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Vážení občané,
přestože uplynulé dva měsíce byly především ve znamení
dovolených a prázdnin, v naší obci se čile pracovalo na všech
projektech.
Největší dík patří našim občanům za to, že jsme 3. září mohli znovu otevřít Mateřskou školku Kratochvilka jako 3. třídu MŠ Neslovice. Ještě letos bude dokončeno dětské hřiště,
které bude sloužit i všem dětem v obci. Ve školce je 18 dětí,
učitelkami jsou Jana Kocourková a Martina Velebová a úklid
a výdej stravy zajišťuje paní Veronika Vítová. Přejme si, aby
se dětem ve školce opravdu líbilo.
Rovněž práce na rekonstrukci Pomníku značně pokročily,
takže na podzim zbývá dokončit výsadbu zeleně a vybudovat oplocení.
O finanční podpoře ze Státního Fondu Životního Prostředí
na Zateplení budovy Obecního úřadu bude rozhodnuto
v měsíci září a poté zahájíme i nezbytné realizační práce.
Rekonstrukce a oprava vodovodu prošla úspěšně všemi
nezbytnými přípravnými a administrativními procedurami, takže může být zahájena po ukončení výběrového řízení
na zhotovitele stavby.
Ze Státního Zemědělského Intervenčního Fondu jsme z Programu Rozvoje venkova obdrželi dotaci na Rekonstrukci
veřejného osvětlení ve výši 320.943 Kč, takže v průběhu
měsíce září až října budou vyměněna všechna pouliční světla za nová s výraznou úsporou elektrické energie.
V letošním roce jsme zahájili práce na tvorbě Územního
plánu Kratochvilky. Stavební úřad Rosice na základě příslušného zákona vypracoval návrh zadání ÚP, ke kterému
se mohou všichni občané vyjadřovat a na jehož podkladě
budeme řešit jednotlivé oblasti Kratochvilky. Mimo jiné jsou
zde vyjmenovány i největší problémy naší obce:
1. Absence splaškové kanalizace
2. Problémy se zásobováním pitnou vodou
3. Nedostatek zastavitelných ploch pro bydlení
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4. Malé plochy pro rozšíření výroby a tím zvýšení zaměst
nanosti
5. Nízká úroveň hospodářského rozvoje
Do řešení těchto problémů chceme zapojit co nejvíce našich
občanů, protože bude finančně i časově náročné a přesahuje
možnosti tohoto volebního období.
Děkuji všem za dosavadní spolupráci a podporu.
Ing. František Malý, starosta

Tiskne se pro obec Kratochvilka.
Zpravodaj je neprodejný.
Září 2012.
Šéfredaktor: Ing. František Malý
Příspěvky, ohlasy a dotazy zásilejte
na
e-mail: obec@kratochvilka.cz
fotografie: Jiří Čermák (-jc-)
grafická úprava: Jan Čermák
tisk: Coprint s.r.o.

z obecního úřadu

Oficiality z „OÚ“
Zastupitelstvo
Informace ze zasedání
Zastupitelstva
Během prázdnin proběhla
dvě zasedání Zastupitelstva
obce, a to ve středu 1. 8. 2012
a ve středu 29. 8. 2012. Obě
zasedání byla zahájena
v 18 hodin. Na programu
Zasedání 1. 8. 2012 bylo
schválení
rozpočtového
opatření č. 5/2012, schválení
nájemní smlouvy se ZŠ a MŠ
Neslovice na pronájem části
budovy OÚ pro účely předškolního vzdělávání a blok
„různé“. V jeho rámci Zastupitelstvo schválilo poskytnutí k. ú. Kratochvilka pro
působení Místní akční skupiny Brána Brněnska. Zbytek zasedání se nesl v duchu
poskytování informací. Starosta Ing. Malý podal informaci o vývoji projektu
Zateplení OÚ - drobná změna ve firmě provádějící výběrové řízení, stále čekáme na
schválení dotace. Dále informoval o vývoji oprav v budově bývalé MŠ, a to z důvodu
možnosti obnovení činnosti
mateřské školy jako odloučeného pracoviště MŠ Neslovice - opravy probíhají podle
plánu, bude otevřena jedna
třída.
Na programu Zasedání
29. 8. 2012 bylo schválení
rozpočtového
opatření
č. 6/2012 a „různé“. Předseda
FV Luděk Klouček přednesl
zprávu o kontrole FV a
1. místostarosta Ing. Zoblivý
přednesl, v zastoupení před-
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sedkyně KV Heleny Hurtové, zprávu o kontrole KV.
Zbytek zasedání se nesl
v duchu poskytování informací. Starosta Ing. Malý
podal informaci o vývoji
projektu Zateplení OÚ - čekáme na schválení dotace, do 15. 9. 2012 by mělo
padnout konečné rozhodnutí. Dále informoval o vývoji
oprav v budově bývalé MŠ - opravy jsou téměř dokončeny, v pondělí 3. 9. 2012 bude
zahájena výuka. II. etapa
rekonstrukce vodovodu získala stavební povolení,
u III. etapy byl dokončen
projekt - při jeho projednávání vznesla připomínku
Správa a údržba silnic (SÚS).
Při následujícím jednání byla
nalezena cesta, která nám
umožní pokračovat v přípravách a vlastní havarijní
výměně vodovodu z vodojemu na Sičce.
Na závěr poděkoval pan starosta občanům za účast a
pozval je na další zasedání
poslední středu v září.
Přehled usnesení
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Kratochvilka
konaného 1. 8. 2012
Zastupitelstvo obce Kratochvilka schvaluje
a) Program 10. zasedání.
b) Rozpočtové opatření č. 5.
c) Nájemní smlouvu se ZŠ a
MŠ Neslovice na pronájem
části budovy OÚ pro účely
předškolního
vzdělávání
dětí.

d) Poskytnutí k.ú. Kratochvilka pro působení MAS
Brána Brněnska.
Přehled usnesení
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kratochvilka
konaného 29. 8. 2012
Zastupitelstvo obce Kratochvilka
Schvaluje:
a) Program 11. zasedání.
b) Rozpočtové opatření č. 6.
Bere na vědomí:
a) Zprávu o výsledku kontroly Finančního výboru.
b) Zprávu o výsledku kontroly Kontrolního výboru.
Ing. Michal Zoblivý
1. místostarosta

Provozní záležitosti
obce
Obnova mateřské školky
Zahájení provozu školky
nebylo tak (relativně) snadné, jak jsme předpokládali.
Ke zdánlivě jednoduchým
úpravám přibyly podmínky,
vyplývající z hlediska hygienického a požárního. Na
základě projektu a s tím spojených norem jsme byli nuceni provést kompletní rekonstrukci vnitřních a
venkovních prostor školky.
Proti plánovaným opravám
jsme museli navíc vybudovat protipožární strop a
vzduchotechniku v chodbě
školky, umývárce pro děti a
místnosti pro personál, která

není přirozeně větrána okny.
Pro představu občanů uvádím seznam všech provedených úprav: rozvody vody,
kanalizace, vybudování sádrokartonových stěn a stropů,
doplnění radiátorů ústředního topení, přestavba odtahu
spalin plynového kotle dle
platných norem, vzduchotechnika, srovnání podlahy
OSB deskami, pokládka
linolea, obložení stěn sociálního zařízení a přípravny
jídla, pořízení sprchových
koutů pro personál a děti,
elektroinstalace včetně nového osvětlení, vymalování
stěn a nové nátěry dveří
v interiéru.
Opravy v interiéru se provedly s neuvěřitelným načasováním a opět můžeme
konstatovat, že největší podíl
na tom mají naši občané, kteří odvádí odbornou práci
pro obec na dohodu o provedení práce. Pomohly i pořádané brigády. Na dětském
hřišti nebylo možné získat
potřebnou revizní zprávu,
proto jsme museli v rámci
brigády komise pro ŽP přistoupit k odstranění všech
hracích prvků. Mezi hlavní
nedostatky patřilo jejich
špatné rozmístění a nedodržení bezpečnostních zón,
dále poškození vlivem vlhkosti
v místě
ukotvení.
V současné době probíhá
výběr vhodného dodavatele
hracích prvků. Pro zajištění
bezpečností jsme provedli
oplocení dětského hřiště
vhodným oplocením, které
je běžně používáno u dětských hřišť a mateřských
školek.

Dalším projektem, který se
blíží do zdárného konce, je
oprava pomníku. Odstranili
jsme neuvážlivě zasazené
stromy, které poškodily
podezdívku plotu a jejich
kořeny prorůstaly do hrobů.
Protože jsme chtěli uvést
pomník do původního stavu, odstranili jsme betonové
hvězdy, které - což jsme zjistili z dobové dokumentace nebyly původně jeho součástí. Teď nás čeká dobudování
vhodného oplocení. Dále se
budeme zabývat obnovou
prostoru kolem pomníku.
Na závěr prázdnin uspořádala komise pro ŽP finální
brigádu s úklidem dětského
hřiště a pomníku. Účast
občanů byla snad největší ze
všech pořádaných brigád a
bylo vidět, jak se během
dopoledne změnily upravované prostory. Podrobnější
informace o brigádě a večerním občerstvení přineseme
v příštím čísle Zpravodaje.
Na závěr musím poděkovat
všem, co se více či méně
podíleli na opravách pomníku a školky. Těším se na další spolupráci. Díky!
Jiří Vozdecký, místostarosta
Obnovený sad
V minulém čísle Zpravodaje
jsme vás informovali o vyřizování povolení na spásání
ploch ovcemi v obecním
sadu.
S potěšením
vás
můžeme informovat, že se
nám v měsíci červenci podařilo vyřídit veškerá potřebná
povolení . Po dohodě s cho-

vateli ze Zakřan a Neslovic
bylo do našeho sadu vpuštěno menší stádo 8 ovcí. Do
travnatých ploch se pustily
až s překvapivou rychlostí.
Ti z vás, kteří si našli cestu
za těmito zvířaty, poznali,
jak rychle je tráva a ostatní
plevel v sadě spásán.
Při pohledu na pasoucí se
ovce vás možná napadne,
jaképak to zde vlastně máme
plemeno. Tak tedy v našem
sadu se nachází plemeno
ovcí romanovských a valašek. Tato plemena jsou nenáročná a soběstačná. Vydrží
rodit zdravá jehňata i při silném mrazu venku na pastvě.
Chtěl bych požádat majitele
psů, kteří chodí své čtyřnohé
miláčky venčit právě do
sadu, aby po nich i tady uklízeli. Jak jistě víte, tento měsíc
se nám podařilo znovu otevřít místní mateřskou školku
a nikdo z nás si určitě nepřeje, aby malé děti šlapaly při
procházce sadem v exkrementech.
Pro ty z vás, kteří máte rádi
vycházky v přírodě a zavítáte do sadu, jsme nainstalovali i dvě provizorní lavičky,
na kterých si máte možnost
odpočinout. A potěšit se přitom třeba nad tím, že se nám
v obci po několika dlouhých
letech znovu pasou na pastvě ovce.
Předem se také omlouváme
všem občanům, kterým naše
ovečky mohou způsobit
drobné nepříjemnosti.
Luděk Klouček
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z obecního úřadu
Výbory
Finanční výbor obce
Kratochvilka
USNESENÍ Z 7. SCHŮZE FV,
konané dne 28. 8. 2012
Finanční výbor:
Projednal a doporučil ZO
schválit rozpočtové opatření č. 5/2012
Výdaje:
• § 2310 navýšení
o 115.000,- Kč
• § 3721 navýšení
o 5.000,- Kč
Celkové zvýšení příjmů
120.000,- Kč
Navýšení rozpočtu je ﬁ nancováno z rezervy.
FV schválil plán práce na
2. pololetí r. 2012, kdy provede:
• kontrolu pohledávek úhrady za komunální
odpad a psy
• kontrolu pokladny a
pohybů na BÚ za 2. pololetí r. 2012
• kontrolu
financování
vybraných investičních
akcí
• kontrolu
uzavřených
smluv na poskytování
služeb a prací
• navrhne ZO pravidla
pro poskytování a čerpání příspěvků zájmovým
příspěvkovým
organizacím a komisím
• bude se podílet na přípravě rozpočtu obce
Kratochvilka na rok
2013
• provede kontrolu plnění
obecního rozpočtu za
rok 2012
• bude se podílet na plánování investičních akcí
na rok 2013
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Luděk Klouček,
předseda FV

Kontrolní výbor obce
Kratochvilka
Zápis o kontrole ze dne
23. 8. 2012
Předmětem kontroly bylo:
• Usnesení č. 51/2011:
Smlouva o poskytnutí
dotace na pomník
(kontrola podpisu)
• Usnesení č. 52/2012:
Smlouva s obcí Neslovice – Spádový obvod
• Usnesení č. 45/2012:
Smlouva darovací –
Zvony Neslovice
• Usnesení 55/2012:
Směrnice na zadávání
veřejných zakázek
malého rozsahu
• Usnesení59/2012:
Nájemní smlouva –
MŠ Neslovice
• Výsledek kontroly:
Veškerá výše jmenovaná usnesení byla splněna. Nebyly
zjištěny žádné nedostatky.
Helena Hurtová,
předsedkyně KV

Informace z Komise pro
životní prostředí a rozvoj
obce
Na posledním zasedání
před prázdninami jsme si
hlavně naplánovali volno,
ale s blížícím se otevřením
školky na Kratochvilce nám
to přeci jen nedalo. Tak jsme
alespoň v polovině prázdnin uskutečnili jednu pracovní brigádu na dětském
hřišti.
Když nebudu počítat všechny ty, kteří pracovali ve školce a na hřišti denně celé
prázdniny, sešli jsme se my,
dobrovolníci, dne 11. srpna
a začali jsme postupně
odvážet oblázkovou výplň
hřiště. To nám zabralo půl-

den, i když nás tam bylo
plno. Potom se postupně
odstranily nebezpečné a
nevyhovující hrací prvky.
Některé se přizpůsobily
potřebám malých dětí a některé se nahradí novými.
Postupně z hřiště zmizelo
vše, co tam nepatří, co je
nebezpečné či nepotřebné.
Další zasedání naší komise
proběhlo ve čtvrtek 23. srpna. Zde jsme naplánovali
další brigádu, která proběhla 1. září u pomníku a na
dětském (školním) hřišti.
Sešlo se opět spousta nadšených „pracantů“, kteří uvedli do finální podoby pomník.
Zasela se tráva, zasadily
keříky a tůjky, navezly se
oblázky, hlína a štěpka. Vše
se pohrabalo a upravilo,
však se projděte kolem,
budete překvapeni, jak to
tam prokouklo.
Také se dokončují práce na
hřišti. Děti se mohou těšit na
skluzavku, houpačku, hrací
domeček, pískoviště i na
velkou hrací sestavu, která
bude dodána později.
Petra Benhartová

-jc-

společenská kronika
Informace z Komise pro
občanské záležitosti,
kulturu a sport
Po prázdninové pauze se
komise sešla na schůzce
30. 8. 2012. Po kontrole přípravy zářijového Zpravodaje jsme rychle prošli nejbližší
plánované akce, o kterých se
můžete více dozvědět na

dalších stránkách.
Potom jsme se již věnovali
koordinaci akcí v závěru
roku, především v době okolo Adventu, na kterou jsme
vymysleli spoustu příjemných událostí. Na příští
schůzce je doladíme a
o všech vás budeme s předstihem informovat.

U hodů došlo ke změně
pořadatele
(pořadatelem
bude obec). A i přes změny
v obsazení máme stále
9 párů (tj. o 2 více než vloni).
Podrobný zápis z jednání
komise najdete na webu
Kratochvilky.
Martin Vašák

Společenská kronika
V tomto měsíci slaví své narozeniny naši spoluobčané: paní Růžena Coufalová, paní
Jaroslava Hájková, paní Hedvika Vyhnalíková, pan Jiří Krejčí a pan František Křivánek.
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví.
Za KPOZKS Veronika Vítová
Byli jsme popřát za obecní úřad a Sbor pro občanské záležitosti k významnému
životnímu jubileu paní Miladě Kotačkové a panu Janu Kopáčkovi

-jc-

-jc-
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uskutečněné akce

Letní pobyt v přírodě – SDH Kratochvilka

Tradiční pobyt sice i letos provázela částečná nepřízeň počasí, ale děti jsou odolné a
radost si zkazit nenechají. O tom, jak se jim pobyt líbil, si můžete udělat nejlepší představu z reakce účastnice Elišky Vítové, čerstvé druhačky.
foto: Lenka Šmídková

Ukončení školního roku v ZOO Brno
Pro malý zájem (nebo spíše
nezájem) byl výlet za
zvířátky do brněnské
ZOO, plánovaný na sobotu 1. 9. 2012, zrušen. Auto-
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bus bychom sice možná
naplnili rodinami, ale
výlet byl určen dětem, ne
dospělým.
Touto cestou bychom se

chtěli omluvit všem třem
dětem, které se na výlet
přihlásily.
Členové SDH

Turnaj v nohejbalu
Dne 18. 8. 2012 proběhl na
kratochvilském místním hřišti 7. ročník tradičního turnaje v nohejbalu, který pořádal TJ Družstevník
Kratochvilka. K registraci se
přihlásili hráči všech věkových skupin včetně jedné
hráčky. Zatímco v loňském
roce se zúčastnilo družstev
16, letos jich bylo pouze 12.
Borci měli postavená tříčlenná družstva.
Protože jsme tušili velký
zájem ze strany místních
i hráčů z ostatních obcí a
měst, neponechali jsme nic
náhodě a nabídli jim 3 hrací
plochy pro plynulý ráz hry.
Celý hrací den byl ve znamení dobré nálady a sportovního ducha. Blankytně modré
nebe nenechalo nikoho na
pochybách, že stupnice na
teploměru vystoupí pořádně
nahoru, ale zvládli to jak hráči, tak i diváci.

Byli jsme svědky krásných
přihrávek i vychytaných
nahrávek. A někdy si míč
prostě jen tak letěl nekontrolovaně vzduchem mezi diváky. To zažil na vlastní kůži
i náš pan starosta, který byl
díky „neposlušnému“ míči
tak trochu osvěžen místní
točenou kofolou. Přiznávám,
že situaci zvládl s klidem
anglického gentlemana.
Všichni přítomní se hojně
občerstvovali
u
stánku
s nápoji - pivo teklo proudem
- a proč taky ne? Pitný režim
je třeba dodržet. Každý si
mohl vybrat mezi alkem
i nealkem a bar nabízel
i osvěžující míchaný nápoj
Mojito. Nemohlo chybět ani
tradičně vynikající maso,
připravované nad ohněm.
Bonusem a zpestřením pro
diváky i hráče bylo vystoupení mažoretek ve třech

odpoledních vstupech.
Nakonec pan starosta pomohl s předáváním pohárů při
vyhlašování vítězů. A jak to
vlastně dopadlo? Zde jsou
první tři místa:

1. místo

Zbejšov

2. místo

Vines - Neslovice

3. místo Sósedi - Kratochvilka
Když to shrnu: bylo co jíst, co
pít, na co se dívat. Večerní
zábava s reprodukovanou
hudbou tomuto dni dodala
tu správnou tečku na závěr.
Tohle všechno nám dokázalo
zpříjemnit celou sobotu.
Děkujeme
dobrovolným
hasičům za pokropení hrací
plochy. Dále děkujeme ČEZ,
a.s.- našemu sponzoru turnaje.
Za TJ Katka Staňková a
jednatel TJ Richard Křivánek.

-jc-
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uskutečné akce

Klub seniorů Kratochvilka
zájezd do Jaroměřic n. Rokytnou
Dne 21. 8. 2012 uspořádali
senioři Kratochvilky svůj
první zájezd na zámek do
Jaroměřic nad Rokytnou a
plavbu lodí po Dalešické přehradě.
Ráno v 7.30 hodin přijel autobus. Bylo vidět, že všichni,
kdo se zúčastnili, si s sebou
vzali dobrou náladu.
Předseda klubu pan Vaverka
měl trasu dokonale připravenou. První zastávka byla
v Hrotovicích a dále jsme
pokračovali do Jaroměřic.

Zde jsme měli dostatek času
na prohlídku zámecké zahrady a parku. V 10 hodin byla
objednaná prohlídka zámku.
Byl to opravdu nádherný
zážitek a zámek vřele doporučuji všem, kteří zde ještě
nebyli.
Po prohlídce zámku si zájemci mohli zajít do hotelu na
oběd. Pak jsme se vydali do
Koněšína na připravenou
lodní plavbu. A to byla paráda! Celou cestu se zpívalo,
hlavně písničky o vodě a

námořnících. Z lodě jsme
vystoupili v Kramolíně, kde
na nás čekal autobus. Vydali
jsme se za stálého zpěvu na
cestu domů. Je vidět, že senioři se stále ještě dovedou
krásně pobavit.
Věříme, že se zájezd všem
líbil a děkujeme organizátorům za perfektní přípravu.
Těšíme se, když zdraví dovolí, na další akci Klubu seniorů.
Za Klub seniorů
Jindřiška Veselá

Vážení členové a příznivci
Klubu seniorů,
dovolte, abych smekla před
takto připraveným výletem,
před jeho organizátorem,
předsedou KS
panem Vaverkou.
Byl to nádherný zážitek, jak
procházka
zámeckým
parkem, tak prohlídka zámku. V neposlední řadě skvělá
plavba lodí. Při nástupu na

loď si někdo všimnul muže
v bílé košili. Byl to jednak
kapitán lodi, ale i zpěvák
pan Josef Zoch, kterého
někteří znali i z televize.
Když pan kapitán zjistil, kolik má příznivců na Kratochvilce, vzal mikrofon,
neváhal a zazpíval několik
písniček. Kratochviláci opět
nezklamali a připojili se
zpěvem, který nás provázel

celou cestou nádhernou
přírodou. Kapitán a zpěvák
v jedné osobě a jeho
námořníci se při našem
vylodění
přišli
osobně
rozloučit. Myslím, že i pro
ně to byla veselá plavba
s partou
skvělých
Kratochviláků.
Přeji vám všem hodně zdraví
a ať vás neopouští elán.
Helena Hurtová
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foto: Helena Hurtová

plánované akce

Pozvánky na akce
Tenisový turnaj

Přijďte si s námi zasportovat
a protáhnout své tělo!
Babí léto se hlásí a
TJ Družstevník Kratochvilka
opět pořádá tenisový turnaj,
který je naplánován na
druhou sobotu v měsíci září,
tedy 8. 9. 2012. Jedná se již
o 5. ročník Ruda Cupu.
Začíná se hrát v osm hodin
ráno na místním tenisovém
kurtu. Hráči budou mít
možnost hrát jak čtyřhry

smíšené, tak i klasické.
Závazné přihlášky mohou
hráči podávat do půlnoci
7. 9. 2012 tradičně v Hospůdce
pod Lipou u p. Skopalové.
Registrační poplatek za
1 hráče činí 150,- Kč a v rámci
startovného se hráči budou
těšit z občerstvení po celou
dobu trvání tenisového turnaje. Na vítěze už čekají
připravené ceny. Zaškrtněte
si prosím toto datum

v kalendáři, a když už si
s námi nepřijdete zahrát,
můžete alespoň hráče povzbudit vaší přítomností. Účast
je neomezená. Po skončení
zápasů je naplánována zábava i s večerním grilováním.
V případě
nepříznivého
počasí se budou podávat informace v již zmiňované
hospůdce.

první říjnový víkend,
6. 10. – 7. 10. 2012. Přesný program bude zveřejněn na letácích, které všichni dostanete do svých schránek.

nejsrdečněji pozvat. Přijďte si
zatančit, zazpívat, nebo jen
tak posedět u dobrého vínka.
Minule nám byl sál malý, tak
si to spolu pojďme zopakovat.

Za TJ Katka Staňková

Pozvánka na hody
Vážení a milí spoluobčané,
jak tomu bylo již loňský rok,
i letos se na Kratochvilce budou konat tradiční Rozmarýnové hody. Akce tentokrát proběhne pod záštitou
obce. Termín připadl na

ilustrační foto

My stárkové bychom Vás
touto cestou chtěli co

Za stárky Dan Vašák

foto: Helena Hurtová
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Zářiové akce v Mikroregionu Kahan
Datum

Název akce

Místo konání

7. 9.

Cyklistické závody pro děti

Lukovany - okolí hřiště Tj Sokol
Lukovany a MŠ

8. 9.

Cesta pohádkovým lesem

Vysoké Popovice

8. 9.

Den žonglování

Rosice - SVČ Rosice

8. 9.

Předhodová zábava

Příbram na Moravě

8. 9.

Turnaj přípravek

Zastávka - areál Čechie

8. 9.

Dny evropského kulturního dědictví Rosice - město Rosice

8. 9.16. 9.

Týden křesťanské misie

Rosice - kostel sv.Martina, město Rosice

9. 9.

Pohádkový les S permoníkem do
pohádky

Zbýšov - u zbýšovské hájenky

9. 9.

Táta dneska frčí

Rosice - koupaliště a kuželna Rosice

9. 9.

Tradiční hody

Příbram na Moravě

15. 9.

Den s úrazem

Rosice - SVČ Rosice

16. 9.

Schodový běh

Zastávka - schody do Sokolovny

21. 9.

Komici s.r.o. ti nejlepší z pořadu Na
stojáka

Zbýšov - kino Horník

21. 9.

Taneční zábava se skupinou Gong

Zbýšov - Pamír

22. 9.

Česnekové slavnosti IV.

Rosice - nádvoří zámku

22. 9.

Hornícký den

Zastávka - areál MPŽ, Dělnický dům,
zámek Rosice

22. 9.

Jízdy s parní lokomotivou

Zbýšov - areál MPŽ

22. 9.

Josef Zimovčák a vysoké kolo

Říčany - sklep

22. 9.

Říčanská plíce

Říčany - lihovarská ulice

23. 9.

Posezení u muziky

Zakřany - sál OÚ

28. 9.

Předhodová zábava

Lukovany - sál Kulturní dům

28. 9.

Václavské hody

Ostrovačice

29. 9.

Cimbálová muzika Javorník Brno

Říčany - sklep

29. 9.

Stavění máje a večer hodová zábava

Lukovany - Kulturní dům

30. 9.

Divadélko před obědem

rosice - MC Kašpárkov

30.9.

Koncert dechovky Dambořanka

Rosice - KD Cristal

30.9.

Svatováclavské hody

Lukovany - průvod stárků po obci,
tancování pod májí
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připravila Lenka Šmídková, zdroj: htt p://www.mikroregionkahan.cz/

Pozvánky na akce do Rosic
Prázdniny jsou za námi.
Snad abychom si tolik
nepřipouštěli návrat do
škol a pracovních procesů,
připravili pro nás v Rosicích neobyčejné množství
zajímavých a různorodých
akcí. Posuďte sami a vyberte si dle svého vlastního
vkusu.

Výstava obrazů Marie
Havlenové Saudkové
1. 9. - 24. 9. 2012 v Městské
knihovně Rosice a to vždy
v otevírací dobu knihovny
V otevírací dobu knihovny
můžete vidět výstavu obrazů dcery fotografa Jana
Saudka. Po letech strávených v temnotě svými malbami vyjadřuje údiv nad
zázrakem světa, který nás
obklopuje.
Pořadatel: Městská knihovna Rosice

Malý festival loutky
2. 9. 2012 v 15 hodin v Rosicích v zámeckém parku
Divadelní představení se při
nepříznivém počasí uskuteční v sále Zámeckého kulturního centra.
V 6. ročníku Malého festivalu loutky se představí divadlo Cirkus Žebřík s pohádkou O nebojácném Ondrovi.
Pořadatel: KIC Rosice

Veselá knihovna

3. 9. 2012 – 30. 9. 2012
v Městské knihovně Rosice
a to vždy v otevírací dobu
knihovny
Výstava obrázků loňských

prvňáčků na téma moje nejoblíbenější knížka nebo
pohádka.
Pořadatel: Městská knihovna Rosice

Den pro děti
3. 9. 2012 v 13 – 16 hodin na
I. nádvoří zámku
v Rosicích
Zábavné odpoledne pro děti
na nádvoří zámku včetně
prezentace volnočasových
aktivit SVČ. Hry - soutěže výtvarné dílny - koně - cukrová vata - balónky - dobrůtky - skákací hrad - trampolína.
Pořadatel: Středisko volného
času Rosice

Dny evropského
kulturního
dědictví
8. 9. 2012 v Kostele sv. Martina v 14 - 17 hodin
Pořádá KIC Rosice a Římskokatolická farnost Rosice.

Den žonglování
8. 9. 2012 ve 13 hodin v Dělnickém domě v Zastávce
Ultimate Juggling Squad a
křest nové žonglérské značky, pro diváky tipovací soutěž na vítěze, workshopy.
Startovné 40 Kč,
vstupné 30 Kč.
Pořadatel: Středisko volného
času Rosice

Týden duchovní obnovy
8. 9. 2012 - 16. 9. 2012
v Rosicích v Kostele

sv. Martina a v kině
Panorama v Rosicích
Uskuteční se při příležitosti
100. výročí lidových misií.
Z kulturního programu:
neděle 9.9. Popelka Nazaretská – literárně hudební
pásmo Rajhradského pěveckého sboru, začátek v 17:00
v kostele sv. Martina; pondělí 10. 9. Tarzan – muzikál
o životě sv. Pavla z Tarsu,
začátek ve 20:00 v kině
Panorama.
Pořádá Římskokatolická
farnost Rosice.

Táta dneska frčí
9. 9. 2012 o 14 hodin v areálu koupaliště a kuželny.
Odpoledne plné her, soutěží a zábavy nejen pro
tatínky a jejich děti.
Pořádá Mateřské centrum
Kašpárkov.

Blešák
9. 9. 2012 v Zámeckém kulturním centrum od 9:00 do
16:00hodin
První historický bleší trh
v Rosicích.
Pořadatel: DSEK

Cestovatelské promítání - Malajsie
11. 9. 2012 v 17 hodin
v Městské knihovně
v Rosicích
Cestovatelské promítání po
exotické Malajsii s Dagmar
Pacher.
Pořadatel: Městská knihovna Rosice
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zábava
Turné v hajzlu - 14. 9.
2012 Kino Panorama ve
20 hodin

14. 9. 2012 Kino Panorama
ve 20 hodin
Listování novou knihou
Neviditelný - C. D. Payna,
autora kultovní série Mládí
v hajzlu.
Lehce absurdní příběh
sedmatřicetiletého klasického “losera” Axela Westona,
který jednou náhodou vysloví kouzelnou formuli a stane se neviditelným. Tato
nová schopnost je pro něj
velmi přínosná, zvláště na
počátku příběhu. Může si
například obstarat peníze
menší krádeží v bance, špehovat manželku, která se
s ním rozvádí apod. Ale co
s takovou schopností, když
přestává být tajemstvím.
C.D. Payne přilétá do České
republiky na Turné v hajzlu.
Následovat bude beseda a
autogramiáda.
Vstupné v předprodeji
70 Kč, na místě 90 Kč.
Pořádá KIC Rosice a městská
knihovna.

Den s úrazem

16. 9. 2012 akční odpoledne
na nádvoří zámku v Rosicích
Pořadatel: Středisko volného
času Rosice

Česnekové slavnosti

22. 9. 2012 na Nádvoří zámku a v Zámeckém kulturním centru
V 9 hodin se otevře brána na
nádvoří, kde bude probíhat
česnekový jarmark. K dos-
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tání bude česnek od prodejců
z různých koutů Moravy,
řemeslné výrobky, aranžmá
a květinové vazby, česnekové
speciality z masozávodu
Hadač a Zapletal. Teplý
bufet bude nabízet česnekové
chuťovky, polévku, topinky,
bramboráky, langoše,
klobásky na grilu a brambory s česnekem. Po slavnostním zahájení vystoupí cimbálová muzika Slovácko
mladší, poté rosická dechov
ka a mažoretky Anife.
Odpoledne zpříjemní 100 %
živá hudba Tremolo a country skupina Seveři. Pro děti
bude připraven zábavný
program a řada soutěží
s česnekovou tematikou.
Pořadatelem festivalu je
OS Prádelna.

Den otevřených dveří
v Muzeu průmyslových
železnic

22. 9. 2012 - Areál Muzea
průmyslových
železnic
Zbýšov od 10 hodin
V sobotu 22. září se opět pro
veřejnost otevřou brány
Muzea
průmyslových
železnic ve Zbýšově. Vlaky
vedené parní lokomotivou
budou vyjíždět každou celou hodinu od 10.00 do 18.00
hod. z areálu Muzea v
bývalém dolu Jindřich II. do
Babic po aktuálně sjízdném
úseku
přerozchodované
tratě. Kromě toho mohou
návštěvníci zhlédnout expozici lokomotiv, vozů a
techniky (parní lokomotivy
z let 1913-1951, motorové lokomotivy z let 1940-1981,
přes 100 let starou elektric
kou lokomotivu Siemens

z roku 1905 v plném provozním stavu).
Pořadatel: Muzeum
průmyslových železnic
Zbýšov

Zápisky malého tyranosaura

25. 9. 2012 v 18 hodin
v Městské knihovně
v Rosicích
Autorské čtení brněnského
fejetonisty Pavla Tomeše
z jeho druhé knihy Zápisky
malého tyranosaura.
Pořadatel: Městská knihovna Rosice

Jak uběhnout maraton

29. 9. 2012 v 19:30 v kině
Panorama
Divadelní inscenace divadla
Tří tučňáků a kapely 27.
Začátek v 19:30 v kině Pano
rama. Vstupné 60 Kč
v předprodeji, 70 Kč na
místě.

Dambořanka

30. 9. 2012 v KD Cristal
v 17 hodin
Koncert dechovky
Dambořanka.
Předprodej
vstupenek v kanceláři KIC
90 Kč, na místě 100 Kč

Divadélko před
obědem

30. 9. 2012 Zámeckém kulturním centru v 10 hodin
Pohádka O zlobivém andíl
kovi v podání divadla Paravánek.
Vstupné pro členy 40 Kč, pro
nečleny 60 Kč.
Pořadatel: Mateřské
centrum Kašpárkov
Čerpáno
z http://www.kic.rosice.cz,
zpracovala Hana Pavlíčková

Kino Panorama
Program na ZÁŘÍ

kpt. Jaroše 50, 665 01 Rosice
Doba ledová 4: Země v pohybu
2. 9. 2012 v 17 a v 19 hodin
USA 2012,
režie: Steve Martino,
Mike Thurmeier
Animovaná komedie,
93 min., přístupný,
ČESKÝ DABING, 65 Kč.
Do kin se vrací oblíbená mamutí rodinka Mannyho, Ellie a
Broskvičky, lenochoda Sida,
šavlozubého
tygra Diega a potřeštěného
krysoveverčáka Scratta, aby
prožili nové napínavé
dobrodružství.
Sněhurka a lovec
5. 9. 2012 v 19 hodin
USA 2012,
režie: Rupert Fraser
Dobrodružné fantasy,
127 min., přístupný,
ČESKÝ DABING, 65 Kč.
Notoricky známá pohádka
v novém a poněkud temném
hávu.
Poslední výkřik
9. 9. 2012 v 19 hodin
ČR 2012,
režie: Tomáš Kučera
Horor, 90 min., nevhodný do
12 let, ČESKY, 70 Kč.
Chcete vidět zemřít Ivetu
Bartošovou krvavou smrtí?
Teď máte příležitost, alespoň
na filmovém plátně.
Méďa - 12. 9. 2012 v 19 hodin
USA 2012,
režie: Seth MacFarlane
Komedie, 106 min., do 15 let
nepřístupný, TITULKY,
65 Kč.
John byl jako malý velmi
opuštěný, i proto pronesl to
pošetilé přání, aby jeho plyšový
vánoční dárek začal mluvit.

Stal se zázrak a mluvící
medvěd se stal mediální
hvězdou a miláčkem davů. Jak
roky ubíhaly, chlupatému Tedovi zůstal jediný fanoušek –
John.
Love
16. 9. 2012 v 19 hodin
USA 2012,
režie: Larry Charles
Komedie, 83 min., do 15 let
nepřístupný, TITULKY,
65 Kč.
Jmenuje se Aladdin a od smrti
Kim Čong Ila je považován za
posledního mohykána mezi
diktátory. Sacha Baron Cohen
si po Boratovi a Brünovi navlékl mužný plnovous neomezeného vládce zemičky jménem Wadiya.
Iron Sky
19. 9. 2012 v 19 hodin
FIN 2012,
režie: Timo Vuorensola
Komedie, 93 min., přístupný,
TITULKY, 80 Kč.
Komedie o nacistech
skrývajících se na odvrácené
straně Měsíce, kde zkonstruovali gigantickou
vesmírnou pevnost s masivní
armádou létajících talířů, si
velmi rychle získala status kultovnosti.
Věra 68
23. 9. 2012 v 19 hodin
ČR 2012,
režie: Olga Sommerová
Dokument, 90 min.,
řístupný, ČESKY, 70 Kč.
Sto čtyřicet medailí, z toho
sedm zlatých a čtyři stříbrné
olympijské, pasovaly gymnastku Věru Čáslavskou na
nejúspěšnější
československou sportovkyni
všech dob. Dokument Olgy
Sommerové zachycuje její
osud, který je zároveň zrcadlem československé

historie.
Trainspotting
26. 9. 2012 v 19 hodin
VB 1996,
režie: Danny Boyle
Drama, 94 min., do 15 let
nepřístupný, TITULKY,
80 Kč.
Vyber si život. Vyber si práci,
vyber si kariéru, vyber si
rodinu... Ale proč bych měl
chtít tyhle věci? Vybral jsem si,
že si nevyberu život. Vybral
jsem si něco jinýho. A důvody?
Žádný nejsou. Nač potřebujete
důvody, když máte heroin?“
Ve stínu
30. 9. 2012 v 17 a v 19 hodin
ČR 2012,
režie: David Ondříček
Krimi, 96 min., přístupný,
ČESKY, 80 Kč.
V bývalém Československu 50.
let se odehrává napínavý kriminální příběh, který ve svém
důsledku zasáhne do osobních
osudů aktérů i jejich blízkých.
Každý má svůj stín minulosti,
své slabé místo, které dokáže
z obětí udělat viníky a z viníků
hrdiny
Plánovaný
ŘÍJEN:

program

na

Máme papeže! - 3. 10. 2012
v 19 hodin
Vrtěti ženou - 7. 10. 2012
Polski film - 10. 10. 2012
Svatá čtveřice - 14. 10. 2012
Okresní přebor: Poslední zápas Pepika Hnátka - 24. 10. 2012
Rezervace vstupenek na tel.
732 718 678 nebo e-mailu
kino@kic.rosice.cz
Provozovatel: KIC Rosice,
Palackého nám. 45, tel. 546 492
196, 731 677 363

Čerpáno z http:// www.kic.rosice.cz, zpracovala Hana Pavlíčková

15

zábava

Kino Réna
Ivančice
Palackého náměstí 12,
664 91 Ivančice

Program na září
MUŽI V ČERNÉM 3
ve středu 5. 9. 2012
ve 20 hodin
USA, scifi, titulky, délka
104 min., vstupné: 80,- Kč
Hrají: Will Smith, Tommy
Lee Jones, Jemaine Clement,
Josh Brolin
Známí agenti J a K jsou
zpět. Agent J si během svého fungování v agentuře zvykl na nevysvětlitelné
věci i svého sarkastického
partnera. Ale když je život
agenta K i osud Země
v ohrožení, musí agent J
cestovat v čase zpět do
minulosti, aby dal vše do
pořádku!
SVATÁ ČTVEŘICE
8. 9. a 9. 9. 2012
vždy v 18 a ve 20 hodin
Nový film J. Hřebejka
ČR, komedie, délka 80 min.,
vstupné: 100,- Kč
Hrají: Jiří Langmajer, Marika Procházková,
Hynek Čermák, Luděk
Munzar...
Kolegové elektrikáři Ondra
a Vítek dostanou nabídku
na exotickou brigádu. Jsou
kamarádi, sousedé. Jejich
děti spolu chodí, manželky si rozumí. Tuto idylu
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narušuje jediná věc: postelová nuda. A právě v exotickém ráji, kam jedou i jejich
ženy se zrodí plán, po kterém jejich sexuální život
nebude nikdy stejný a nudný!
BEZ KALHOT
12. 9. 2012 ve 20 hodin
USA - komedie,
délka 110 min., titulky,
vstupné: 80,- Kč
Hrají: Alex Pettyfer, Channing Tatum, Matthew McConaughey, Matt Borner
Mike si po večerech přivydělává coby striptér. Tento
vedlejšák má ke svému
obchodu s nábytkem a tesařině. Na jedné akci se seznámí s mladíkem Adamem.
Tomu tato taneční show
učaruje. Adam zanedlouho
propadá zábavě a tanci.
Zato Mike by z něj rád
vybruslil. Jeho rozhodnutí
se utvrzuje, když potká
nepřístupnou
Adamovu
sestru!
TADY HLÍDÁM JÁ
15. 9. a 16. 9. 2012 vždy
v 17 hodin
ČR - komedie, délka
110 min, vstupné: 80,- Kč
Hrají: Lukáš Vaculík, Jitka
Ježková, Vladimír Javorský,
Simona Stašová, Veronika
Divišová, Pavel Nový, Iva
Pazderová, Klára Jandová
Úspěšný chemik je nucen
vrátit poukazy na svatební
cestu do Řecka. Jeho nastávající i přes jeho zákaz poří-

dila své hyperaktivní dceři
psa. Celá rodina se díky
spiknutí holčičky ocitne
uprostřed šumavské
divoči ny. Veškeré plá ny
ambiciózního otce i starostlivé matky berou zasvé. Příjemná rodinná komedie
MÉĎA - TED
15. 9. a 16. 9. 2012 vždy
ve 20 hodin
USA - komedie, 106 min.,
titulky, vstupné : 80,- Kč
Hrají: Sth MacFarlane, Mark
Wahlberg, Mila Kunis, Giovanni Ribisi, Patrick Warbutron
John jako malý byl opuštěný, i proto pronesl přání,
aby jeho plyšový vánoční
dárek mluvil. Stal se zázrak
a mluvící medvěd se stal
mediální hvězdou. Jak roky
ubíhaly, chlupatému Tedovi zůstal jediný fanoušek John. Soužití s méďou chápe jeho okolí rozpačitě.
Sežrat mu to dává i přítelkyně Lori. John dostane
ultimátum. Buď Lori, nebo
plyšák. John se ocitá na
životní křižovatce...
KOUPILI JSME ZOO
22. 9. 2012
v 17 a ve 20 hodin
USA - rodinná komedie,
titulky, 124 min.,
vstupné: 80,- Kč
Hrají: Matt Damon, Scarlett
Johanson, Thomas Haden
Church, Colin Ford, Elle
Fanning...

Podle skutečného příběhu.
Vtipný, povzbuzující příběh o síle rodiny, která
dokáže držet pohromadě.
Svobodný otec- spisovatel
hledá způsob, jak znovu
nastartovat chod rodiny.
K nově zakoupenému
domu, jehož součástí je
i ZOO, musí vynaložit hodně energie, ale i optimismu
a humoru...
NORMAN A DUCHOVÉ
23. 9. 2012 v 17 hodin
USA - strašidelná pohádka,
102 min., dabing, vstupné:
100,- Kč
Malé nudné městečko
je zakleto a obléháno strašidly. Obyvatelé města už
nevědí, jak dál hrozbě strašidel čelit. Obrátí se proto
na podivínského
chlapce Normana, který umí
promlouvat s mrtvými, třeba se svou babičkou. Norman se musí připravit na
nelehkou ,,bitvu,“ se strašidly, ale i s příšerkami ze
záhrobí. On jediný dokáže
zbavit městečko letité kletby!
EXPENDABLES 2: Postradatelní
27. 9. 2012 a 28. 9. 2012 vždy
ve 20 hodin
USA - akční, titulky,
110 min., vstupné: 90,- Kč
Hrají: Sylvester Stallone,
Jason
Statham,
Liam
Hemsworth, Dolph Lungren, Jean- Claude Van

Damme, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis,
Chris Norris
Expendables opět na palubě. A opět je Mr. Church
vyhledal pro zdánlivě
snadnou práci. Pár věcí se
však nezdaří a jeden z členů je zabit. Odhodlané
komando rozpoutá vlnu
destrukcí v poli nepřátelských sil. To je ale nic ve
srovnání se spravedlností,
která je žene za ničemným
padouchem...  
REBELKA
28. 9. 2012 v 15 a v 17 hodin
30. 9. 2012 v 17 hodin
USA - animovaná komedie
pro malé i velké diváky,
100 min., dabing, vstupné
- jednotné: 100,- Kč
Merinda je zkušená lučištnice a impulzivní dcera
krále Ferguse a královny
Elinor. Je to odhodlaná, tvrdohlavá dívka, která si
v životě chce jít vlastní cestou. Vzepře se starým pravidlům i zvykům, nechce
se vdát. Její skutky rozpoutají v království chaos.
Merinda následuje nebezpečné síly a objevuje význam skutečné
odvahy! .
LET´ S DANCE : Revolution 30. 9. 2012 ve 20 hodin
USA - taneční, romantický
film, titulky, délka 93 min.,
vstupné: 90 Kč
Hrají: Adam G. Sevani,

Megan Boone, Tommy
Dewey, Morgane Slemp
Mladá tanečnice Emily se
na plážové párty seznámí
s kontroverzním tanečníkem Seanem. Postupně
propadá stylu jeho tance a
stane se jeho hlavní tanečnicí. Jejich první taneční
vystoupení má řadu kritiků
i fanoušků. Tancem provokují, strhávají na sebe
pozornost medií. Emilyn
otec, bohatý byznysmen,
nesouhlasí s tímto vztahem
a udělá vše, aby jej překazil.
Pouliční taneční skupina se
připravuje na soutěž, ale ...

Plánovaný program na začátek
října
CESTA DO LESA
RESIDENT EVIL: Odveta
DOBA LEDOVÁ 4: Země
v pohybu
ZEMĚ BEZ ZÁKONA
ASTERIX a OBELISK VE
SLUŽBÁCH
JEJÍHO
VELIČENSTVA
HOTEL TRANSYLVANIE  
REZERVACE:
Telefonicky: 546 451 469,
736 601 631, 602 511 610
Email:
postakinorena@quick.cz
Čerpáno z http://kic.ivancice.
cz/Kino.htm,
zpracovala Hana Pavlíčková
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Naše mateřská škola od založení k dnešku
Víte, že v letošním roce je
tomu 61 let, co vstoupily kratochvilské děti poprvé do
mateřské školy? Připomeňme si, jak to tehdy bylo a jak
se vyvíjely její další osudy.
První myšlena vznikla v takzvaném „Vzorném týdnu
národní fronty“, což byl na
počátku padesátých let
minulého století způsob, jak
prohloubit a přivést k větší
aktivitě všechny složky této
celostátní organizace. U nás
proběhl od 29. října do 5. listopadu 1950.
V těch letech stále častěji
ženy odcházely z domácností do zaměstnání a péče
o děti byla vítána. Dětí byl
v obci dostatečný počet, obec
měla v roce 1950 celkem
586 obyvatel.
Podmínky pro založení
mateřské školy (MŠ) byly
tedy příznivé a proto Místní
národní výbor začal hned
v příštím roce myšlenku realizovat. Vyhlédnuta byla
nepoužívaná část bývalého
hostince v budově č.7, který
byl zrušen k 15. červenci
1948.
Prvním úkolem bylo zpracování projektové dokumentace, následně pak zajištění
stavebního materiálu s cílem
zahájit vyučování v MŠ od
1. září 1951. Práce byly prováděny brigádnicky, byla
zbudována předsíň, šatna,
kuchyň se spížkou, jídelna a
samozřejmě učebna. Sociální
část byla dokončena v následujícím roce.
V těchto letech MŠ navštěvovalo 33 dětí. Ředitelkou se

18

stala M. Průšová, která odešla do důchodu v roce 1965
po patnáctiletém působení
v naší obci. Novou ředitelkou se stala Jitka Černá, kterou v roce 1970 nahradila
Marie Oplatková a v roce
1974 se ujala funkce ředitelky Anna Doležalová.
Další etapou v rozvoji MŠ
byla celková oprava budovy,
započatá v roce 1972. Od
roku 1907 to byl nejvýznamnější zásah do budovy. Vyučování dětí bylo dočasně
přemístěno do sálu kina. Stavebních prací kromě brigádníků se ujala stavební četa,
složená zejména z důchodců. Během léta byla vyměněna okna, opraven strop, provedeny izolace proti vlhkosti,
položeny nové podlahy a
dokončena nová fasáda
budovy. V příštím roce bylo
zavedeno ústřední topení.
Tehdy se jevilo jako nejsnazší
řešení umístit kotel do prostoru bývalé lednice ve dvorním traktu. Později se ukázalo
toto
řešení
jako
neekonomické vzhledem ke
značným tepelným ztrátám,
navíc do prostoru kotle pod
úrovní terénu občas prosakovala voda, která musela
být odčerpávána. Proto
v roce 1981 byla kotelna přemístěna do prostoru přímo
v budově MŠ tam, kde
původně bylo schodiště na
půdu. V roce 1957 byla opravena střecha a nová krytina
byla položena v roce 1986.
Škole však stále chybělo hřiště pro děti. Dosud bylo
využíváno hřiště před MŠ a

také bylo upraveno provizorní hřiště na Letné. V roce
1976 bylo rozhodnuto provést úpravu dvora budovy
č. 7 a tam zřídit hřiště pro
potřebu MŠ. Byly vybourány
nepotřebné
hospodářské
budovy, kůlny a chlévy, které sloužily dřívějším hospodářům a naposledy zemědělskému družstvu. Po
rozebrání starého zdiva a
odvozu sutě se podařilo
srovnat povrch a provést
úpravu dvora. V těchto pracech bylo též pokračováno
v roce 1977.
Do té doby se vyučovalo
v omezeném časovém rozsahu. Po připomínkách občanů
rozhodl MNV zavést v MŠ
celodenní provoz a tím zajistit rozsáhlejší péči o děti, což
lépe vyhovovalo zaměstnaným ženám. Po schválení
uvedené změny Okresním
národním výborem bylo
započato s nutnými úpravami. MŠ byla rozšířena o další
prostory, to jest o ložnici,
kuchyň a sklad hraček.
K tomuto účelu byly využity
přilehlé prostory bývalého
bytu. Ve dvoře bylo započato
s vybudováním verandy. MŠ
s celodenním provozem byla
otevřena 1. září 1976.
Provoz byl stanoven od 6.30
do 16.00 hodin. Bylo přihlášeno 30 dětí ve věku od 2,5
do 6 let, z toho 8 dětí bylo
předškolního věku. Vyučování
probíhalo
podle
podrobně
zpracovaného
denního režimu a osnov.
Děti byly vedeny k poznávání přírody, k sebeobsluze,

dobrým vztahům, zdatnosti
a postřehu, soustředění, svoje
schopnosti
rozvíjely
v jazykové a hudební výchově, věnovaly se výtvarné
výchově a rozvíjení poznání.
Předškolní děti byly vedeny
ke zvládnutí požadavků připravenosti na základní školu. Dále byla rovněž zlepšena vybavenost hračkami a
učebními pomůckami pro
zaměstnání dětí a tělesnou
výchovu. Do ložnice byla
pořízena lehátka s ložním
prádlem. Bylo zajištěno stravování, které spočívalo
v podávání
přesnídávek,
obědů a svačin. Školní jídelnu financovala obec, na stravování přispívali rodiče dětí.
Kromě ředitelky byla v MŠ
zaměstnána učitelka,
kuchařka, školnice a topič.
Děti se také projevovaly na

veřejnosti. K různým společenským akcím, oslavám a
výročím přispívaly svými
vystoupeními.
MŠ navštěvovalo v roce 1984
22 dětí, z toho 4 děti dojížděly z Hlíny. V roce 1986 to
bylo 26 dětí, z toho 12 z Hlíny. V dalších letech počet
dětí postupně klesal, až pro
školní rok 1992/93 Okresní
úřad odmítl poskytnout
dotace a žádal zrušení MŠ.
Důvodem byl neekonomický
provoz, poněvadž školu navštěvovalo pouze 9 dětí.
Okresní dotace byly limitovány minimálním počtem
15 žáků.
Proto Obecní úřad hledal
východisko z této situace.
Paní starostka vyvolala jednání s rodiči dětí a výsledkem bylo zajištění náhradního provozu MŠ v omezeném

rozsahu. Na úhradě nákladů
na provoz se podíleli rodiče,
převážnou část však hradila
obec. Náklady na provoz
v uvedeném školním roce
činily 46 358 Kč. V roce 1995
navštěvovalo školu 10 dětí.
Obecní úřad vyvíjel maximální snahu o udržení tohoto částečného provozu MŠ,
byly zajišťovány pracovnice,
které pečovaly o děti, ovšem
zájem postupně upadal, až
nakonec byl provoz zcela
ukončen. Přibližně od roku
2005 byly prostory MŠ
využívány pouze ke cvičení
žen.
Přejme si, aby nynější obnova provozu Mateřské školy
měla trvání a vedla ke zdárné výchově dětí v naší obci.
Zpracoval Karel Holoubek,
kronikář
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Novodobá historie MŠ v Neslovicích a na Kratochvilce
Nová
mateřská
škola
v Neslovicích byla vybudována v roce 2001 v podkroví
budovy na adrese Školní 93.
Zde je umístěna 1. třída MŠ
o kapacitě 25 dětí.
V lednu 2003 byla ze zákona
ustavena příspěvková organizace a mateřská škola se
stala součástí základní školy. V roce 2005 byla MŠ
z důvodu
narůstajícího
počtu předškolních dětí
rozšířena o další třídu, která
je
umístěna
v přízemí
základní školy na adrese
Hlavní 71. Díky tomu bylo
možné přijmout do školky
již 50 dětí.
Na jaře letošního roku
vznikla potřeba dalších míst
v mateřské škole. Po domluvě s panem starostou
Ing. Františkem Malým a
celým zastupitelstvem obce
Kratochvilka byla zahájena
generální oprava prostor
bývalé mateřské školy, která
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byla uzavřena v 90. letech.
Bylo nutné provést mnoho
prací, aby se vyhovělo novým předpisům hygieny,
stavebního úřadu a dalších
institucí, které následně
vydaly kladné stanovisko
k provozování mateřské školy na Kratochvilce. Ta bude
součástí Základní školy a
mateřské školy Neslovice.
Za veškeré tyto práce, včetně náročné přípravy dokumentace, patří všem zúčastněným pod vedením pana
starosty a místostarostů
pana Jiřího Vozdeckého a
ing. Michala Zoblivého velké poděkování.
Výsledkem a završením pracovního úsilí, které věnovali
všichni zúčastnění většinou
ve svém volnu po pracovní
době, je možnost umístit do
školky na Kratochvilce
17 dětí. Ty by jinak nebyly
z důvodu nedostatečné
kapacity přijaty.

MŠ Kratochvilka je zařazena
od 1. 9. 2012 v rejstříku škol a
školských zařízení jako
odloučené pracoviště ZŠ a
MŠ Neslovice a stává se tak
její nedílnou součástí – je
v ní umístěna 3. třída MŠ.
Celá mateřská škola má tedy
od 1. 9. 2012 kapacitu 67 dětí.
K tomuto datu je zde celkem
zapsáno 30 dětí z Neslovic,
16 dětí z Kratochvilky, 8 dětí
z Hlíny, 7 z Tetčic, 3 z Rosic,
1 z Ivančic, 1 z Babic a 1 ze
Zbýšova.
Ve třídě na Kratochvilce je
zapsáno 9 dětí z Kratochvilky, 4 děti z Hlíny, 1 z Rosic a
3 z Tetčic.
5 dětí z Kratochvilky dochází do 2. třídy MŠ v hlavní
budově ZŠ, která je určena
pro děti „předškolní“. Další
dvě kratochvilské děti jsou
umístěny v 1. třídě MŠ na
adrese Školní 93.
Děkuji všem zúčastněným
jménem svým, celého pedagogického i nepedagogického sboru i jménem rodičů za
vše, co bylo pro zahájení
provozu v MŠ Kratochvilka
uděláno a přeji dětem, rodičům, zaměstnancům, zastupitelstvu obce Kratochvilka
a Neslovice, aby byli s provozem nové mateřské školy
spokojeni.
Mgr. Lenka Odehnalová,
ředitelka školy

knihovna

Místní lidová knihovna
Prázdniny se vyznačovaly
návalem v knihovně. Zkrátily jsme provozní dobu na
jeden den a tak se nám před
regálem občas tísnily davy
knihchtivých čtenářů. Je to
samozřejmě trochu nadsázka, ale vážně jen trochu :-).
A několik nových čtenářů se
nám také přišlo zaregistrovat.
Od září se zase vracíme
k půjčování knih dvakrát
týdně – v pondělí a ve
středu. Po zkušenostech od
března do prázdnin jsme se
ale rozhodly zkrátit půjčovní dobu o půl hodinky.
Budeme vám tedy k dispozici od 17 do 18 hodin.
I v letošním školním roce
chceme pokračovat v kroužku Čteníčko. Rády bychom
ho nabídly všem kratochvilským prvňákům, protože
když si k nám budou chodit
hrát s písmenky a obrázky a
procvičovat potřebné dovednosti, půjde jim čtení lépe.

A pokud by chtěli v kroužku pokračovat i odvážní
mladí mužové z loňské
sestavy, rádi je opět zabavíme. Vzhledem k tomu, že
prvňáci a druháci potřebují
trošku jinou náplň a přístup,
máme v plánu vytvořit pro
děti dvě skupiny. Čteníčko
bude bývat ve středu od
16 hodin a pokud naplníme
obě skupinky, budou se střídat a scházet jednou za
14 dní. Přihlášky najdou
rodiče malých školáků ve
svých schránkách.
Na základě požadavků
našich čtenářů jsme vyzkoušely novou službu – výpůjčky knih z jiné knihovny
(říká se tomu meziknihovní
výpůjční služba). Pokud se
tedy stane, že budete chtít
půjčit titul, který v naší
knihovně není, nevadí...
pokusíme se jej sehnat a přivézt odjinud. Jedinou nevýhodou je, že tuto službu
máme (podle Výpůjčního

řádu knihovny) zpoplatněnou. Do spřátelené knihovny totiž voláme a většinou
i jedeme knihu vyzvednout,
máme s tím tudíž výdaje...
Dobrou zprávou je, že jsme
optimisticky naplánovaly
další Literární kavárničku.
Ta první byla taková skromně navštívená, a my doufáme, že listopadový termín
se sychravým počasím vás
k účasti přímo vybídne.
Podrobnosti najdete v příštím čísle Zpravodaje, ale do
kalendáře si nás na sobotu
3. 11. klidně zapište.
No a na závěr lákadlo: paní
knihovnice Jana a Lenka
pojedou začátkem září do
Rosic, kde pro vás z výměnného fondu vypůjčí nové
atraktivní knížky. Přijďte se
mrknout. Než vám je někdo
vyfoukne před nosem.
Naviděnou v knihovně se
za všechny kolegyně těší
Alice Vašáková

Dne 26. 8. 2012 zemřel náhle po krátké nemoci pan Miroslav Krejčí. Jeho rodiče
děkují všem, kteří se zúčastnili posledního rozloučení nebo jakkoliv jinak projevili svou účast.
Dne 10. září 2012 uplynulo 25 roků ode dne , kdy nás náhle opustil
manžel, tatínek, dědeček, švagr a strýc pan Miloslav
Veselý.
Všem, kteří s námi zavzpomínají děkují manželka a
synové s rodinami.
Dne 19.září 2012 by se dožila 90 let paní Emilie Hamříková.
Za vzpomínku děkují dcera Jana Bastyanová a syn Ing. Milan
Hamřík s rodinami.
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Nové zvony v Neslovicích
Na jaře letošního roku přišel
pan farář Jan Klíma s myšlenkou
obnovit
zvony
v neslovickém kostele. Nejprve se zdálo, že je to nesplnitelný sen, ale brzy se ukázalo, že tento nápad je
uskutečnitelný.
Potřebné
finance se podařilo získat, a
to díky přispění obcí Neslovice, Kratochvilka a Hlína.
Nemalá částka se vybrala
i sbírkou, která proběhla ve
všech uvedených vesnicích.
A tak díky všem, kteří se
každou korunou podělili,
aby nové zvony mohly
zaznít, byly tyto
zvony
v neděli 29. července letošního roku vysvěceny. Slavnostní bohoslužbu celebroval P. Jiří Plhoň, který
působil dříve jako duchovní v Neslovicích.
Zvony se poprvé slavnostně
rozezněly poslední srpnovou sobotu. Požehnat zvonům přijel i P. Václav Slouk,
děkan brněnský, který nám
všem připomněl význam
zvonů: jejich údery neohla-

šují jen pouhý čas či denní
dobu. Jejich zvuk může upozorňovat na nebezpečí. Zvony také oznamují důležité
události lidského života.
Zvonění zvonů svolává
všechny lidi, aby se shromáždili a byli pospolu.Tedy značí jednotu a společný cíl.
V Neslovicích v kostele jsou
nyní tři nové zvony. Nejmenší zvon daroval otec Jiří a
tento zvon nese jeho jméno.
Další dva zvony byly odlité
nově firmou Tkadlec – zvonařství podle předlohy
akad. sochaře Josefa Tkadlece a jmenují se Josef a Marie.
Zvony jsou umístěné na
svém místě. Jsou důkazem,
že i v dnešní době, kdy každý spíš myslí na své dobro,
se najde a stmelí plno lidí,
kteří s radostí pomohou
dobré věci.
Hlas těchto zvonů bude znít
po mnoho let, a my všichni
můžeme být hrdi, že jsme
mohli být přítomni u této
události.
Martina Hájková

Zvuky zvonů
Boleslav Jablonský

Temným krajem již se dní,
S věže zvuky zvonu zní:
Zhůru, bratří! procitněte,
Na kolena poklekněte,
S díkami povzneste čel
K tomu, jenž nad vámi
bděl.
Opět zvony zaznívají,
V tom se písně ozývají,
Svatební sbor zvesela
Kráčí teď do kostela.
Ach, ty sladké zvonů
zvuky
Plodí slast a pudí muky!
Však i strast to znamenává,
Zvon kdy zvuky své
vydává;
S nadějí vznes pak se duch
Tam, kde sídlí věčný Bůh.
Tenť nemuž mysli pozbýti,
Komu tato hvězda svítí.
Když pak hvězdy večerní
Nebes roucho znádherní,
Slavně všecky zvony
hlučte,
Písně chvály se rozzvučte :
Otče! každý duch tě chval,

foto: http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/neslovicemi-se-rozezni-nove-znony-20120821.html
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Že jsi nás opatroval.

Pranostiky na září
Teplé září - dobře se ovoci
i vínu daří.
V září mnoho požárů
bývá, proto se obloha
rdívá.
Zářijový déšť polím
potrava, zářijové spršky
pro víno otrava.
Po hojných deštích v září
osení zimní se podaří.

takové potrvá čtyři neděle.

metlice.

8. 9. Neprší-li o Marie
narození, bude suchý
podzim.

22. 9. Je-li jasno na svatého
Maurica, bude v zimě
mnoho větrů.

8. 9. Panny Marie narození,
vlaštoviček rozloučení.

23. 9. Svatá Teklička maluje
jablíčka.

8. 9. Narození Panny
Marie, co má studenou
krev, do země se zaryje.

26. 9. Na svatého Cypriána
je už chladno časně z rána.
27. 9. Na Kosmu a Damiána studeno již bývá z rána.

Bouřky v druhé polovině
září přinášejí mnoho větrů.

14. 9. Svatý Kříž - ovčí
stříž.

Bouřky v září - na jaře
mnoho sněhu.

14. 9. Po svatém Kříži,
podzim se blíží.

27. 9. Déšť na Kosmu a
Damiána předpovídá
pěkně na Floriána.

Ozve-li se v září hrom,
bude v zimě zavát každý
strom.

15. 9. Od Panny Marie
Sedmibolestné teplota
rychleji poklesne.

28. 9. Na svatého Václava
pěkný den, přijde pohodlný podzimek.

Září víno vaří a co
nedovaří, říjen dopeče.

16. 9. Svatá Ludmila
deštěm obmyla.

28. 9. Svatý Václav víno
chrání, po něm bude
vinobraní.

Touží-li září po rose, bude
v říjnu bláta po ose.
Jaké počasí v září, tak se
i březnu vydaří..
Divoké husy svačinu
odnášejí a zimu přinášejí.
Září jezdí na strakaté
kobyle.
Září, na léto jde stáří.
1. 9. Svatý Jiljí jasný, bude
podzim krásný.
1. 9. O svatém Jiljí jdou
jeleni k říji.
2. 9. Na Štěpána krále je
léta namále.
8. 9. Jaké počasí na
Narození Panny Marie,

16. 9. Svatá Edita pilně
podmítá.
16. 9. Na Ludmily světice
obouvej střevíce.
21. 9. Pohoda o svatém
Matouši čtyři týdny se
neruší.
21. 9. Svatý Matouš
svačinu zakous. (na pastvě
se kvůli krátkým dnům už
nesvačí)
21. 9. Je-li na svatého
Matouše pěkný den, mají
vinaři naději na dobrou
sklizeň.
22. 9. Na svatého Maurice
nesej pšenice, bude samá

28. 9. Na svatého Václava
mráz nastává.
29. 9. Když mrazy časně
před svatým Michalem
přicházejí, tedy se po
svatém Matěji zdlouha
zase navracejí.
29. 9. Nejsou-li pryč před
Michalem ptáci, tak po
něm tuhá zima neburácí.
29. 9. Padají-li před svatým
Michalem žaludy, bude
tuhá zima.
Připravil Luděk Klouček

23

různé

Babské rady
Málo platné, nebýt našich
babiček, žilo by se nám
hůře. Jejich vychytávky,
které se dědí z generace na
generaci, měly zkrátka
něco do sebe a dodnes
nám ulehčují život.

ÚKLID

Jedni ho nenávidí, jiní při
něm relaxují, další po uklízení nemohou doma nic
najít. Větší gruntování jsou
pro mnohé vyloženě jako
vojenské manévry. Čištění,
leštění, oprašování, přerovnávání, a znovu mytí, utírání... Je to začarovaný
kruh. Tolik chemie, aby to
všechno vypulírovala, ale
pravděpodobně neexistuje.
Jak šůrování řešily naše
babičky?
Lednice vám zůstane pěkně voňavá, když do ní dáte
rozkrojené jablíčko. Pohlcuje pachy.
Z plastu nejde smýt zašlá
špína? Zkuste kápnout trochu oleje na houbičku a flek
zlehka drhnout.
Na zašlý chrom platí mouka! Poprašte hadřík a dejte
se do leštění.
Krev i červené víno
z koberce dostanete bílým
octem, který na něj nalijete.
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Bílý ocet vyčistí i zašlé
vázy. Nalijte ho do jedné
třetiny a přisypte bílou
rýži. Nechte odstát, jen
koktejl občas protřepejte.
Ušmudlaná zrcadla výborně vyleští teplá voda
s octem.
Cenovky a podobné nálepky krásně odstraníte, když
je nahřejete fénem.
Na mytí oken můžete
vyzkoušet
vanilkový
pudink. Do pěti litrů vody
jeden. Roztokem okna
omyjte a nechte oschnout.
Potom stačí otřít skla čistým suchým hadříkem.
Kožené věci vyčistíte hadříkem a octovou vodou.
Potom kůži natřete lněným
olejem, nechte vsáknout a
suchým hadrem vyleštěte.
Voňavý
koberec
není
nesmysl. Posypte ho drobně pokrájenými slupkami
od citronů a pomerančů,
které se den předem máčely ve studené vodě. Po
hodině je smeťte. Pochytají
do sebe prach a osvěží barvy. Stejně se dá použít
i kysané zelí se solí!
Proutěné košíky i nábytek
vyčistíte slanou vodou,
výborná je i soda.
Vymačkaný citron zbaví

myčku
nepříjemného
zatuchlého zápachu.
Kamenná podlaha se bude
až neuvěřitelně lesknout,
když ji po umytí ještě jednou setřete vodou s trochou čpavku.
Stříbro vyčistíte namočením do vody, ve které jste si
uvařili brambory.
Studený černý čaj je výborný čistič okenních rámů,
které jsou znečištěné od
much.
Vosk ze svícnu odstraníte
tím, že dáte svícen do studené vody a pomalu necháte zahřát až k varu. Nebo
dejte svícen do mrazáku a
vosk sloupněte.

UCHOVÁNÍ
OVOCE A ZELENINY

Salát z čerstvé zeleniny je
v letních měsících ideální
pochoutkou. Jenže jak
zabránit tomu, aby
ingredience nezměkly, nescvrkly se, nebo dokonce
rovnou nezačaly hnít?
Zeleninu skladujte na tmavém, chladném místě.
Citrusy kupujte takové,
které mají hladkou, pevnou

a nepoškozenou slupku. Ty
vysychají nejpomaleji.
Mrkev nezbavujte natě a
skladujte ji v chladu a tmě.
Vydrží déle čerstvá.
Pažitka velice rychle ztrácí
svěžest. O chvíli déle v lednici vydrží, když ji pečlivě
zabalíte do alobalu. A místo řezání ji stříhejte.
Ledový salát nebo zelí
nechávejte na chladném
místě, nesmí ale ani trochu
namrznout. Jinak zhořkne.
Zvadlou petrželovou nať
osvěžíte, když ji rozloženou
na talíři pokropíte vodou,
přiklopíte dalším talířem a
dáte do lednice.
Nakrájené citrusy vydrží
čerstvé, když je zasypete
ledem. Postačí je i na chvíli
ponořit do studené vody.
Nakrojené jablko ani jiné
ovoce nezhnědne, když řez
potřete citronovou šťávou.
Nakrojený citron oschne
pomaleji, když ho položíte
na talířek nakrojenou stranou. Zabrání se okysličování, které ničí i vitamin C.
Jak nastrouhat citron? Co
nejlépe jej omyjte, použijte
kartáček! Pak ho vcelku
dejte do mrazáku. Až
zmrzne, bez loupání ho
nastrouhejte – kam si jen

vymyslíte: na zeleninový
salát, zmrzlinu, do polévky, na špagety, rýži, omáčku, rybu... Jídlu dodá skvělou svěží chuť a vitaminy.
Pokud vám stačí jen pár
kapek citronové šťávy,
nemusíte krájet celý citron.
Stačí do něj píchnout vidličkou.
Z citronu můžeme šťávu
vymačkat do formiček na
led a udělat si tak praktické
kostky do čaje.
Citron zlepšuje stravitelnost hub. Trochu ho na ně
před tepelnou úpravou
nakapejte.

MOL
Už zase! Zatímco se kuchyní vesele třepotá další mol,
zoufale přemýšlíte, odkud
se vzal… Moly nebo jejich
pavučinky najdeme v mouce, v oříškách, ve strouhance. Milují i čokoládu, koření, klidně i chilli! Jsou proto
skutečnou noční můrou
každé hospodyňky.
Moly spolehlivě odežene
vůně levandule, čerstvé
i sušené!
Někteří moli nemají rádi
bobkový list. Dát dva listy
do mouky či ve špajzu
nechat otevřený sáček

s tímto kořením je proto
může odpudit.
Odradí je pomerančová
nebo citronová kůra, a
navíc kredenc také příjemně provoní.
Zavřít vše do skleněných
dóz s gumovým těsněním
je jednoduché a účinné
řešení.
Odhání je i vůně tabáku.
Nemají
zimu.

rádi

světlo

ani

Pokud se moli objevují stále, je potřeba vyklidit a pečlivě vymýt špajz, vyhodit
všechny sušené potraviny
a také koření nebo čaje.
Nezbývá než začít nanovo.
Někdy se stane, že si »oblíbeného« motýlka přinesete
rovnou z obchodu! Proto
pozor i na kupovanou
mouku, strouhanku nebo
koření. Je nejlepší vše dávat
do dóz.
Odrazují je i noviny – tiskařská čerň jim nevoní.
Stejně tak nemusejí vůni
pepře.
Vcelku účinné jsou i lapače
z drogerie, vábí samečky.
A samičky bez samečků se
množit dál nemohou...
Babské rady pro vás připravila
Katka Chupíková
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závěr
Balada o přípitku
Otakar Hnátek

Popíjeli jsme vždycky
s chutí
a leckdo nedbal o rodinu,
když nasával jak dělník
z hutí
a pivem léčil kocovinu.
I když jsme často byli dutí,
nás neovládlo dojetí
a připíjeli si bez pohnutí:
„Do sedel, gaskoňští
kadeti!“

I kdyby lokál zmizel v suti
a proměnil se v rozvalinu
za jedno třebas země hnutí,
já vsadím se, že za vteřinu
potřebnou k zátky vytáhnutí,
skrz číš zas budem hleděti
na zkázu kol, bez ustrnutí.
„Do sedel, gaskoňští
kadeti!“
Toť věru problém
k přeseknutí:

Poslední slovo

Máme se kát, svou přiznat
vinu?
Anebo tiše, bez vrznutí
dveří se vrátit v místo činu?
Opravdu těžké rozhodnutí,
i mudrc někdy zalže ti.
Není pád pouhé klopýtnutí…
„Do sedel, gaskoňští kadeti!“
Poslání:
Jak vůně skrytá v poupěti
je cosi v nás, co pít nás nutí.
Nebuďme tedy k sobě krutí.
„Do sedel, gaskoňští kadeti!“
Ze sbírky Balady ze života,
připravil Jan Liškář

Do roka a do dne

Zpravodaj, který jste právě dočetli, se jako
hlavnímu tématu věnuje obnově Mateřské
školky. Osobně tuto akci vnímám jako modelový obrázek toho, co se na Kratochvilce
v uplynulých měsících změnilo.
Tohle přemýšlení mě přivedlo ke vzpomínce,
že je to vlastně přesně rok, kdy se začala scházet skupinka lidí, kteří byli motivovaní zapojit
se do těchto změn a pomoci jim na svět. Proto
jsem svůj článek nazvala „do roka a do dne“.
Dnes už s úsměvem vzpomínám na to, jak
jsme se začali scházet a koukat se do budoucna. Jak nás s každým dalším setkáním přibývalo, takže už bylo téměř nemožné dostat se se
svými nápady ke slovu. Trochu zmateně jsme
přeskakovali od sadu přes obchod, místní rozhlas, odpadkové koše, dětské hřiště, vodovod,
knihovnu a mnohé další k volbám...a všichni
jsme si potřebovali říct to své, co se nám zřejmě honilo v hlavách už dlouho. Dovedu si
představit, jak to asi vnímali budoucí zastupitelé, kteří šli spíše cestou logických postupných kroků a možná z nás byli trochu vyděšení :-). Ale lidsky to zvládli dobře, takže se
nenechali vykolejit a řešili důsledně napřed
to, co bylo důležité. A ono se pak po volbách
na všechny ty naše zbrklé nápady postupně
nakonec dostalo.
Moc ráda na tu dobu vzpomínám. Myslím, že
se člověku tak často v životě nepodaří stát se

součástí zrodu něčeho smysluplného a pak
mít navíc možnost a svobodu své nápady realizovat. Vzpomínám si, jak jsem si v optimistických snech představovala kratochvilskou
knihovnu vlastně přesně takovou, jaká dnes
je. A jako přídavek k ní mám Zpravodaj a členství v obou obecních komisích. Jak je vidět,
i sny mohou nakynout do poněkud větších
rozměrů.
Nepochybuji o tom, že z původního „akčního
výboru“ jsme na tom všichni podobně. Nestačíme se divit, jak se nám to naše angažmá rozrůstá a jak máme tak nějak na všechno málo
času. A jak jsme ale vlastně spokojení, když
projdeme obcí a vidíme za sebou svou práci.
No ale zpět ke školce. V koncentrované podobě je na ní vidět, že se obec otevírá svému okolí a komunikuje. Že dokáže zalarmovat lidi,
kteří jsou schopni rychlé koordinované akce a
vzájemné domluvy. Že máme zázemí v občanech, kteří jsou ochotni v sobotu pracovat „na
obecním“ a ještě si to užívat. A že vstřícnost
k potřebám druhých se pořád ještě „nosí“,
i když se třeba finančně nevyplatí. Ony investice do budoucna nemusí být vždycky jen
v penězích.
Přeji všem čtenářům Zpravodaje krásný zbytek léta a štěstí na životní příležitosti – ať už na
vás číhají kdekoliv
Alice Vašáková
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