inventarizace byla
provedena dne 31. 12. 2010.
Následná
inventarizace
přebírajícím bude provedena nejpozději k 31. 12. 2011.
5. Klíče od obecního úřadu
a) klíč od: hlavní vstup,
počet ks: 2.
b) klíč od: mříž, počet ks: 2.
c) klíč od: vstup do kanceláře,
počet ks: 2.

a. nedostatky
v dokumentech:
Nebyla předána smlouva
s RWE na dodávku plynu.
b. nedostatky v hospodaření:
V době předání nezjištěny.
c. nedostatky v inventáři:
V době předání nezjištěny.
V měsíci lednu budeme
nadále pokračovat v peri
odické inventuře majetku
obce pro inventarizační
položky (seznam inventurních soupisů). Z této
inventury bude pořízen inventurní soupis majetku.
Složení finančního výboru:
Předseda: Luděk Klouček
Členové: Jan Liškař , Eva
Jahůdková, Martin Vašák
a František Chupík.
Luděk Klouček
předseda FV

d) klíč od: spojovací z OÚ
do sálu, počet ks: 2.

Komise

e) klíč od: požární nádrž,

Informace komise pro
životní prostředí a rozvoj
obce

počet ks: 2.
f) klíč od: hlavní vstup do
sálu, počet ks: 2.
6. Úřední razítka
Předána úřední razítka
se státním znakem podle
přílohy č. 1, celkem 3 ks
Předána razítka obce podle
přílohy č. 2, celkem 3 ks
7. Ostatní
Mobilní telefon s nabíječkou
a příslušenstvím.
III.
Záznam o výsledku
předání
8. Zjištěné nedostatky

Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás ve zpravodaji pravidelně informovali
o činnosti naší komise, která se
- jak vyplývá z jejího názvu stará o rozvoj obce a její vzhled,
o to, aby se v ní občanům dobře
žilo. Naším cílem je také myslet na to, abychom se všichni co
nejméně podíleli na zatěžování
životního prostředí.
Máme
v plánu
svolávat
zasedání komise jedenkrát
měsíčně. Budeme na nich
plánovat naplňování jednotlivých bodů z našeho voleb-

ního programu, projednávat
náměty členů ostatních komisí
a výborů.
Nicméně bychom i vás chtěli
oslovit a nabídnout vám spolupráci. Pokud máte dobrý nápad, připomínku, námět nebo
jakýkoliv jiný návrh, budeme
velice rádi, když se o něj
s námi podělíte. Cokoliv byste
chtěli změnit, vytvořit, opravit,
navrhnout v obci, kterou denně
procházíte, pojďte s námi do
toho!
Své připomínky můžete
vhodit do schránky na OÚ,
předat osobně některému
členu zastupitelstva nebo
komise nebo poslat na
e-mailovou adresu
petrabenhartova@seznam.cz
Dne 1. 12. 2011 proběhlo
zasedání členů komise pro
životní prostředí a rozvoj obce.
Program jednání byl následující:
1. Vyznačení přechodu pro
chodce a vybudování měřiče
rychlosti
Projednali jsme návrh oslovit
potenciální dodavatele měřičů
rychlosti a získat od nich cenovou nabídku. Oslovili jsme
Správu a údržbu silnic ohledně
vyznačení přechodu pro chodce
a dopravního značení.
2. Územní plán
Máme za úkol spolupodílet se
na procesu vytváření územního
plánu naší obce, jednotlivé
kroky budeme koordinovat se
Zastupitelstvem.
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3. Obecní zákoutí
Dohodli jsme se uspořádat
akci „Jarní barvení“ ke
zkrášlení obce v dubnu
2012. Jejím cílem je vytipovat (za vydatné pomoci fotografa p. Čermáka)
místa v naší obci, která by si
zasloužila trochu více péče
a po úpravě více lahodila
našim očím. Počítáme se
zapojením občanů a zvláště
občanek, které by se při ní
mohly podělit o květiny
ze svých zahrádek. Tato
akce bude dobrovolná,
budete o ní ještě dopředu
informováni a vyzváni ke
spolupráci.
4. Třídění odpadu
Chceme vyhovět nesčetným
připomínkám ohledně
nedostatku kontejnerů na
tříděný odpad.
Rozjednali jsme doplnění
těchto kontejnerů a navíc
jsme navrhli vybavit obec
odpadkovými koši.
5. Zřízení „rychlé roty“

V termínu konání zasedání
komise již byl tento bod
programu splněn a pan
Zdeněk Krejčí nastoupil na
místo pracovníka technické
služby obce.
Na práci pro občany
a spolupráci s nimi se
těší předsedkyně komise
Petra Benhartová a členové
komise Radek Císař, Petra
Rousová, Martin Syrovátka,
Alice Vašáková a Miloš
Veselý.
Komise pro občanské
záležitosti
Tato komise chce všechny
občany Kratochvilky informovat o významných
událostech v životě našich
spoluobčanů
V měsíci lednu se v naší obci
dožívají 2 spoluobčané významného životního jubilea
a další krásných narozenin.
Jménem Obecního úřadu
jim i my rádi přejeme hodně
zdraví, štěstí a životní pohody do dalších let.

Paní Eugenie Kociánová
76 let
Pan Miroslav Procházka
90 let
Pan Jaroslav Kousalík
82 let
Pan František Teplý
83 let
Pan Miroslav Špiřík
80 let
V minulém roce se narodili
tito noví občánkové naší
obce:
Adéla
Císařová

26. 8. 2011

Dominika
Hašková

19. 9. 2011

Iveta Vítová 13. 2. 2011
                                         
Akce Vítání občánků se bude
konat pouze jednou ročně
a to v měsíci květnu. Vzhledem k tomu prosíme rodiče,
kteří mají zájem o zapsání
svých dětí do kratochvilské
kroniky, aby se přihlásili na
Obecním úřadu.

Pan Miroslav Procházka oslavil 90.narozeniny.

Starosta obce popřál hodně štěstí do
dalších let
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Za Sbor pro občanské záležitosti přišla
popřát s kytičkou p. Věra Čermáková.

akce
Obecní úřad Vám nabízí
možnost veřejného přání
k významnému
jubileu,
nejen ve Kratochvilském
zpravodaji či Rose, ale
i v místním rozhlase. Pokud
vy sami budete mít zájem
zveřejnit svá blahopřání,
poděkování a podobně, obracejte se na kteréhokoliv
ze členů komise nebo přímo
na pracovníky Obecního
úřadu.
Za Komisi pro občanské
záležitosti Veronika Vítová

Akce

uskutečněné
Country bál

Historicky první kratochvilský Country bál připravili
organizátoři letošních hodů. Asi
se jim líbilo, jak se tehdy pod
jejich „taktovkou“ na podzim
zaplnil místní sál k prasknutí

a chtěli si ten zážitek zopakovat. Udělali pro to maximum připravili občerstvení, zajímavou tombolu, stylově vyzdobili
sál a hlavně pozvali skupinu
Seveři, známou a oblíbenou
v Rosicích i okolí. Zpočátku
to ale bylo hodně napínavé v okamžiku zahájení bálu byli
Seveři na podiu a stárci v přísálí
nejpočetnějšími
skupinami
účastníků. Kratochvíláci se
nejspíš někam schovali anebo
se v televizi dávalo něco hodně
zajímavého… Ale naštěstí
to všechno vzalo rychlý obrat. Začali přijíždět přespolní
- zřejmě sympatizanti Severů,
pak se začali trousit i rodáci se
svými přáteli a nakonec se sál
zcela zaplnil. Zjistili jsme, že
na country muziku se docela
snadno tančí a že je prima,
když si člověk může pobrukovat notoricky známé písničky.
A s ubíhajícím časem bylo
zřejmé, že Seveři umí zahrát
leccos.
Takže
konec
dobrý
všechno dobré. Těšíme se na
pokračování za rok a doufáme,

že se podaří nalákat na parket
i více místních občanů.

Vánoční posezení u
punče

Mnoho kratochvilských občanů
rádo přivítalo možnost zastavit
se v předvánoční hektické době
a užít si příjemné setkání v místním sále. Organizátoři adventní
výstavy z TJ Družstevník Kratochvilka pro ně znovu vyzdobili sál a pohladili tělo i duši.
Tělo si užilo připraveného
vánočního občerstvení a duše
zase ochutnala kousek kultury
v podobě několika vystoupení.
Zajímavým nápadem byla
i chutnávka vánočního cukroví
- dobrá inspirace pro všechny,
kdo se ještě měli chuť po návratu domů pustit do pečení.
I tato akce ukázala, že Kratochvilka může být velmi
příjemným místem pro život
- pro všechny, kdo se zajímají
o lidi a svět kolem sebe. Těšíme
se na všechna příští setkání.
Alice Vašáková, Michal Zoblivý

Turnaj v pingpongu
„ O pohár starosty“
Tahle akce má v obci dlouholetou tradici. Předvánoční klání
vždy zašťiťovala paní starostka
Trojanová a letos tuto pomyslnou
štafetu přebral nový kratochvilský starosta Ing. Malý. Ve třech
kategoriích bojovalo o krásné
poháry 28 účastníků. Nabízíme
vám tabulku s výsledky:
Muži
Ženy
Dorostenci

1. Místo
Josef Krejčí
Jana Vaverková
Viktor Vaverka

foto: Jiří Vozdecký
2. Místo
Jan Hurt
Nikola Řezáčová
Zdeněk Fajt

3. Místo
Milan Kocáb
Dita Jeřábková
Radek Kvarda
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akce

Akce plánované
PŘEHLED ÚNOROVÝCH AKCÍ ROKU 2012 V MIKROREGIONU KAHAN
Název akce
Místo konání
Datum
Společenský ples
Koňácký bál
Přednáška pro zahrádkáře
Zahájení III. filmové sezony
Legrácky v knihovně
Děsivá noc se S. Kingem
Ples MěÚ
Dětský Maškarní karneval
Absolventský ples
Div. Představení pro děti
Pořad herce J. Krytináře
Žákovský koncert
Dětský karneval
Maškarní karneval
Ostatková zábava
Ostatkový průvod masek
obcí
Ostatková zábava
Ostatky
Ostatky - průvod masek,
zábava
Šmoulí párty
Cestovatelská beseda -Tibet
Cestovatelská přednáška
Žákovský koncert ZUŠ
Čokoládový večer II.
Ples obce a školy
Ples ZŠ a OÚ
Divadelní masopustní ples
Maškarní bál pro děti a
dospělé
Cestovatelská přednáška
Žákovský koncert
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Újezd u Rosic
Rosice
Zakřany
Rosice- kino Panorama
Rosice
Rosice- knihovna
Rosice- KD Cristal
Zastávaka- Dělnický dům
Rosice- KD Cristal
Zbýšov- kino Horník
Zbýšov- kino Horník
Rosice- ZKC
Říčany
Zakřany
Říčany

4. 2.
4. 2.
4. 2.
4. – 5. 2
7. 2.
10. 2.
11. 2.
12. 2.
17. 2.
17. 2.
17. 2.
17. 2.
18. 2.
18. 2.
18. 2.

Ostrovačice

18. 2.

Lukovany
Vysoké Popovice

18. 2.
18. 2.

Újezd u Rosic

18. 2.

Zbýšov- sál MKC
Rosice
Zastávka- knihovna
Zastávka- sál ZUŠ
Rosice- knihovna
Zbýšov- Hornický dům
Zakřany- rest. Kamenka
Rosice- ZKC

18. 2.
21. 2.
23. 2.
23. 2.
24. 2.
24. 2.
24. 2.
25. 2.

Tetčice- Sokolovna

25. 2.

Zbýšov- Knihovna
Zbýšov- sál ZUŠ

28. 2.
29. 2.

POZVÁNKA NA
ÚNOROVÉ AKCE
V OBCI
KRATOCHVILKA
Maškarní bál

SDH Kratochvilka
pořádá dne 18. 2. 2012
tradiční Dětský
maškarní bál. Od
15 hodin bude v místním sále připraven
program pro děti
s hrami, soutěžemi
a dětskou tombolou.

Pingpongový
turnaj

TJ Družstevník Kratochvilka pořádá dne
25. 2. 2012 v místním
sále turnaj ve stolním tenise. Přijďte
změřit své síly s borci
a borkyněmi z Krato
chvilky i okolí.

historie

Ohlédnutí do minulosti
Takřka denně chodíme kolem
budovy obecního úřadu. Co
je to vlastně za objekt a jak
se stalo, že obecní úřad sídlí
právě zde? Pokusme se tyto
otázky alespoň zčásti objasnit.
Celý zmíněný objekt s po
pisným číslem 7 je zcela určitě
nejstarší zachovanou stavbou
v obci. Původně tu byl pan
ský dvůr a po jeho zrušení
v roce 1783 se rozvíjí kolem
něho obec. Původní vzhled si
zachovala hospodářská část
budovy na severní straně.
Dodnes působí imposant
ním dojmem metrové stěny
a prostor zaklenutý křížovou
klenbou. Na východní straně
při silnici bylo obytné stavení
s hospodou. Poměrně níz
ká přízemní stavba získala
přibližně dnešní podobu po
rekonstrukci v roce 1907.
K hospodě byl přistavěn sál,
který měl menší rozměry
než dnes. Teprve v roce 1938
byl rozšířen do dnešního
stavu. Ve dvoře se nacházely
různé hospodářské objekty,
například
kůlny,
chlévy,
lednice či šlachta sloužící
k porážce dobytka. Až do
své náhlé smrti v roce 1936
byl majitelem Karel Svobo
da, který kromě zemědělské
činnosti provozoval hospod
skou a řeznickou činnost.
Ovdovělá jeho manželka,
rodným jménem Antonie
Tribulová, se znovu provda
la za Jindřicha Jarolíma
původem z Březníka. Ten
ovšem v činnostech svého
předchůdce
nepokračoval.
Zabýval se pouze v ome

zené
míře
zemědělskou
činností, ostatní pozemky
pronajal, stejně tak hospodu
i řeznictví. Po smrti své ženy
se odstěhoval a hospodářství
po krátkou dobu provozovali
jeho příbuzní. Přímé po
tomky z prvního i druhého
manželství
„paňmáma“
Jarolímová neměla. Od roku
1951 začalo v hospodářských
budovách
působit
nově
založené
Jednotné
zemědělské družstvo, v bytě
pak bydlel zaměstnanec to
hoto JZD. Hospodě byla
v roce 1947 zrušena koncese
na provozování hospodské
činnosti. Tyto prostory byly
po roce 1951 přebudovány
na mateřskou školu, která
později
byla
rozšířena
o uvolněný byt. Řeznictví
bylo předáno do provozování
spotřebnímu družstvu Jed
nota a prodej masa postupně
zanikl.
V té době se v obci nachá
zely dva velké taneční sály,
jeden v budově č. 7 a druhý
ve spodní hospodě v domě
č. 2. Představenstvo obce ro
zhodlo, že kino, které zahájilo
promítání filmů v březnu
1948, bude vhodné přemístit
z č. 2 do č. 7. Z toho důvodu
byla k sálu za jevištěm
přistavěna promítací kabina,
v jejímž přízemí byla míst
nost pro prodej vstupenek.
V tomto sále začalo promítání
filmů v říjnu 1948.
Obecní úřad zpočátku
neměl svoji úřední místnost.
Do konce II. světové války
a ještě nějaký měsíc poté sta
rosta úřadoval ve svém domě.

Naposledy to byl Jakub
Příhoda v č. 25. Obecní zastu
pitelstvo se scházelo zprav
idla v hospodě, v oddělené
místnosti, t.zv.„sekničce“. Po
ustavení Místního národního
výboru v prvé polovině roku
1945 byla zřízena kancelář
v hasičce, která v té době
měla jen přízemí s jednou
místností a garáží pro vozidlo
se stříkačkou. Byl to stísněný
prostor, kde byl také umístěn
místní rozhlas a obecní kni
hovna. Později v sousední
budově prodejny Jednoty
se uvolnil byt určený pro
prodavače. Této situace využil
MNV a sjednal pronájem jed
né přilehlé místnosti pro svoji
potřebu. Tím rozšířil kancelář
o tuto místnost. Když však
v roce 1959 byla zřizována
v prodejně
samoobsluha,
musel MNV místnost uvolnit
a proto se přestěhoval do bu
dovy č. 7, kde byla volná míst
nost v prostorách bývalého
bytu. Kancelář to byla stále
nevyhovující. MNV byl nucen
uvažovat o dalším trvalém
řešení situace. Nakonec bylo
rozhodnuto zmenšit sál kina
a estavět do něj dvoupodlažní
objekt, ve kterém by v přízemí
byla zřízena obecní knihovna
a v patře kanceláře obecního
úřadu. Tento projekt byl rea
lizován a místní národní vý
bor se do těchto nových pro
stor nastěhoval 30. prosince
1968. Tím skončila anabáze
a obecní úřad působí zde
dosud.
Připravil pan Karel Holoubek
kronikář obce
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spolky

Spolky a dobrovolná sdružení
Spolek seniorů

Milí občané,
Vánoce jsou již za námi,
ale já bych ještě ráda zavzpomínala na krásnou
předvánoční
atmosféru,
kterou dne 18. 12. připravila
naše děvčata. Přes svoje
pracovní i rodinné vytížení
připravila toto krásné posezení pro všechny občany
u vánočního
cukroví
a punče. Také musím pochválit děti, které vystoupily se svými básničkami,
písničkami a rovněž i našim
mažoretkám. Bylo to velice
pěkné a všem co jsme přišli
se to moc líbilo.
Závěrem bych chtěla vzkázat
všem těm občanům, kteří se
těchto akcí nezúčastňují, že
o hodně pěkných zážitků
přicházejí.
Všem občanům přeji v roce
2012 hodně zdraví a vzájemného porozumění.
Za seniory Jindřiška Veselá

TJ Družstevník
Kratochvilka
Tělovýchovná jednota byla
založena v roce 1944 pod
názvem HC Kratochvilka.
Později existovala pod názvem Sokol Kratochvilka
(1958-1960). 22. února 1993
byla na Ministerstvu vnitra
ČR zaregistrována jako dobrovolné sdružení občanů
Tělovýchovná
jednota
družstevník Kratochvilka.
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TJ Družstevník Kratochvilka
jsme převzali 1. ledna 2005
od stávajícího výkonného
výboru, ve kterém byli
Miroslav Vaverka, Václav
Staněk, Oldřich Zoblivý,
Josef
Hrubý,
Zdeněk
Kroutil, Stanislav Nováček
a Miroslav Penčák. Název
jsme ponechali v původní
podobě, abychom zachovali
tradici této neziskové organizace v naší obci.
Jsme vedení pod TUB
(Tělovýchovná
unie
Brněnska), která sdružuje TJ
a Sokoly. Naší povinností je
tedy absolvovat ekonomické
porady a valné hromady
TUB. Začali jsme vést podvojné účetnictví. Každý rok
jim odevzdáváme účetní
závěrku a aktuální stav naší
členské základny.
Nejvyšším orgánem TJ je
valná hromada, která se
svolává jednou za rok a volí
výkonný výbor a revizní
komisi. Výkonný výbor se
schází, jak je uvedeno ve
stanovách, nejméně jednou
za měsíc.
Na loňské valné hromadě,
která
proběhla
dne
14. 5. 2011, byly zvoleny
orgány TJ v tomto složení:

Revizní výbor
Předseda
Josef Vaverka
členové
Stanislav
Nováček,
Čestmír
Klouček

Výkonný výbor
Předseda
Jiří Čermák
Místopředseda Pavel Skopal
Jednatel
Richard
Křivánek
Pokladník
Radek Císař
další členové Miroslav
Vaverka,
Tomáš Hrubý,
Martin Syrovátka, Luděk
Klouček, Jiří
Vozdecký

K 31. 12. 2011 mělo naše
občanské sdružení 144 členů,
z toho je jich 16 registrovaných
(malá kopaná), 20 neregistrovaných a ostatních je 124,
což jsou rekreační sporty pro
všechny věkové kategorie (nohejbal, tenis, turistika…). Pro
srovnání bychom rádi uvedli,
že k 31. 12. 2004 čítala TJ pouze
64 členů. Jsme rádi za všechny
členy, kteří takto svou mírou
přispívají ke sportu a kultuře
v naší obci.
Náš tým v malé kopané hraje
1. okresní třídu ve futsalu.
V současné době zaujímáme
3. místo s 21 body z 11 týmů.
Co se týká ostatních členů
– zaměřujeme se hlavně na děti
a mládež. Pořádáme mnoho
kulturních akcí spojených
s dětskými dny. Myslíme si, že
jim tímto způsobem ukážeme
správnou cestu, kterou by měli
jít. Je lepší sportovat a chodit za
kulturou, než se někde shlukovat dělat nějaké nepřístojnosti.
V minulém roce proběhlo také
mnoho brigád. Nejdůležitější
byla oprava prostřední místnosti kabin určená k výdeji
občerstvení pro sportovce
(elektroinstalace, obložení stěn,

různé

březen

duben

červen
srpen
září

listopad

prosinec

Masopust
(ve spolupráci
s hasiči)
Velikonoční
výstava;
Pálení
čarodejnic
(ve spolupráci s hasiči
Turnaj v tenise
6. ročník
v nohejbale
3. ročník
turnaje v tenise o putovní pohár
– RUDA
CUP
Adventní
prodejní
výstava
s posezením
Vánoční
výstavka

sádrokartony…). Dále jsme
kompletně opravili vodoinstalaci v kabinách a vymalovali je.
Upravovali jsme plochu hřiště
(odplevelení) a jeho okolí (sběr
odpadků, sekání trávy). Vyro
bili jsme odpadkový koš ke
kabinám a nástěnku, umístěnou
na Hospůdce pod Lípou.

Naším záměrem a cílem do
budoucna je následující:
Dále aktivně pokračovat
v malé kopané.
Dělat co nejvíce akcí pro
děti i pro dospělé.
Podporovat, jak nám to
naše možnosti dovolí, jiné
události v obci.
Rozšiřovat naše již zavedené sporty o další sportovní kategorie.
S pomocí Obecního úřadu
Kratochvilka vybudovat bikrosovou trať na „Letné“.
Navyšovat členskou základnu o další aktivní i rekreační
sportovce.
Na závěr bychom chtěli
poděkovat
všem
členům
i nečlenům za pomoc při
opravách
kabin,
úklidu
hřiště a jeho okolí, při organizování a přípravách sportovních, kulturních či jiných
společenských
událostech
v obci. Zvlášť děkujeme
paní Jaroslavě Skopalové za
zajišťování občerstvení při
sportovních akcích.
Richard
Křivánek,
Zdeňka
Křivánková

Informace z Mikroregionu KAHAN – sociální služby pro občany
Domov pro seniory v Zastávce změnil úplně svoji
tvář. Od března do listopadu minulého roku mohli
všichni pozorovat a hlavně
hodnotit pracovní nasazení
firmy, která se podílela na
výstavbě nové budovy. Také
druhá, výšková budova se
změnila. Došlo k výměně
oken, dveří, zateplení celé
budovy a původní barvy na
fasádě se také změnily. Nová
budova byla slavnostně
otevřena 22. listopadu 2011.
Za přítomnosti hejtmana
kraje
Mgr. Michala Haška a poslance
Parlamentu
ČR
M U D r. Vo j t ě c h a A d a m a
se zde sešla nejen odborná
veřejnost – ředitelé podobných zařízení z celého kraje,
ale přítomni byli členové
Rady
Jihomoravského
kraje, zástupci televize,
tisku, zaměstnanci Domova, zástupci obce Zastávka
a mnoho dalších. Po tiskové
konferenci
a slavnostním
přestřižení pásky u budovy
se všichni mohli na vlastní
oči přesvědčit, jaké zázemí
čeká nejen na klienty domova, ale také na zaměstnance.
Nová část domova je zřízena
jako Domov se zvláštním
režimem pro ty seniory, kteří
mají sníženou soběstačnost
z různých druhů duševního
onemocnění, poruchy
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různé
chování a paměti a nedokáží
se o sebe postarat. Jsou to
klienti, kteří potřebují celodenní péči a dohled z důvodu
ohrožení svého života a zdraví
nebo ohrožení svého okolí.
Vedle
nově,
moderně
zařízených pokojů pro dvojice klientů včetně sociálního
zařízení je zde i kvalitně vyba
veno moderní pracoviště pro
zdravotnický personál. Centrální MUDr. Vojtěcha Adama
se zde sešla nejen odborná
veřejnost – ředitelé podobných
zařízení z celého kraje, ale
přítomni byli členové Rady Jihomoravského kraje, zástupci
televize, tisku, zaměstnanci
Domova, zástupci obce Zastávka a mnoho dalších. Po tiskové konferenci a slavnostním
přestřižení pásky u budovy se
všichni mohli na vlastní oči
přesvědčit, jaké zázemí čeká
nejen na klienty domova, ale
také na zaměstnance.
Nová část domova je zřízena
jako Domov se zvláštním
režimem pro ty seniory, kteří
mají sníženou soběstačnost
z různých druhů duševního

onemocnění, poruchy chování
a paměti a nedokáží se o sebe
postarat. Jsou to klienti, kteří
potřebují celodenní péči a
dohled z důvodu ohrožení
svého života a zdraví nebo
ohrožení svého okolí.
Vedle
nově,
moderně
zařízených pokojů pro dvojice klientů včetně sociálního
zařízení je zde i kvalitně vybaveno moderní pracoviště
pro zdravotnický personál.
Centrální koupelna pro pacienty, prádelna, sušárna,
zázemí pro personál domova. Kuchyňky pro klienty a
návštěvy, společenské místnosti pro zdravotní aktivity klientů, pokoje pro sestry
nebo pokoj pro návštěvy,
které zde mohou přespat,
pokud přijedou z větší dálky
za svými příbuznými. Zimní zahrady v každém patře
s nádherným výhledem na
jižní část Zastávky a nejbližší
okolí. A nejen to, zajímavé
je také propojení obou budov
skleněným
krčkem,
který umožní pracovníkům
jednodušší
obsluhu
při

zajištění
stravování,
při
převozu jídla do této nové
budovy.
Jak řekl při zahájení prohlídky nového zařízení hejtman
M. Hašek – …“je to první
z celkového počtu devíti takto
nově vybudovaných sociálních zařízení, kterými chce
kraj posílit a rozšířit počet tolik potřebných míst pro naše
starší spoluobčany. Náš kraj je
výjimkou mezi ostatními kraji
v republice. A to proto, že část
financí z půjčky od Evropské
banky dáváme právě do
sociální oblasti. Budou následovat nově postavená nebo
zrekonstruovaná
podobná
zařízení v Blansku, Ivančicích,
Miroslavi a dalších místech
kraje.“…
My jen můžeme přát všem
klientům, kteří zde budou
trávit svůj čas, příjemný
a spokojený pobyt. To je také
cílem odborně vzdělaného
personálu celého zařízení.
Jaroslava Baštařová, Mgr.
členka ZO Zastávka

foto zdroj:http://www.listyjm.cz/images/2011/02/Zastavka-vizualizace01-468.jpg
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knihovna

Informace z obecní knihovny
V naší knihovně, která již
několik let nebyla v provozu,
jsme zahájily první práce na
jejím „znovuzprovoznění“.
Knihovna
připomínala
bohužel spíše skladiště nežli
místo klidu a pohody, kde rádi
zasedneme s dobrou knihou.
Vyklidily jsme nepoužitelné
zařízení a spousty předmětů,
které s knihovnou neměly
nic společného a začaly jsme
knihy třídit.
Máme již sjednanou spolupráci
s knihovnicemi
z Městské knihovny Kuřim.
Dorazí k nám osobně a pomohou nám s novým moderním
způsobem katalogizace, díky
kterému se propojíme s okolními knihovnami našeho roz
sahu. Docílíme tak i budoucí
možnosti
meziknihovní
výpůjční služby. Intenzivně
pracujeme na tom, abychom
knihovnu co nejdříve mohly
otevřít pro své první uživatele
a čtenáře, na které se již tolik
těšíme. Budeme samozřejmě
průběžně doplňovat i nové
tituly.
Máme v plánu mnoho změn,
které vás, jak doufáme, zaujmou a najdete si k nám
rádi cestu. Nejenže budete
mít přístup ke knihám a
časopisům přímo na Kratochvilce a nebudete muset dojíždět do knihoven
v jiných obcích či městech,
ale najdete u nás i počítač
pro čtenáře s bezplatným
připojením k internetu a naši
pomoc pro méně počítačově
zdatné, abyste si mohli najít
informace či vytisknout, co

budete potřebovat.
Vytvoříme v knihovně
„informační centrum obce“
a také „tiskové centrum
Zpravodaje“.
Budeme
shromažďovat
informace
z naší obce i jejího okolí,
prezentovat tyto aktivity
prostřednictvím Zpravodaje,
letáků a nástěnky.  Zavedeme
schránku, kam se můžete obracet s dotazy, připomínkami
a nápady nejen ke knihovně,
ale i k záležitostem, které
vám leží na srdci a týkají se
obce a tím nás všech.
V knihovně bude fungovat
doučovací kroužek pro žáky
ZŠ z Kratochvilky. Rády
bychom zavedly kroužek
pro malé čtenáře, kde vám
chceme pomoci budovat u
našich nejmenších vztah ke
čtení a čtení s porozuměním.
Chceme knihovnu zkulturnit dle našich možností i po
estetické stránce, aby se nám
tam líbilo, až nám přibudou
další akce, jako například
listování kronikou nebo
literární posezení. To by mělo
doplnit seznam kulturních
akcí obce Kratochvilka. Vždy
na vybrané téma si přečteme
s vámi čtenáři ze svých
oblíbených knih pár stránek
u dobré kávy či sklenky vína,
nebo s dětmi u limonády.
Pro děti také plánujeme
Noc s Andersenem, což
pro ně bude jistě spojeno
s velkým dobrodružstvím a
pro rodiče možná s vítaným
odpočinkem
a volným
večerem.
Při
plánování
těchto akcí jsme se in-

spirovaly děním v okolních
knihovnách,
zejména
v knihovně rosické.
Možná vám jdou hlavou
otázky, které byste nám
ohledně
knihovny rádi položili. Pokusíme se už na některé z nich
odpovědět:
Služby, o kterých jste si
právě přečetli, pro vás
budou zajišťovat dobrovolné
knihovnice - Jana Nedomová, Jitka Nováková, Hana
Pavlíčková, Lenka Šmídková
a Alice Vašáková (koordinátorka).
• Finančními zdroji pro
činnost knihovny bude nejen
rozpočet obce, ale i dotační
programy, sponzorské dary
od dalších subjektů, sbírky a
jiné podpůrné aktivity.
• Otevírací doba knihovny
pro veřejnost bude přibližně
kopírovat odpolední úřední
hodiny Obecního úřadu.
Kroužky a ostatní akti
vity budou přizpůsobeny
časovým možnostem knihovnic, doučovatelů a zájmu
vás, občanů Kratochvilky.
• A kdy máme v plánu knihovnu otevřít? Jistě chápete,
že nás ještě čeká spousta
práce, pak nám tedy držte
palce, aby březen byl letos
na Kratochvilce skutečným
měsícem knihy.
O dalším průběhu prací vás
budeme v příštích
Zpravodajích informovat.
Za knihovnice Hana Pavlíčková

16

různé

Pranostiky pro
leden
V lednu mráz - těší nás;
v lednu voda - věčná
škoda.
Leden jasný, roček krásný.
Leden studený, duben
zelený.
Ryje-li krtek v lednu,
končí zima v květnu.
01.01. Jak na Nový rok,
tak po celý rok.
03.01. Je-li po 3. lednu
počasí krásné, přijdou
na jaře bouře časné.
06.01. Na tři krále o krok
dále.
08.01. O svatém Erhartu
zima zebe do nártu.
14.01. Svatý Hilarus - vyndej saně, schovej vůz.
16.01. Na svatého Marcela
zima leze do těla.
19.01. Když na Alžbětu
sněží, sníh dlouho poleží.
21.01. O svaté Anežce
od kamen se nechce.
22.01. Je-li na svatého
Vincence pěkně a teplo,
budou velká parna v létě
a teplé noci v srpnu.
25.01. Na svatého Pavla
když jsou mlhy, bude
rok mnoho nemocí. Je-li
však ten den jasný, bude
úrodný rok.
25.01. Potí-li se Dominik,
bude Marek ještě v kožiše.
28.01. Je-li Karel Veliký
málo ledový, únor to zase
napraví.
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Tři kumpáni
Li Po (701-762)

Jasmínu loubí. Sedím u vína,
zve dobré druhy dobrá
hodina –
a já jsem sám. Vtom náhle
nad strání
kulatý měsíc se mi uklání,
já jemu. Se mnou v modrých
nebes klín
můj kývá stín.
Společnost poklonami
nešetří –
tak byl jsem sám, a teď jsme
tři.
Chce měsíc pít. Jak mám ti
podat číš ?!
Stín zdvíhá pohár. Copak
nevidíš,
že dneska za vás za oba
pít musí moje hříšná
nádoba ?
Co je to ale, chlapci
rozmilí ?
Já piju – vy jste z toho opilí !
Měsíc se motá, žvatlá ke
stínu,
ten se snítkou zas tančí
jasmínu,
jen já tu sedím klidně při
víně,
jim připíjím a dobré hodině.
Tož loutnu sem a píseň se
mnou noťte,
pak na kutě mě, chlapci,
doprovoďte,
vždyť do jedné se vejdou
postele
kumpáni světlé noci veselé.
A zejtra navečer, až první
hvězdy vzplanou,
u vína v loubí, chlapci, nashledanou!
Zpěvy staré Číny, přeložil
Bohumil Mathesius
Pro Zpravodaj připravil
Jan Liškař

Závěr
Vážení občané,
Dočetli jste dílo, na
kterém se podílelo mnoho
našich kratochvilských
spoluobčanů.
Patří jim za to veliké
poděkování.
Tento Zpravodaj je
poněkud obsáhlejší, než
budou ty příští, ale věřím,
že všechny zpravodaje pro
vás budou stejně zajímavé,
protože chceme, aby i život
na Kratochvilce byl zajímavý a chceme psát hlavně
o Vás a pro Vás.
Dovolte, abych Vás pozval
na příští zastupitelstvo,
které se bude konat ve
středu 25. ledna 2012
v 18 hodin v sále obecního
úřadu. Hlavními body
programu bude informace
o opravě budov Obecního
úřadu a Hasičky a pokud
to bude možné i o situaci
a naší spolupráci se Sborem
dobrovolných hasičů Kratochvilka.
Na viděnou i za všechny
ostatní se těší
Ing. František Malý
starosta

Čtenářská soutěž!
Redakce vyhlašuje soutěž
o nejlepší název našeho
zpravodaje.
Podmínka: max. 6 znaků.
Nejlepší návrh bude
odměněn.

☺

obecní nemovitost – dnes…

