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Vážení občané,
v tomto Zpravodaji, který vychází jako prázdninové dvojčíslo, vás chci poněkud podrobněji informovat o třech největších rozpracovaných projektech naší obce:
Zateplení budovy Obecního úřadu Kratochvilka
Dosud provedeno:
Pasport budovy, Energetický štítek obálky budovy, Energetický audit, Projekt snížení energetické náročnosti, který
zahrnuje zateplení obvodového pláště, zateplení střechy a
výměnu výplní všech otvorů. Naše žádost o finanční podporu z Operačního programu životní prostředí Státního
Fondu Životního Prostředí byla fondem akceptována a čekáme na rozhodnutí o přidělení podpory, či její zamítnutí.
Další postup:
Probíhá příprava výběrového řízení na dodavatele, další
realizace je odvislá od toho, zda dostaneme podporu či ne,
ale ještě letos chceme vyměnit okna a dveře a provést úpravy na odstranění vlhkosti .
Rekonstrukce a oprava vodovodu Kratochvilka
Dosud provedeno:
díky velice vstřícnému přístupu předsednictva Svazku
vodovodů a kanalizací Ivančice a pochopení havarijní situace vodovodu na Kratochvilce byla připravena Smlouva
o smlouvě budoucí o finanční spoluúčasti na úhradě nákladů stavby „VODOVOD KRATOCHVILKA, 2. a 3. etapa“, dle
které Svazek uhradí 75% nákladů a naše obec 25 %. Druhou
etapou se rozumí oprava a dostavba vodovodní sítě v obci
(jednosměrka) a třetí etapou je oprava vodovodního výtlaku
z vodojemu Sička po místo napojení v obci u Obecního úřadu. Investorem a vlastníkem nových částí bude Svazek.
Další postup:
Bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Předpoklad zahájení realizace stavby je září letošního roku
s dokončením příští rok.
Obnovení mateřské školky na Kratochvilce
Dosud provedeno:
MŠ Neslovice požádala o navýšení své kapacity o jednu třídu, dislokovanou na Kratochvilce.
V současné době provádíme úpravy prostor bývalé MŠ Kratochvilka tak, aby odpovídaly současným předpisům.
Po dokončení požádáme o změnu užívání z občanské vybavenosti na MŠ.
Další postup:
Po provedení změny uzavřeme Smlouvu o pronájmu těchto
prostor a Smlouvu o zapůjčení dětského hřiště s mateřskou
školkou Neslovice. Snažíme se o zahájení provozu k 1. září
2012.
Děkuji všem za spolupráci a podporu a přeji hezkou dovolenou a prázdniny.
Ing. František Malý, starosta
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z obecního úřadu

Oficiality z „OÚ“
Provozní záležitosti
obce
Vážení občané,
Během prázdnin budou probíhat práce na opravě pomníku, částečně hrazené z dotace od Jihomoravského kraje.
Protože jsme neobdrželi
celou částku na kompletní
rekonstrukci, museli jsme
její způsob přehodnotit.
Původní kamenné části
budou restaurovány panem
Miroslavem
Penčákem.
Povrch pomníku se očistí a
doplní vhodným materiálem, pak se obnoví písmo a
nanese impregnace. Dalším
krokem je podezdívka ze štípaných tvárnic a následně
nové kovové oplocení. Průběh rekonstrukce nás ujistil
v tom, že oslovení místních
občanů s nabídkou práce má
své opodstatnění.
Ve školce probíhá finální
pokládka obkladů a následovat budou úpravy na dětském hřišti. Do září musíme
vybudovat nové oplocení,
aby byla zajištěna bezpečnost dětí (nejen z MŠ). Sestavu dětského hřiště zkontroluje
revizní
technik.
Předpokládané úpravy
ponesou jistá provozní omezení, o kterých vás budeme
informovat.
Děkuji všem, kteří se podílí
na opravě MŠ a pomníku.
Jiří Vozdecký, místostarosta
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“Živé sekačky“ v obecním
sadu
V minulém čísle zpravodaje
jste se mohli dočíst, že se
obec rozhodla plochu obecního sadu udržovat netradičně – za pomoci stáda ovcí.
K tomuto záměru nás přivedla především zkušenost
se špatnou a náročnou prací
v terénu. Tento způsob údržby je také ekologičtější a mají
s ním dobré zkušenosti
v mnoha jiných obcích či
městech.
Ovocnému sadu bude přirozené spásání porostu prospívat a navíc ovce jsou schopny „zkonzumovat“ i nízké
křoviny, které zde rostou.
Záměrem obce je pořídit stádo asi 10 kusů ovcí, které
budeme mít vypůjčené od
soukromého farmáře, proto
s nimi nebudeme mít přes
zimu žádné starosti. Prostě
je na zimu vrátíme a na jaře
zase půjčíme. Velkou výhodou také bude, že ovce
„posekají“ trávu lépe než
nejlepší sekačky a obec dále
nemusí řešit, co s hromadou
trávy, která by po každé
údržbě mechanizací vznikala. Dokonce i podle pracovníků odboru životního prostředí je spásání těchto
pozemků nejpřirozenějším
způsobem péče o ně.
U ohrady s ovcemi jistě skončí i mnohé procházky rodičů
s dětmi, kteří navštíví náš
postupně se obnovující ovocný sad. Víte, že je mu přidělen statut významného krajinného prvku?
Pevně

doufám, že se nám potřebná
povolení podaří získat co
nejdříve, aby to historicky
první stádo ovcí v naší obci
začalo pozemky co nejdříve
udržovat .
Luděk Klouček

Zastupitelstvo
Informace ze zasedání
Zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva
proběhlo ve středu 27. 6. 2012
od 18 hodin. Na programu
bylo schválení rozpočtového
opatření č. 4/2012, pověření
starosty k provádění rozpočtových opatření, smluv
s JmK o poskytnutí dotace
na opravu pomníku ve výši
100.000,- Kč a na vybavení
zásahové jednotky SDH ve
výši 25.000,- Kč. Dalším
bodem
bylo
schválení
Smlouvy s obcí Neslovice
o vytvoření společného spádového obvodu základní
školy. V rámci Různého
Zastupitelstvo
schválilo
Směrnici na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a smlouvu o smlouvě
budoucí se SVAKI o spolufinancování opravy vodovodu
II. a III. etapa. Předseda FV
Luděk Klouček přednesl
zprávu o kontrole FV a
1. místostarosta Ing. Zoblivý
přednesl, v zastoupení předsedkyně KV Heleny Hurtové, zprávu o činnosti KV.
Zbytek zasedání se nesl
v duchu poskytování informací. Starosta Ing. Malý
podal informaci o vývoji
projektu Zateplení OÚ -

zatím žádná změna, v nejbližší době bude zahájeno
výběrové řízení na dodavatele. 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. Na závěr poděkoval
pan starosta občanům za
účast a pozval je na další
zasedání poslední středu
v červenci.
Přehled usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce
Kratochvilka konaného 27.
6. 2012
Zastupitelstvo obce Kratochvilka
Schvaluje:
a) Program 9. zasedání.
b) Rozpočtové opatření č. 4.
c) Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření.
d) Smlouvu s JmK o poskytnutí dotace pro JSDH.
e) Smlouvu s JmK o poskytnutí dotace na opravu
pomníku.
f) Smlouvu s obcí Neslovice
o vytvoření společného spádového obvodu základní
školy.
g) Směrnici pro zadávání
veřejných zakázek malého
rozsahu.
h) Smlouvu o smlouvě
budoucí se SVAKI o spolufinancování opravy vodovodu.
Bere na vědomí:
a) Zprávu o výsledku kontroly Finančního výboru.
b) Zprávu o výsledku kontroly Kontrolního výboru.
Ing. Michal Zoblivý
1. místostarosta

Výbory
Kontrolní výbor obce
Kratochvilka
Zápis o kontrole ze dne
21. 6. 2012
Předmětem kontroly bylo:
• Usnesení č. 25/2011 Kupní smlouva na prodej
pozemku panu Horákovi
(2. zasedání Zastupitelstva ze dne 14. 12. 2011)
• Usnesení č. 19/2012 Žádost o dotaci na
pomník (5. zasedání)
• Usnesení č. 20/2012 Žádost o dotaci na JSDH
(5. zasedání)
• Usnesení 33/2012 Neinvestiční náklady na
žáka – Ivančice (7. zase
dání)
• Usnesení 34/2012 - Dotace
z Energoregionu na
nákup techniky : 52.000,• Usnesení 42/2012 - Prodej
pozemku paní Kempe
(8. zasedání)
• Usnesení 43/2012 - Směna
pozemku s panem Jiřím
Křivánkem
• Usnesení 44/2012 - Koupě
pozemku od manželů
Kreuzových
• Usnesení č. 19/2012 Žádost o dotaci na
pomník (5. zasedání):
Smlouva nebyla k dispozici. Kontrola bude
provedena po doručení
jejího originálu.
Helena Hurtová,
předsedkyně KV
Finanční výbor obce
Kratochvilka
USNESENÍ Z 6. SCHŮZE FV,
konané dne 26. 6. 2012
Finanční výbor:
Projednal a doporučil ZO
schválit rozpočtové opatření č. 4/2012
Příjmy:
• § 4112 navýšení
o 4.700,- Kč

•

§ 1351 navýšení
o 10.000,- Kč
Celkové zvýšení příjmů
14.700,- Kč
Výdaje:
• § 3419 zvýšení
o 10.000,- Kč
• § 6171 zvýšení
o 4.700,- Kč
		
• § 2212
-20.000,- Kč
		
• § 3330
14.700,- Kč
Celkové zvýšení výdajů
160.000,- Kč
V celkovém navýšení rozpočtu je zahrnuto: dotace
JMK, příjmy loterie.
V celkovém zvýšení výdajů
je zahrnuto: místní správa,
dar na neslovické zvony a
příspěvek na tělovýchovnou
činnost.
Na základě činnosti Finančního výboru dle plánu práce
byla dne 26. 6. 2012 provedena kontrola pokladny za
1. pololetí r. 2012 a namátková kontrola účetních dokladů s tímto výsledkem: nebyly shledány žádné
nedostatky, pokladna je
vedena správně, všechny
výdajové i příjmové doklady
na pokladně souhlasí se
zápisy v pokladní knize a
jsou
správně
číslovány.
Hotovost na pokladně souhlasí s částkou zapsanou
v pokladní knize ke dni provedení kontroly.
Z provedené kontroly
pokladny a pokladních
dokladů obce Kratochvilka
ze dne 26. 6. 2012 byl proveden řádný zápis.
Příští schůze FV bude v srpnu, kdy provedeme průběžnou kontrolu financování
vybraných investičních akcí
za rok 2012..
Luděk Klouček,
předseda FV
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z obecního úřadu
Informace z Komise pro
životní prostředí a rozvoj
obce
Naše poslední předprázdninová schůze proběhla ve
čtvrtek 21. 6. Zde jsme si
rozvrhli plány na letní měsíce. V červenci se bude pokračovat v rekonstrukci školky.
Plánujeme, že v srpnu opět
uskutečníme brigádu. Náplní bude upravit venkovní
prostory za školkou, dětské
hřiště a oplocení. S příchodem podzimu začneme
postupně revitalizovat již
dříve avizované prostory.
Začneme u pomníku, kde již
nyní probíhají drobné opravy.
Za komisi přeji všem krásné

počasí přes prázdniny.
Z dovolené se vraťte hodně
odpočatí. Ve schránce totiž
opět naleznete letáček, kde
vás vyzveme: přijďte na brigádu! Doufáme, že tímto
přispějeme k lepšímu vzhledu obce a naše Kratochvilka
bude zase o něco krásnější.
Petra Benhartová
Informace z Komise pro
občanské záležitosti,
kulturu a sport
Komise se sešla na pravidelné schůzce 28. 6. 2012. Po
kontrole úkolů z minulé
schůzky a kontrole přípravy
Zpravodaje na červenec a
srpen jsme prošli akce plánované na prázdniny. O těch

se opět dočtete dále ve Zpravodaji.
V další části jsme se věnovali organizaci letošních hodů.
Zástupci TJ, SDH, Klubu
seniorů i obce se dohodli, že
hody budou střídavě pořádat SDH a TJ. Letošní hody
v termínu 6. a 7. 10. 2012 zorganizuje SDH. Příští rok
bude hody pořádat TJ Družstevník.
O průběhu letošních příprav
nás informoval Petr Nedoma. Čekají nás opět hody
„Rozmarýnové“ a už nyní
se secvičuje 9 párů
(tj. o 2 více než vloni).
Podrobný zápis najdete na
webu Kratochvilky.
Martin Vašák

Společenská kronika
V měsíci červenci slaví své narozeny tito naši kratochvilští spoluobčané: paní Anna
Boková, paní Bohumila Staňková a pan Miloš Brychta.
V srpnu se připojí paní Božena Hájková, paní Alena Konečná, paní Milada Kotačková,
paní Marie Švandová, pan Čestmír Klouček a pan Jan Kopáček. Přejeme hodně zdraví
a osobní spokojenosti..
Za KPOZKS Veronika Vítová

Ve dnech 5. července a 17. července uplyne
5 let, kdy nás opustili naši drazí prarodiče a
rodiče paní Marie Vaverková a pan Josef
Vaverka. S láskou vzpomínají dcera a
synové s rodinami. Kdo jste je
znali, vzpomeňte s námi.

Dne 25. 8. 2012 uplyne rok ode dne, co nás navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek, dědeček pan Josef Hájek. Každému,
kdo si v tento čas na něj vzpomene děkujeme. Manželka Jarka
s rodinou.
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uskutečněné akce

Nepotřebné věci potřebným lidem
Ve dnech 15. 6. a 16. 6. jsme
v naší obci uspořádali sbírku nepotřebného oblečení,
dek, bot apod. Slova díků
nestačí pro všechny občany.
Vaše dary zaplnily celou
místnost v hasičské zbrojnici.
Po uvedení článku v deníku
Rovnost se sjížděli i lidé
z okolních vesnic. Přijeli
např. z Říček, Prštic či
Rosic.
V pondělí 18. 6. v 18:00 hod
jsme vámi darované věci
předali zástupcům
Diakonie Broumov.
Pro velký zájem budeme
tuto akci na jaře opakovat.
Přece: proč bychom věci

vyhazovali do popelnic a
kontejnerů, když se můžou
znovu upotřebit.
Závěrem vám ještě jednou

velmi děkujeme za projevenou solidaritu a pomoc
lidem v nouzi.
Lenka Šmídková,

zdroj: http://kratochvilka-foto.rajce.idnes.cz/

První literární kavárnička
Tak už víme, jaké to je, když
vymyslíte akci a nikdo na ni
nepřijde :-) Překonáte první
údiv a lehké zklamání,
rozumově si to odůvodníte
(jasně: všichni grilují
v prvním hezkém víkendu
po několika týdnech) a pak
se můžete rozhodnout, co
s tím.
Měli jsme dvě možnosti –
naštvat se a zabalit to nebo
si to vychutnat i tak. Zvolili
jsme variantu číslo dvě.
Usadili jsme se ke stolkům a
přečetli všechno, co jsme

měli přichystané. K tomu
jsme pojedli a popili leccos
dobrého. Začali jsme v šest a
končili
před
desátou.
Konečně jsme na sebe my
knihovnice měly čas a nikam jsme nespěchaly. No a
tady vám předkládáme
přehled všeho, co jsme
v šesti lidech (knihovnice a
jeden partner) zkonzumovali: Zdenu Frýbovou, Roberta Fulghuma (toho dokonce třikrát), A. C. Clarka,
Sue Kaufmanovou, Janu
Makovcovou, Johna Groga-

na, trubičky, bábovku, tři
druhy jednohubek, kávu,
Frankovku a Veltlínské
zelené, nealko s ledem,
limetkou a citronem.
Vážně se těšíme, že příště už
přijdete
také.
Další
kavárničku plánujeme takticky na podzim a doufáme,
že když bude venku nevlídno, sychravo, s trochou
deště, přijdete za námi
posedět. V takovém počasí
totiž čtení chutná nejlépe :-)
Za knihovnice Alice Vašáková
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uskutečněné akce

Tenisový turnaj Kratochvilka 2012
V sobotu dne 16. 6. 2012 se
pod záštitou TJ Družstevník
Kratochvilka pořádal tenisový turnaj.
Prezence hráčů proběhla
od 8.00 hod. Celkem se přihlásilo 9 týmů, včetně tří
týmů smíšených.
Neotáleli jsme a hned po
prezenci, tedy cca v 8.30
hod, začalo sportovní klání.
Počasí nám v tento den přálo a sluníčko hřálo až moc.
Někteří z nás zapomněli, jak
sluneční paprsky dokážou
být zrádné a z turnaje si
odnesli i spálená záda. Tato
skutečnost hráčům nezkazi-

la radost ani přátelskou
atmosféru a jen přinesla
ponaučení, že příště budeme
už opravdu, ale opravdu
opatrnější.
Milá a potěšující zároveň
byla přítomnost i těch nejmladších příznivců, kteří
sice zatím podávali hráčům
pouze míčky, ale stihli i příjemně vyplnit volné chvilky
mezi zápasy.
A jak to všechno dopadlo a
kdo stál na stupíncích vítězů?
V rámci startovného se hráči mohli těšit v poledne na
výborný guláš a večer na

Smíšená čtyřhra

zúčastněné čekal obrovský
talíř s různým grilovaným
masem. Jídlo bylo dobré a
chutně připravené a tak není
divu, že to, co hráči na hřišti
vypotili, při jídle opět nabrali.
Tímto ještě jednou děkujeme pí Skopalové za vynikající občerstvení a pohostinnost,
které
se
nám
v Hospůdce pod Lipou
dostalo.
Děkujeme všem organizátorům této zdařilé akce i všem
zúčastněným.
Za TJ Katka Staňková

Čtyřhra muži

1. místo

Jana a Viktor Vaverkovi

1. místo

Josef a Vojtěch Vaverkovi

2. místo

Iva a Robert Křivánkovi

2. místo

Igor Jakš a Vítězslav Doubek

3. místo

Veronika a Rudolf Glasovi

3. místo

Robert Křivánek a Jiří Hamřík

8

foto: Helena Hurtová

Jarní barvení
Co jsme již avizovali v předešlých zpravodajích, to
jsme v červnu také učinili.
Plán byl takový, že jsme se
rozhodli postupně upravovat jeden nehezký obecní
koutek za druhým. A vás
jsme oslovili, zda nám nedarujete nějaké přebytky ze
svých zahrádek. V neděli
17. 6. jsme se sešli v devět
ráno na place a nedočkavě
vyhlíželi, jestlipak někdo
z občanů dorazí s „květinovými dary“. Nezklamali jste
nás! Donesli jste nám toho
spousty. Pro první takovou
akci byla myslím skvělá odezva. Vybaveni květinami,
skalničkami a dalšími druhy rostlinstva jsme se vydali
do „jednosměrky“, abychom

právě tam začali obecní přeměnu z šedé na BAREVNOU! Měla to být původně
práce pouze pro členky
komise (tj. ženy), ale byly
jsme nakonec moc rády, že
nám Jirka Vozdecký poskytl
velice důležitou technickou
podporu. Práce nám šla lépe
od ruky s jeho nářadím a
díky ostatním příjemným
drobnostem (včetně pitného
režimu).
Překopali jsme celou určenou plochu, přivezli jsme
navíc pěknou hlínu a promísili ji se štěpkou ze sadu,
abychom vše provzdušnili a
pohnojili. Do takto připraveného substrátu jsme vysadili vámi darované květiny

a vše důkladně pozalévali a
nakonec zhodnotili jako
vydařený, pěkně upravený
koutek. Doufáme, že i vám
se to zalíbilo, když jste šli
okolo.
Následně jsme se přemístili
k rybníku a tam jsme upravili stejným způsobem další
koutek.
Takto
budeme
pokračovat postupně na
všech obecních plochách,
aby to tu bylo už jen hezčí.
Chci poděkovat všem občanům, kteří nám darovali
rostliny, všem, kteří nám
poskytli vodu na první zalévání a hlavně všem, kteří
měli chuť se zapojit v neděli
do prací v obecním zájmu.
Petra Benhartová.

Kratochvilský truhlík
Změna je život, tak proč
opakovat každý rok stejnou jarní zahradnickou
akci?
Zatímco minulý rok jsme
hledali nejkrásnější
kratochvilskou
předzahrádku, letos jsme
se zaměřili na „přenosné“
sezonní dekorace – tedy
truhlíky, osázené
květináče a tak dále.
Nemáme jich kdovíproč
v naší obci mnoho. Anebo je máme schované ve
dvorech, protože na
některých parapetech by
to sluníčko a sucho asi

nevydržely. Ale stejně je
to škoda, cesta po ulici
kolem rozkvetlých oken
by byla určitě příjemná.
Vybrali jsme letos opět
dva vítěze soutěže. Jestli
se chcete mrknout na
hezké „předdomí“, které
potěší oko kolemjdou
cích, zajděte si ke
Staňkům do č.p. 21 a
k Penčákům do č. p. 93.
Vítězové soutěže mají za
odměnu možnost
nakoupit si květiny, rost
liny nebo zahradnický
materiál.
Za KŽPRO Alice Vašáková

-jc-

-jc-
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plánované akce

Letní pobyt v přírodě
Letos SDH uskuteční již 13.
ročník letního pobytu
v přírodě.
A jak to vlastně všechno
začalo?
Prvotní nápad - abychom
jeli s dětmi na víkend pod
stan – vyšel od paní Kateřiny Chupíkové.
A protože jsme se pro tuto
myšlenku všichni nadchli,
proběhl první ročník u
řeky pod Novou Vsí. Děti i
my dozor jsme spali ve stanech a naši kuchaři vařili
v nefalšované polní kuchyni. Víkendový pobyt se
nám a hlavně dětem zalíbil
natolik, že od druhého roč-

níku jezdíme na celý
týden.
Zázemí jsme postupem let
zlepšovali. Děti spí ve
vojenských stanech, kuchaři mají své zázemí v chatě.
To víte, s větříkem v zádech
zhasne i malý plamínek.
Každý rok vytvoříme 4
skupinky dětí dle věku,
které soutěží v branných i
vědomostních
hrách,
vytváří rukodělné práce a
své výrobky vozí domů
rodičům a sourozencům.
Děti se učí poznávat přírodu a tábořit. Řekněte sami,
které dítě se v dnešní době
koupe v řece? Většinou se

jezdí k moři a bazénům. My
strávíme týden v přírodě,
kde nás ráno budí ptáci a
sluníčko.
A jelikož jsme rádi, že děti
stále jezdí a týden v přírodě
se jim s námi líbí, snažíme
se, aby tento letní pobyt
v přírodě neskončil. Vezmeme si dovolenou a chuť
tábořit a vyrážíme směr
Nová Ves. Naše děti, které
s námi jezdí od narození, se
o prázdninách těší až opět
pojedeme.
Za SDH Jana Nedomová,
Lenka Šmídková

Pozvánka na výlet

Ukončení prázdnin

Klub seniorů při OÚ Kratochvilka
připravuje zájezd autokarem.
Cílem bude prohlídka zámku a zahrady v Jaroměřicích nad Rokytnou a jízda lodí po Dalešické
přehradě z Koněšína do Kramolína.
Předpokládaná cena zájezdu je
150,- Kč pro členy klubu a 200,- Kč
pro ostatní. Předpokládaný termín: konec srpna nebo začátek
září, ve všedních dnech úterý nebo
středa.
Předběžné
přihlášky
přijímá paní Jaroslava Hájková
v obchodě u pana Hlaváčka do
22. července 2012. Vše bude včas
upřesněno na základě zájmu
občanů.

Dne 1. 9. 2012 zveme všechny děti
na výlet do brněnské ZOO. Veškeré
informace i s přihláškou dostanete
do schránek formou letáčku.
V ZOO je spousta nových výběhů,
atrakcí a mláďat, takže tam určitě
najdou něco nového i děti, které už
s námi v minulosti na výletě byly.
Těšíme se na vás, členové SDH
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Červencové akce v Mikroregionu Kahan
Datum
30.6.1.7.
1.7.31.8.
6.7.
6.-7.7.
7.7.
7.7.
10.7.
13.7.

Název akce
Závody v lukostřelbě

Místo konání
Rosice- zámek Rosice

Výstava Pojďte s námi do pohádky

Rosice - městská knihovna

Pouťové odpoledne s dechovkou
Šohajka
Multimediální festival Hradby
samoty
Jízdy s motorovými lokomotivami
Rocková zábava se skupinou Kern

Zbýšov- zahrada Hornického
domu
Rosice - zámek Rosice

14.7.
14.7.
14.7.

Afrika tančí
Večerní koupání s promítáním
letního kina
Jízdy s parní lokomotivou
Oslavy 100 let Sokola
S motoráčkem za permoníky

20.7.

Filmové představení

20.7.
21.7.
21.7.
21.7.
27.7.

Letní kino
Jízdy s motorovými lokomotivami
Říčanská struna
Setkání pivovarů VII.
Country letní noc

28.7.
28.7.
28.7.
28.7.

Jízdy s parní lokomotivou
Letní noc
Pouliční divadlo
S motoráčkem za permoníky

28.7.
28.7.

Taneční zábava
Tenisový turnaj

28.7.

Turnaj v malé kopané - VI. Ročník

28.7.

Vozatajské závody VIII.

Zbýšov - areál MPŽ
Zbýšov - zahrada Hornického
domu
Rosice - starý pivovar
Zbýšov - koupaliště
Zbýšov - areal MPŽ
Zakřany- areál hřiště
Zastávka - areál MPŽ, nádraží ČD,
zámek Oslavany
Vysoké Popovice - dětské hřiště
pod školou
Rosice - starý pivovar
Zbýšov - areál MPŽ
Říčany - areál koupaliště
Rosice - starý pivovar
Rosice - starý pivovar nebo závodiště
Zbýšov - areál MPŽ
Říčany - fotbalové hřiště
Rosice - nádvoří zámku
Zastávka - areál MPŽ, nádraží ČD,
zámek Oslavany
Zastávka - areál Čechie Zastávka
Lukovany - hřiště TJ Sokol Lukovany
Říčany - VI. Ročník - Marečkova
louka
Rosice - závodiště u Moravského
Plynostavu

11

Srpnové akce v Mikroregionu Kahan

-jc-

Datum
1.7.31.8.
3.8.
4.8.
10.8.

Název akce
Výstava Pojďte s námi do pohádky

Místo konání
Rosice - městská knihovna

Retro letní kino + oldies party
Jízdy s motorovými lokomotivami
Filmové představení

11.8.
11.8.
11.8.

Jízdy s parní lokomotivou
Předpouťová zábava
S motoráčkem za permoníky

12.8.
18.8.
18.8.
18.8.
24.8.
25.8.
25.8.

Tradiční Zakřanská pouť
Jízdy s motorovými lokomotivami
Taneční zábava
Turnaj v nohejbale
Letní noc Gong + Lusy
Jízdy s parní lokomotivou
Nohejbalový turnaj

25.8.

S motoráčkem za permoníky

25.8.
25.26.8.
26.8.
1.9.
1.9.
1.9.
2.9.
2.9.
3.9.

Taneční zábava
Rytířské klání o srdce dívek a paní

Rosice - areál koupaliště
Zbýšov - areál MPŽ
Vysoké Popovice - dětské hřiště
pod školou
Zbýšov - areál MPŽ
Zakřany - náves před OÚ, sál OÚ
Zastávka - areál MPŽ, nádraží ČD,
zámek Oslavany
Zakřany - náves před OÚ, sál OÚ
Zbýšov - areál MPŽ
Zbýšov - stadion Baník
Kratochvilka - na hřišti
Rosice - areál koupaliště
Zbýšov - areál MPŽ
Lukovany - hřiště pod Kulturním
domem
Zastávka - areál MPŽ, nádraží ČD,
zámek Oslavany
Zastávka - areál Čechie Zastávka
Rosice - nádvoří zámku, kolbiště

Dětský den pro širokou veřejnost
Loučení s prázdninami
Turnaj přípravek
Závody na horských kolech
Říčanská tour - VI. ročník
Zakřanské hody
Den pro děti

Říčany - areál koupaliště
Zastávka - areál Čechie Zastávka
Zastávka - areál Čechie Zastávka
Zbýšov - koupaliště Zbýšov
Říčany - areál koupaliště
Zakřany - náves před OÚ, sál OÚ
Rosice - nádvoří zámku
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připravila Lenka Šmídková, zdroj: htt p://www.mikroregionkahan.cz/

Pozvánky na akce do Rosic
Máme tady prázdniny a
čas dovolených. Užijte si
léto ve zdraví a pohodě a
případně si pro své volné
chvilky vyberte i z bohaté
nabídky akcí konaných
v Rosicích.

Pojďte s námi do
pohádky

1. 7. 2012 – 31. 8. 2012
Vždy v otvírací dobu městské knihovny.
Pořadatel: Městská knihovna Rosice
Výstava
pohádkových
postaviček, které vyrobily
děti z výtvarných kroužků
SVČ Rosice.

Hradby samoty

6. 7. 2012 – 7. 7. 2012
Pořadatel: Správa zámku
Rosice na Zámku Rosice
Tematicky zaměřený festival na audiovizuální projekty, týkající se hudebních
žánrů jako dark folk, drone,
industrial, noise. Myšlenkou festivalu je spojit tyto
žánry s tajemnou atmosférou památek poznamenaných zubem času. Začátky
vždy v 15:00, vstupné
500 Kč.

Afrika tančí

10. 7. 2012 v 19 hodin Starý
pivovár
Pořadatel: KIC Rosice

Podvečer v horkém rytmu
Afriky s taneční skupinou
Iyasa ze Zimbabwe. Studenti z umělecké školy
z Bulawayo přijedou na své
další turné do české republiky s novým programem.
Představení plné tanců,
písní, rytmů a scén inspirovaných africkou lidovou
kulturou. V případě deštivého počasí v kině Panorama nebo v sále
Zámeckého kulturního
centra.
Předprodej vstupenek
v KIC. Děti do 6 let a ZTP
zdarma, děti do 12 let a
senioři 50 Kč, dospělí v předprodeji 90 Kč, na
místě 120 Kč.

Pořadatel: OS Prádelna
Účast přislíbily
pivovary Černý orel
Kroměříž, Richtár Jakub
Bratislava, Pegas Brno,
Pacov, Chýně u Prahy, Valášek Vsetín, Kvasar Sentice,
Pivovar Rohozec a další.
Pivo bude čepovat pravý a
nefalšovaný hastrman od
Bobravy. V doprovodném
programu vystoupí kapely
Model Bazaar, Jesus and
The Bastards, Lusy... Soutěže o ceny, bohatá pivní
tombola, skákací trampolíny pro děti.
Vstupné 30 Kč, občerstvení
zajištěno.

Kočovný biograf Rosice: Slavnosti
sněženek

27. 7. 2012 ve 20 hodin
Rosice, závodiště
u Moravského Plynostavu
Pořadatel: KIC Rosice
Letos poprvé se country
večer uskuteční v předvečer Vozatajských závodů a
to s tanečním parketem přímo na závodišti. K tanci a
poslechu bude hrát skupina
Seveři. Vstupné dobrovolné, bohaté občerstvení zajištěno.
Za špatného počasí se akce
nekoná.

20. 7. 2012 ve 21 hodin
Rosice, Starý pivovár
V předvečer pivního svátku promítneme kultovní
snímek dle předlohy Bohumila Hrabala. Vstupné
40 Kč, nimrodi, myslivci,
hajní a paroháči vstup volný, občerstvení zajištěno.

Country letní noc

Setkání pivovarů
Vozatajské závody
VII.
21. 7. 2012 Starý pivovár
v 10 hodin

28. 7. 2012 v 10 hodin
Rosice, závodiště
u Moravského Plynostavu
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zábava
Pořadatel: p. František
Šmerda, Svaz chovatelů
koní
V osmém ročníku uvidíte:
přehlídku
plemenných
hřebců Tlumačov, závody
párových spřežení - Rosické derby, formanskou jízdu,
ovladatelnost s kládou a
těžký tah. Pro děti jízdy na
ponících a skákací trampolíny. Občerstvení zajištěno.
Vstupné děti do 3 let zdarma, děti 15 Kč, dospělí
30 Kč.

Pouliční divadlo

28. 7. 2012 ve 21 hodin na
II. nádvoří Zámku v Rosicích
Pořadatel: DSEK
Představení z autorské dílny DSEK, inspirované geniem loci rosického zámku.
Vstupné dobrovolné.

Retro letní kino

3. 8. 2012 v 21 hodin v areálu koupaliště
Pořadatel: KIC Rosice
Filmovým
překvapením
bude
československá
hudební komedie, po které
bude následovat oldies party ve stylu 80 let. Účast
v dobovém oblečku vítána,
vstupné 40 Kč. V případě
deště se koná oldies party
v Osvěžovně.

koupališti v Rosicích
Pořadatel: KIC Rosice,
Osvěžovna koupaliště
Taneční zábava s bohatým
občerstvením v areálu
rosického koupaliště. Začátek v 19:00, k tanci a poslechu hrají skupiny GONG a
Lusy. Otevřeno od 18:00,
vstupné 90 Kč.

Rytířské klání o
srdce dívek a paní

25. 8. 2012 – 26. 8. 2012
Sobota od 9:00 na zámeckém nádvoří, neděle od
11:00 v zámeckém parku
Pořadatel: SHŠ Taranis,
Správa zámku Rosice
Program:
Sobota: 9:00 otevření dobového tržiště na I. zámeckém
nádvoří, 9:00 středověká
hudba Weytora, 9:30 divadelní představení - Zrcadlová princezna, 10:00
taneční vystoupení Lucie

Holíkové, 10:30 vystoupení
žonglérské skupiny Ultimate Juggling Squad, 11:00
středověká hudba Weytora,
11:30 divadelní představení
Zrcadlová princezna, 12:00
taneční vystoupení Lucie
Holíkové, 12:30 žonglérská
skupina Ultimate Juggling
Squad, 13:00 průvod městem v dobových kostýmech, 15:00 vystoupení
taneční skupiny z Lotyšska
na kolbišti pod zámkem,
15:30 - jezdecký turnaj a
střety pěších družin na kolbišti pod zámkem, 20:30
ohňové vystoupení na
I. nádvoří.
Neděle: 11:00 polní bitva
v zámeckém parku
Po celou dobu akce prohlídky zámku, výstava rosického skla a prohlídky protiatomového krytu.
Čerpáno
z htt p://www.kic.rosice.cz,
zpracovala Hana Pavlíčková

Letní noc na koupališti

24. 8. 2012 v 19 hodin na
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Rytířské klání o srdce dívek a paní 2011
foto: Pavel Musil

Kino Panorama

Program na ČERVENEC
kpt. Jaroše 50, 665 01
Rosice
Železná lady
8. 7. 2012 ve 20 hodin
VB 2012,
režie: Phillida Lloyd
Životopisný, 105 min.,
nevhodný do 12 let,
TITULKY, 70 Kč.
Margaret
Thatcherová,
neobyčejná a všestranná
žena, která dokázala, že
vysoká politika není jen
výsadou mužů, se jako první
žena stala premiérkou Velké
Británie.
Polski film
15.07.2012 v 17:30 a ve 20
hodin
ČR/Polsko 2012,
režie: Marek Najbrt
Komedie, 113 min.,
přístupný, ČESKY, 80 Kč.
Kolik rolí hraješ, tolikrát jsi
člověkem... Čtyři známí čeští
herci, spolužáci z brněnské
JAMU, Matonoha, Liška,
Daniel a Polášek si splnili
dávný sen a rozhodli se
natočit společný film.
Tady hlídám já
22. 7. 2012 v 17:30 a ve 20
hodin
ČR 2012,
režie: Juraj Šajmovič ml.
Rodinná komedie, 110 min.,
přístupný, ČESKY, 70 Kč.
Úspěšný chemik je donucen
vrátit poukazy na svatební
cestu do Řecka. Jeho na
stávající totiž pořídila svojí
hyperaktivní dcerce přes
jeho nesouhlas psa. Celá ro-

dina se díky spiknutí
holčičky a psa ocitne na
prázdninách
uprostřed
šumavské “divočiny” .
Muži v černém 3
29. 7. 2012 v 17:30 a ve 20 hodin
USA 2012,
režie: Barry Sonnenfeld
Sci-fi komedie, 104 min.,
přístupný, ČESKÝ DABING,
80 Kč.
Agenti J (Will Smith) a
K (Tommy Lee Jones) jsou
zpět... A opět včas. I v minulosti.

Program na SRPEN
Diktátor
5. 8. 2012 v 17:30 a ve 20 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.
Sněhurka a lovec
12. 8. 2012 v 17:30 a ve 20
hodin
USA 2012,
režie: Rupert Fraser
Dobrodružné fantasy, 127
min., přístupný,
ČESKÝ DABING, 65 Kč.
Notoricky známá pohádka
v novém a poněkud temném
hávu.

Útěk z MS-1
19. 8. 2012 ve 20 hodin
USA/Fra 2012,
režie: James Mather,
Stephen St. Leger
Akční sci-fi, 95 min., do 15
let nepřístupný, TITULKY,
70 Kč.
Lidstvo našlo způsob, jak
ochránit svět před zločinci.
Ti nejhorší z nejhorších jsou
drženi na místě, ze kterého
není úniku. Mimo Zemi,
uprostřed
hlubokého
vesmíru. Uprchnout odtamtud je nemožné. Dostat se
tam je šílenství.
Madagaskar 3
26. 8. 2012 v 17 a v 19 hodin
USA 2012,
režie: Eric Darnell
Animovaná komedie,
92 min., přístupný,
ČESKÝ DABING, 65 Kč.
Rafinovaní tučňáci, lev,
hrošice, žirafa a zebra si po
Madagaskaru budou klestit
cestičku k domovu džunglí
evropských velkoměst.
Plánovaný
ZÁŘÍ:

program

na

Doba ledová 4: Země v pohybu 2. 9. 2012
Love 16. 9. 2012
Iron Sky 19. 9. 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
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zábava

Kino Réna Ivančice
Palackého náměstí 12,
664 91 Ivančice

Program na červenec
HUNGER GAMES
8. 7. 2012 v 17 hodin a ve 20
hodin
USA- thriller, titulky142 min., vstupné: 80,- Kč
Hrají: Jennifer Lawrence,
Josh Hutcherson, Elizabeth
Banks, Liam Hemsworth,
Willow Shields
V troskách bývalé Severní
Ameriky se rozkládá Země
Panen s hlavním městem
Kapitolem. Kapitol vládne
krutou
a
tvrdou
rukou. Poslušnost si udržuje
kláním Hunger games- zvrácenou televizní show, ve které každoročně jedna dívka a
jeden chlapec z každého kraje
nedobrovolně
bojují
o život. Do hry o přežití se
přidávají lidskost i láska.
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DOBA LEDOVÁ 4: Země
v pohybu
8. 7. 2012 v 15 hodin, 14. 7.
2012 v 15 hodin a v 17 hodin
/ 15. 7. v 17 hodin
USA - animovaná komedie,
dabing - 90 min., vstupné:
100,- Kč
Úspěšné pokračování z doby
ledové pokračuje- naši oblíbení hrdinové jsou zpět a
pobaví celou rodinu!!! A za
vše co se stane může veverka!!!
VRÁSKY Z LÁSKY 11. 7.
2012 v 18 hodin a ve 20
hodin
ČR - komedie, 90 min.,
vstupné: 80,- Kč
Hrají: Radoslav Brzobohatý,
Jiřina Bohdalová, Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Jiřina Jirásková.
Ota je bývalý učitel a ve
svém věku má řadu vrtochů,
kterými komplikuje život
svému synovi a snaše. Čeká
jej operace. Rozhodne se
vyhledat někoho, kdo kdysi
dávno ovlivnil jeho život.
Setkání s herečkou Janou,

vitální dámou je ale poněkud jiné, než si představoval.

PROMETHEUS
14. 7. 2012 ve 20 hodin a ve
22 hodin
USA- horor, titulky, délka
124 min., vstupné: 100,- Kč
Režie: RIDLEY SCOTT
Hrají : Noom Rapace, Michael Fassbender, Guy Pearce,
Charlize Theron (doporučená přístupnost od 15 let)
Nikdo z posádky, která se
vydala do vesmíru na misi,
nebyl připraven na hrůzu,
která na ně čeká!!!
PRCI, PRCI, PRCIČKY :
Školní sraz
15. 7. 2012 ve 20 hodin
USA -komedie,
113 min., titulky,
vstupné: 80,- Kč
Hrají: Jason Biggs, Alyson
Hannigan, Chris Klein, Thomas Ian Nicholas, Tara Reid,
Mena Suvari,
Seann William Scott
Hrdinové komediální série

se příliš nezměnili, i když
jako dospělí spíš než erotické úspěchy sbírají trapasy a
ztráty. Nejvhodnější záminkou k setkání všech postav
je školní sraz. Jenže tento
sraz nebude jenom o bilancování!
TEMNÉ STÍNY
18. 7. 2012 v 18 hodin a ve 20
hodin
USA - komedie, titulky,
113 min., vstupné: 80,- Kč
Hrají: Johnny Depp, Eva
Green, Jackie Earle haley,
Michelle Pfeiﬀer, Christopher Lee
Barnabas je mocný muž a
notorický playboy. Když
zlomí srdce Angelique udělá
zásadní chybu. Angelique je
čarodějnice každým coulem.
Z Barnabase je upír. Když se
za dvěstě let dostane z hrobky, přichází z jiného světado roku 1972...
AVENGERS
21. 7. 2012 v 17 hodin a ve 20
hodin / 22. 7. 2012 ve 20
hodin
USA - akční, 142 min.,
titulky, vstupné: 80,- Kč.

Hrají: Robert Downey, Jr.
Jeremy Renner, Scarlett
Johansson, Chris Evans,
Samuel L. Jackson, Chris
Hemsworth, Mark Rufalo,
Clark Gregg.
Když se objeví nečekaný
nepřítel, který ohrožuje světovou bezpečnost, Nick
Fury, ředitel mírové organizace, známé jako S.H.I.E.L.D.,
potřebuje tým, který dokáže
tuto katastrofu odvrátit.
Začíná provádět nábor po
celém světě!
PIRÁTI
22. 7. 2012 v 17 hodin
USA - animovaná komedie,
dabing, délka 88 min.,
vstupné: 80,- Kč.
Animovaná vtipná komedie
pro celou rodinu! Banda
smolařských pirátů křižuje
sedm moří v dobrodružství
hodného barona Prášila.
Jejich cesta vede do Londýna, aby se utkali v soutěži o
cenu ,,PIRÁT ROKU“ proti pirátu Černému Bellamymu.
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
25. 7. 2012 ve 20 hodin

ČR - komedie, 113 min.,
vstupné: 80,- Kč
Hrají: Kamila Magálová,
Oldřich Kaiser, Jiří Bartoška,
Eva Holubová, Roman Vojtek, Petr Nárožný, Tereza
Kostková, Mila Šteindler
Helenin bývalý manžel
Karel a exmanželka Bohunka hledají cesty, jak Františka a Helenu znovu získat
pro sebe. František s Helenou odjíždí z této situace na
exotickou dovolenou do
Maroka. Zde je však dostihnou nejen potíže, ale
i bývalí partneři.

Plánovaný program na
SRPEN
Nalezené příspěvky:
MADAGASKAR 3
19. 8. 2012 v 17 hodin
REZERVACE:
Telefonicky: 546 451 469,
736 601 631, 602 511 610
Email:
postakinorena@quick.cz
Čerpáno z htt p://kic.ivancice.
cz/Kino.htm,
zpracovala Hana Pavlíčková

17

kronika

Z historie Kratochvilky
Tenisové hřiště, na kterém
od jara do podzimu vídáme
hráče tenisu či nohejbalu,
stalo se součástí života obce.
Sportují zde kondičně, trénují nebo hrají zápasy muži,
ženy i mládež už celých čtrnáct let. Jaká je historie tohoto místa a jaké proměny prodělalo přibližně v posledním
půlstoletí?
To se musíme vrátit o mnoho let nazpátek, neboť to
souvisí s ostatní sportovní
činností a druhem sportu,
který se kdy u nás provozoval, nebo preferoval v jednotlivých časových údobích.
Původně jediné hřiště, na
kterém bylo možno provozovat v místních podmínkách fotbal, bylo na Letné.
Toto hřiště však nevyhovovalo jednak svými rozměry
(přibližně 45 x 12m), jednak
také polohou, poněvadž
terén byl mírně svažitý a při
deštích tekla středem voda.
Proto především mládež se
snažila o vybudování sportoviště, které by mělo přija-
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telnější parametry. Bylo
v yh lé d nuto
místo vedle
hasičky, kde
býval lom na
kámen, který
byl postupně
z a s y p áv á n .
Členové Československého
svazu
mládeže (který byl v obci založen 20. 8.
1945) se rozhodli upravit
toto prostranství tak, aby
sloužilo sportovní činnosti.
Po značném úsilí se svazákům podařilo vybudovat
volejbalové hřiště a doskočiště k provozování atletických disciplín skoku do dálky, do výšky a případně hod
koulí. Avšak o deset let později zemědělské družstvo se
rozhodlo vystavět v těchto
místech mostní váhu s kanceláří. Opět vznikl problém
s vybudováním
nového
hřiště.
V té době byl preferován
tradiční lední hokej, pro který byl místní rybník malý a
hrávalo se často na cizích
hřištích. Pro tento účel Místní národní výbor uvolnil
zahrady nacházející se před
budovou č. 7, která patřila
k bývalému hostinci. (Zde
již v době první republiky
tehdejší majitel Karel Svoboda nechal postavit dřevěnou
kuželnu, kde kratochvilští
muži v letních měsících, při

1959

nedělním pivu, si mohli
zasportovat. Kluci pak měli
zábavu při stavění kuželek.
Kuželna zanikla po roce
1945). Na sklonku roku 1958,
dne 11. prosince byl ustaven
přípravný výbor TJ Sokol
Kratochvilka, kterážto organizace v následujícím roce
věnovala veškeré úsilí vybudování hřiště v uvedeném
prostoru. Ve velmi krátkém
čase byly vytrhány stromy,
provedeno srovnání terénu,
zbudovány
mantinely
i osvětlení a tím provedeny
nutné přípravy pro vytvoření kluziště. Zimní sezóna
proběhla úspěšně, v létě
bylo hřiště využíváno pro
volejbal a dětské hry. V roce
1960 bylo provedeno kolem
hřiště oplocení. Na činnosti
Sokola se významnou měrou
podílelo Jednotné zemědělské družstvo, a to jak hmotně, tak i finančně zejména
zásluhou jeho předsedy Vladimíra Smutného. Družstvo
převzalo nad Sokolem patronát, což vedlo ke změně
názvu TJ Sokol na TJ Družstevník Kratochvilka. Stalo

se tak na členské schůzi dne
4. října 1960. Jako dar tělovýchovné jednotě věnovalo
zemědělské družstvo kompletní hokejovou výstroj za
21 000 Kčs.
Za připomínku stojí, že to
nebylo v historii první kluziště v obci. Již v zimní sezóně 1942-1943 bylo na Klínku,
pozemku pronajatém od
pana Jarolíma, to je v místě
kde dnes stojí domy č. 129 a
č. 134, nastříkáno kluziště,
na kterém Hokejový klub
Kratochvilka úspěšně sehrál
na počátku roku 1943 několik zápasů. Předsedou klubu
byl Josef Pružina z č. 42.
Hřiště před domem č. 7 bylo
několik sezón v provozu,
než se vyskytla další komplikace. V listopadu 1966
přišel přípis z Okresního
národního výboru, který
obsahoval zákaz provozu
na hřišti z bezpečnostních
důvodů. Důvodem byla
krátká odstupová vzdálenost od transformátoru, kde
je vysoké napětí. Hřiště bylo
nadále využíváno na volej-

bal, případně
na nohejbal.
V roce 1971
bylo poprvé
družstvo TJ
Družstevník
přihlášeno do
soutěže
ve
volejbalu.
Několikrát se
konaly
1966 zde
také
hody,
když na návsi
byl uskladněn štěrk pro
úpravu vozovek.
Tělocvičná jednota spolu
s Místním národním výborem byla nucena vyhledat
vhodné místo pro nové hřiště. Byl zvolen pozemek při
cestě do Rosic za domy č. 129
a 134. S budováním bylo
započato v roce 1968, kdy
práce začaly úpravou terénu
a výstavbou kabin. Osvětlení bylo instalováno v roce
1971, v letech 1985 až 1987
bylo vybudováno osvětlení
výbojkové. Bývalé hřiště
naproti mateřské školce bylo
málo využíváno.
V prvé polovině roku 1998
iniciovala skupina mládeže
v ybudová n i
tenisového
hřiště.
Na
popud Obecního
úřadu
ustavili Tenisový
oddíl,
jehož předsedou se stal
Brázda František ml. Obecní

úřad povolil vybudování
hřiště v prostoru u silnice
naproti OÚ v místech volejbalového hřiště, které časem
zaniklo. Tenisový oddíl
budoval hřiště svépomocí
za přispění sponzorů. Obecní úřad poskytl finance na
materiál pro oplocení. V
červnu bylo započato s bagrováním s odvozem zeminy,
poté byl navážen materiál
na hrací plochu, v říjnu bylo
stavěno oplocení a navezena
antuka. Počátkem listopadu
mohlo být dohotovené hřiště nalinkováno a poprvé na
něm dne 8.11. byl hrán nohejbal. V roce 1999 přijal Tenisový klub svoje stanovy a na
první schůzi byl zvolen
výbor v jehož čele stál opět
František Brázda ml. Dne 10.
dubna 1999 Tenisový klub
uspořádal oficiální slavnost
otevření hřiště. Konala se
soutěž v tenisu a nohejbalu.
Od těchto dob, jak je určeno
ve stanovách, slouží svému
účelu ku prospěchu všem
zájemcům o tento sport.
Z kroniky vypsal
p. Karel Holoubek

1998

19

knihovna

Kratochvilská knihovna
Milí čtenáři i nečtenáři,

článek do prázdninového
Zpravodaje je seskládaný
z příspěvků všech knihovnic. Počtěte si o tom, co čteme my. Nabízíme vám knihy, které máme ozkoušené a
které máme rády. A můžeme
vás potěšit zprávou, že do
naší knihovny přibyly další
nové tituly – severské detektivky, o kterých píše Jana
Nedomová a dva díly trilogie Třetí přání od Roberta
Fulghuma, kterého zmiňuje
Hanka Pavlíčková. Tak si
užijte článek, letní čtení
i naši knihovnu.
V tomto příspěvku vás chci
seznámit s autorem píšícím
pod jménem James Rollins.
James Rollins je americký
autor, který má neuvěřitelnou fantazii a zároveň vše o
čem píše má detailně nastudované, takže jeho knihy
působí velmi věrohodně.
Má velký přehled a do svých
knih dokáže zakomponovat
skutečné události, fakta i
mýty. Svoje odborné znalosti přetavuje do nereálných
příběhů. Na posledních
stránkách všech svých knih
pak rozebírá, co je skutečnost a co mýtus.
James Rollins je autorem
mnoha napínavých dobrodružných románů. V češtině
vyšly tyto knihy ze série
SIGMA FORCE: Písečná
bouře, Mapa z kostí, Černý
řád, Jidášův kmen, Poslední
orákulum, Klíč soudného
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dne. Ze série pro mládež
s hlavním hrdinou Jakem
Ransomem vyšly zatím dvě
knihy: Ve stínu sfingy a Stín
krále
lebek.
A tyto romány jsou volně
vydané, bez návaznosti:
Indiana Jones a království
křišťálové lebky, Podzemní
říše, Pohřbeno v hlubinách,
Ledový ostrov, Amazonie,
Fantom hlubin, Oltář ztraceného ráje.
A proč vám doporučuji tyto
knihy? Je to dobrodružné
čtení plné napětí, ideální na
dovolenou nebo pro špatné
počasí. Tituly jsou vhodné
pro dospělé i mládež.
A nyní z jiného soudku: vřele doporučuji rodičům dětí
prvního stupně knížku, kterou si vybral náš prvňáček s
pomocí paní učitelky. Jde o
Staré pověsti české z nakladatelství Fragment, které
jsou převyprávěné tak, aby
jim rozuměly i malé děti.
Takže od praotce Čecha,
kněžnu Libuši, Horymíra a
Šemíka, přes dívčí válku,
Karla IV. a Karlův most až
k legendě o Macoše si se
svými dětmi můžete oživit
dějiny českého národa. Celkem 21 pověstí je provázeno
pěknými ilustracemi.
Jitka Nováková

Když na nás Alice vymyslela tuto slohovou práci (možná to je slohová práce jen
v mém podání – já to snad
ani jinak neumím), tak jsem
pár dnů přemýšlela, co ke

čtení bych vám na dovolenou vybrala já. Ale co
vymyslet, aby pro každého
v knížce bylo něco? To snad
ani nelze. Pak tedy nezůstanu u jediné.
Tedy, v poslední době jsem
přečetla jedním dechem
knížku, kterou bych k odpočinku nabídla ženám. Je to
„Doktorka Samantha“ od
Barbary Wood, kterou mi
vybrala v naší kratochvilské
knihovně Jana Nedomová a
já ji nyní vřele doporučuji
i vám. Děj se odehrává
kolem roku 1880, kdy
Samantha jako jedna z prvních žen získává diplom na
lékařské fakultě a o svoji
kariéru ženy lékařky musí
tvrdě bojovat. Knížka má
více než 600 stran a přece
jsem si jistá, že ji dámy
všechny přečtete stejně jako
já jedním dechem za pár
dnů.
Po náročnější čtenáře je jistě
vhodnou volbou „Egypťan
Sinuhet“ aneb Patnáct knih
ze života lékaře. Tento historický román je od finského
spisovatele Miky Waltariho.
O této knize vám asi nemůžu
mnoho sdělit. Snad jen, že
neznám mnoho lidí, kteří by
po ní dokázali sáhnout pouze jednou a každý z čtenářů
„Egypťana Sinuheta“ tvrdí,
že v každém věku, životní
etapě či rozpoložení, kdy
knihu četl, byla kniha jiná.
Dámy i pánové, pokud také
nechcete u vody sáhnout po
bulvárním plátku, pak si jis-

tě raději vyberte kteroukoliv
z útlých
povídkových
knížek Roberta Fulghuma
k absolutnímu odpočinku
duše. Zjistili jsme, že tento
spisovatel, pastor, folkový
zpěvák, kovboj, barman a
především člověk dokáže
pobavit a současně poučit
asi všechny. Pár úryvků
z jeho prvotiny „Všechno,
co opravdu potřebuju znát,
jsem se naučil v mateřské
školce“ jsme si přečetli
i   Literární kavárničce a pan
Fulghum rozhodně nikoho
nezklamal.
Zkoušela jsem si vzpomenout, kterou knížku jsem
četla od dětství víckrát a ke
které jsem se tedy měla touhu vracet. Pak musím říct,
že to byly asi dvě knihy a
každá ze zcela jiného soudku.
„Čachtická paní“ – román
z přelomu 16. a 17. století
o hraběnce Báthory, který
napsal Jožo Nižnánský, jsem
nikdy nepovažovala za četbu povinnou, ale za poutavý i když „krvavý“ román
ve kterém je vše – napětí,
romantika, nenávist, zrada
i láska.
Ač jsem nečetla mnoho
z žánru sci-fi, pak ke „Dni
Trifidů“ od Johna Wyndhama jsem se vrátila mnohokrát a tento román o tom, jak
roj meteoritů způsobí většině pozemšťanů slepotu a
zemi tak ovládnou rostliny
- trifidi je jistě dobrou volbou snad pro každou generaci.
A abych nezapomněla na

naše nejmenší, pak mám
také několik oblíbených, ze
kterých jsem četla s radostí
svému synovi, když byl
malý.
Josef Lada napsal úžasně
příběhy „O chytré kmotře
lišce“ a knižní ilustrace příběhy krásně dokreslují.
Pokud budete chtít své děti
i sebe v parném létě maličko
zchladit, pak vám poradím
„Pět báječných strýčků“ od
Františka Nepila. Příběhy
vyprávěné nemocné malé
Mince pěti strýčky na horách
pobaví nejen děti, ale i vás.
Knížky Jaroslava Foglara
bych zvláště dnešním dětem
doporučila skoro všechny.
Já jsem začínala s tou, která
mi zůstala nejmilejší a to je
„Chata v Jezerní kotlině“.
Dobrodružství,
tajemno,
neposkvrněná
příroda,
kamarádství a dokonce i to,
že když něco chci, musím na
tom pracovat….
A protože jsem žánr detektivních příběhů doposud
vynechala, tak to napravím
alespoň na závěr a touto klasikou, která i starší děti bude
bavit. „Muž s dýmkou a
houslemi“ od sira Arthura
Conana Doyla je ilustrován
Adolfem Bornem a opět
v povídkách
detektivní
záhady řeší Sherlok Holmes
za významné pomoci doktora Watsona.
Ze své vlastní i Místní lidové
knihovny Kratochvilka pro vás
vybrala Hana Pavlíčková
Kolik je různých povah lidí,
tolik je různých žánrů knih.

Každý člověk si rád přečte
knihu a většina lidí má své
vyhraněné téma. Někteří
rádi čtou knihy, u kterých si
zároveň i odpočinou, ale najdou se i tací, kteří se u knihy rádi bojí.
Chtěla bych vám touto cestou nabídnout knihy, které
se líbí právě mně. Ráda si
přečtu kriminální příběhy,
kde vražda je na běžném
pořádku. Ale i historické
romány, kdy se můžu spolu
s hlavním hrdinou přenést
do dávné minulosti a ve své
vlastní fantazii si představovat, jak to vlastně tenkrát
bylo. U knih s historickou
tématikou si odpočinete a
zároveň se toho spoustu
dozvíte o našich předcích.
Jsou knihy, ve kterých
vystupují osoby z dávné
minulosti, ale i knihy autorem vymyšlené avšak vsazené do doby, která existovala.
Nabídnu vám tetralogii lodního Ranhojiče. Příběh mladého muže, jenž vyrůstal
v 16. století za zdmi kláštera
a učil se medicíně. Jednoho
dne se vydá na neznámé
cesty, na kterých nejen že
odhalí svůj původ a díky
svým vědomostem medicíny se stane uznávaným léčitelem (a dovedete si představit, jak se v té době léčilo),
ale potká i krásnou dívku,
do které se zamiluje. Zajímavé v této knize jsou nejen
léčitelské
postupy,
ale
samotný život v tomto období.
A další tetralogie, Tajemství
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knihovna
porodní báby. Příběh chudé
dívky, která utíká z domova,
aby se přidala ke kolonistům. Postupem času se stává léčitelkou, ale hlavně
porodní bábou. Její dovednosti jsou někdy až zarážející a tamní páni ji nařknou
i z čarodějnictví. Na naši
chudou dívku se ale obrátí
i štěstí. Příběh se odehrává
v Německu ve 12. století.
Opět léčitelské postupy a
život v době chudoby. Když
tuto knihu čtete, sama vás
vtáhne a vy se najednou
cítíte jako byste byli její součástí.
Věřím, že pokud si přečtete
některou mnou nabídnutou
knihu, nebudete zklamáni.
Zatím je v naší knihovně
nemáme, ale budeme se
snažit je v co nejkratší době
koupit.
Když přijdete do místní
knihovny, určitě s prázdnou
neodejdete. Je spousta krásných knih, které nabízíme a
rádi vám poradíme. Ať je to
krimi,
historie,
ženské
romány, od každého něco
u nás najdete. I pro děti
máme spoustu knih a
o prázdninách se kniha
hodí každému.
Lenka Šmídková
Blíží se prázdniny, doba
dovolených - a co by byla
vaše rekreace bez skvělé
knížky? Kdy už si přečíst
nějakou krásnou knihu, než
v dny zaslouženého volna.
Ráda bych vám doporučila
pár autorů, které sice zatím
nemáme v naší knihovně,
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ale určitě se tam brzy objeví.
Moje knihovna má asi 200
svazků různých žánrů, ale
převládají v ní velmi dobré
a čtivé kriminálky. V poslední době se na našem trhu
roztrhl pytel se severskou
krimi. Knihy autorů ze
Švédska, Dánska a Norska si
získávají čím dál větší obli-

Prázdninová
otevírací doba
knihovny

V červenci a srpnu pro
vás máme otevřeno
vždy v pondělí od 17:00
do 18:00 hodin
bu a věřte, jsou vážně skvělé. Mezi mé nej rozhodně
patří Stieg Larsson a jeho
třídílné Milénium, Lars
Kepler a jeho Hypnotizér,
Johan Theorin a Jo Nesbo.
Jsou napínavé a čtete je jedním dechem. Věřím, že vám
v co nejbližší době budeme
moci tyto tituly v místní
knihovně nabídnout a doporučit k četbě.
Na závěr mého příspěvku
vám přeji co nejkrásnější
dovolenou plnou zážitků i těch literárních. Dovolená
s knihou je zárukou odpočinku a pohody.
Jana Nedomová
Připojuji se se svým tipem
na prázdninové čtení. Koukala jsem na to, co všechno
vám už mé kolegyně kni-

hovnice doporučily,
a zabrousím ještě do úplně
jiného soudku. Ráda bych
vás upozornila na knížku
„Jedu dál“, kterou napsala
známá, původem česká
módní návrhářka Blanka
Matragi. Je to čtení poutavé
(kdo z nás se dostane do
paláců orientálních princezen...) i poučné. Čtení o tom,
jak chudá česká holka ke
štěstí přišla. Čtení o talentu,
víře, pracovitosti, cílevědomosti. Paní Blanka je tím,
čím je, zcela zaslouženě.
A můžu si stokrát myslet, že
žena, která vyšívá perly na
svatební šaty princezny ještě ve chvílích, kdy v její bejrútské čtvrti vybuchují granáty, je ze všeho nejvíc
blázen. Jasně že je. Když
člověk není tak trochu blázen, asi to nedotáhne ve své
profesi na absolutní špičku
– módní návrhářka, chirurg
nebo kuchař – je to vlastně
jedno.
I když se tedy o módu moc
nezajímám, příběh Blanky
Matragi mě nadchl. A pokud
si jej budete chtít vychutnat
se vším všudy, zajděte si
v Praze ( v Obecním domě)
na výstavu. Je tam k okouknutí spousta jejích modelů.
Zkoušet se bohužel nedají,
ale to nevadí, většina z nás
by se do nich asi stejně
nevešla :-).
No a dobrá zpráva je, že
tuhle knížku v knihovně
máme.
Alice Vašáková

Klub seniorů Kratochvilka
Akce Kahan Zastávka

Členové Klubu seniorů by se s vámi rádi
podělili se svými zážitky z akce „ Setkání
seniorů sdružených obcí mikroregionu
Kahan“, která se uskutečnila dne 8. 6. 2012.
Předsedkyně zastáveckých seniorů přivítala všechny zúčastněné. Přišly nás pobavit
děti z mateřské školky z Babic svým vystoupením, které bylo velice pěkné a kde si
zahrál i pan starosta Zastávky. Takových
zastupitelů si velice vážíme. Zatančila nám
i děvčata z DDM Zastávka orientální tance.
Pohoštění bylo formou dobré večeře. K tomu
všemu nám hrála skupina Hobbit music
Zbýšov.
Všem se to moc líbilo a v takových akcích se
bude pokračovat. Kdo bude mít zájem příště, může se zúčastnit.
Děkujeme všem organizátorům Kahanu.
Za klub seniorů Jindřiška Veselá

ilustrační foto
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Byli jsme popřát za obecní úřad a Sbor pro občanské záležitosti k významnému
životnímu jubileu paní Marii Kotačkové a paní Anně Kroutilové

-jc-

-jc-
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různé

Babské rady na léto
Výlety či jen hrátky u vody
přinášejí kromě radosti a
opálení i drobné letní svízele. Až budete řešit, jak
na spálenou pokožku od
sluníčka, štípance od
hmyzu a přehřátí organismu, určitě vám přijdou
vhod zaručené babské
rady. Vyzkoušejte je, jsou
účinné a ušetříte za drahou kosmetickou péči!

Bílým jogurtem na
spálenou pokožku
Když si spálíte pokožku,
potírejte ji bílým jogurtem,
který má příjemné ochlazující účinky. Pro vylepšení
můžete do jogurtu přidat
pár kapek stoprocentního
přírodního éterického oleje
z levandule, který má silné
regenerační účinky. Další
účinnou variantou je přikládání obkladů, namáčených v silném černém čaji
nebo v nálevu z měsíčku
lékařského. (1/4 litrem vařící vody zalijte jednu polévkovou lžíci květu
měsíčku, deset minut
nechejte louhovat a vlažný
nálev použijte k obkladům.
Nebo si můžete nálev aplikovat rozprašovačem. Nádherně vám to zchladí
pokožku).
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Levandule zmírní
svědění
Na štípance od hmyzu je
ideální již výše zmiňovaný
stoprocentní přírodní éterický olej z levandule nebo
z čajovníku (TeaTreeOil –
koupíte v lékárně a jeho
využití je VELMI široké!).
Postižené místo párkrát lehce potřete, otok splaskne a
nepříjemné pálení či svědění se zklidní. Působení olejíčku je i protizánětlivé.
„Levandulový olej pokožka
dobře snáší, ale olej z čajovníku nesmíte předávkovat,
protože pokožku nepříjemně vysušíte. Na štípance
můžete použít i kousek
cibule nebo postižené místo
potírat octem.

Máta pro zchlazení těla
Pro ochlazení organismu
v letním horkém počasí
pomáhá pití čaje z máty
peprné. Jeden či dva šálky
denně neublíží, naopak.
Máta má další regenerační
účinky na zažívání a působí protizánětlivě. Ale pozor,
máta snižuje krevní tlak,
takže kdo má problémy
s nízkým tlakem, není máta
pro dlouhodobé popíjení
ideální. Pokud máte k dispozici éterický olej z máty
peprné, můžete se lehce
ochlazovat pomocí aromalampy nebo aromakoupele.

V létě je pro
všechny velkou
hrozbou výskyt
komárů a klíšťat.
Babské rady radí,
jak na ně bez
chemie.
Proti komárům:

koupit si normální 200 ml
skleničku Alpy, do té
nasypat 30 kousků hřebíčků,
nechat to vyluhovat a po 24
hodinách se s tím mazat.
Hřebíček nevyndávat, ale
nechat uvnitř, Alpa maličko
zhnědne.

Proti klíšťatům:
rozmarýnový
odvar
.
Potřebujete 1 sáček rozmarýnu, který koupíte
v obchodě jako přísadu do
jídla, 1 litr vody a 1 lžíci bílého vinného octa. V hrnci
přivedeme vodu do varu.
Potom odstavíme a vysypeme do vody rozmarýn,
necháme pořádně vylouhovat. Rozmarýn může být ve
vodě až do vychladnutí
odvaru. Potom scedíme rozmarýn a přidáme lžíci vinného octa. Přírodní repelent
se přelije do sprejové
lahvičky a uloží se do
chladničky. Před každým
výletem do přírody si
nasprejujeme tělo, hlavně
nohy od kolen dolů a
nasprejujeme si také obuv!!

A ještě něco
o melounech,
které na nás vykukují na každém
rohu:
Meloun a detoxikace

V teplém letním období,
když člověk ani nemá chuť
k jídlu,
je
ideální
detoxikační
kúra
z melounu. Celý den jíme
neomezeně podle chuti
vyzrálý meloun. Nejlepší
by byla pokojová teplota,
ne moc vychlazený.

Nejdůležitější
hové látky:

obsa-

vyhladí pokožku a hydra
tuje ji, vnitřně užívaný
meloun (nestačí
samozřejmě jednorázově)
zlepší kvalitu vlasů, kůže i
nehtů a zmírní celulitidu.

Meloun a hubnutí
Během celého dne jezte
meloun a pijte pouze čistou
vodu, případně zázvorový
čaj. Dieta trvá 1-3 dny a
odlehčí organismu, pročistí
ledviny a močový měchýř,
lymfu a krev, mírně
splasknou i otoky končetin,
zavodní se organismus.
Meloun doplní minerální
látky a vitamíny.

dvě jílové tobolky nebo již
zmíněný zázvorový čaj
nebo tinkturu.
Meloun se nemá kombinovat s jinými druhy ovoce, jí
se samostatně a s časovým
odstupem od jídla. Půl
hodiny také melounu trvá,
než dorazí do střev. Kdyby
se kombinoval s jídlem,
došlo by ke kvašení potravy . Meloun patří mezi
zásadotvorné
potraviny,
kterých bychom měli jíst
více než kyselinotvorných.
Bohužel v naší stravě je to
právě naopak.
Připravila Katka Chupíková

V případě, že dojde k pálení
žáhy, použijte 3 x denně

karoten, vitamíny B1, B2 ,
B6, C, kyselina křemičitá,
hořčík, vápník, draslík,
železo, fosfor, zinek, fluor,
měď, kyselina listová, kyselina
pantotenová-vitamín B5, steriny, sekundární
rostlinné látky

Léčivé účinky:
pročišťuje organismus a zbavuje ho od usazených
produktů látkové výměny,
pročišťuje krev a lymfu,
pročišťuje
ledviny
a
močový měchýř, zpevňuje
pojivovou tkáň a tím
udržuje pokožku svěží a
hebkou, zlepšuje náladu a
zmírňuje stres

Kosmetika a meloun
Pleťová maska z melounu

-jc-
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pranostiky

Pranostiky na červenec
Když dne ubývá, horka
přibývá.
Červenec nese parna,
krupobití a medovice, jestli
hojný na bouřky a vichřice.
Co červenec neuvaří srpen nedopeče. Co
červenec neupeče, to již
srpnu neuteče.
Slunce peče - déšť poteče.
Na mokrý červenec
následuje bouře a krupobití.
V červenci do košile
rozdělej se a v prosinci po
uši oděj se!
Jaký červenec, takový
leden.
Když červenec pěkně hřeje,
o vánocích se zima
zaskvěje.
Červenec - úrody blíženec.
Nebyl -li červen dostatečně
deštivý, dodá vodu až
červenec a přidá ještě
mnohé bouře.
Co červenec končí, srpen
začíná.
02. 07. Déšť na Navštívení Panny Marie potrvá do
Zuzany.
02. 07. Prší-li na Marie
navštívení, po čtyřicet dní
bez deště není.
02. 07. Když na navštívení Panny Marie prší,
čtyřicet dní se voda vrší.
04. 07. Když prší na
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svatého Prokopa, promokne každá kopa.
04. 07. Svatý Prokop, zelí
okop!
06. 07. Po svatém Janu
Husi šelma sedlák, který
srpy nebrousí.
08. 07. Kolik žita narostlo
do sv. Kiliána, tolik už
ostane.
10. 07. Jaká povětrnost na
Sedm bratří, taková po
sedm týdnů patří.
10. 07. Prší-li na sedm
bratří, sedm neděl střecha
neuschne.
13. 07. Svatá Markyta
hodila srp do žita.
13. 07. Svatá Markyta
velí: “Lidé, okopávejte
zelí!”
13. 07. Déšť o Markytě
trvá čtrnáct dnů a zvěstuje
špatný čas na sklizeň sena
a obilí.
13. 07. Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.
15. 07. Věje-li v den
rozeslání svatých apoštolů
jižní vítr, bude velká
drahota a tam odkud vítr
věje velká láce.
18. 07. O svatém Kamilu
slunce má největší sílu.
19. 07. Je-li na svatého
Vincence slunečno, bude
hodně vína.
20. 07. Na svatého Eliáše
dopoledne léto, odpoledne
podzim.
21. 07. Na svatého

Praxeda mlha zrána k
zemi usedá.
22. 07. V den Máří
Magdaleny rádo poprchává, neboť svého Pána
oplakává.
22. 07. Prší-li v den svaté
Maří Magdalény, obilí i v
stodole se zazelení.
23. 07. Prší-li o Apolináři,
dlouho se z lesů voda paří.
25. 07. Pěkný den před
svatým Jakubem slibuje
pěkné žně.
25. 07. Kolik mračen na
Jakuba, tolik v zimě sněhu.
25. 07. Do Jakuba zelíčko
- po Jakubu zelí.
25. 07. Je-li teplo na
Jakuba, bude zima na
vánoce.
25. 07. Pěkný den před
svatým Jakubem slibuje
dobré žně.
25. 07. Jak je teplý svatý
Jakub, tak studené jsou
vánoce.
25. 07. Svatý Jakub dává
kukuřici klasy, svatá Anna
vlasy.
26. 07. Svatá Anna chladna z rána.
26. 07. O svaté Anně
žitečka se nažne.
26. 07. Když na svatou
Annu mravenci pilně
lezou a dělají si kopky,
hádá se na tuhou zimu.
31. 07. Od svatýho Ignáca
léto se obracá.

Pranostiky na srpen
Srpen má nejkrásnější
počasí v roce.
Srpen začíná, co červenec
končil.
Červenec a srpen jsou
nejteplejšími měsíci v roce.
Co srpen neuvaří, to už
září nedosmaží.
Srpen a únor - tepla a zimy
úmor.
V srpnu již nelze slunci
mnoho věřit.
V srpnu když půlnoční vítr
věje, bez deště slunéčko
hřeje.
Když fouká v srpnu
severák, bude dlouho
pěkně pak.
Když je v srpnu ráno hodně
rosy, mají z toho radost
vosy.
Když jsou v srpnu velké
rosy, zůstane obyčejně
pěkné počasí.
V srpnu mlhy na výšinách
- jistá voda, když v
nížinách - to pohoda.
Mlhy na lukách, potocích a
řekách v srpnu zvěstují
trvalé počasí.
Hřímá-li v srpnu, praví se,
že budoucího roku hojná
úroda a množství deště jest
k doufání.
Když v srpnu moc hřímá,
bude na sníh bohatá zima.
Teplé a suché léto přivádí
za sebou mírný podzimek,

tuhou zimu a nejlepší víno.
Moc hub srpnových - moc
vánic sněhových.
Nejsou-li v srpnu hřiby,
nebude v zimě sněhu.
04. 08. Potí-li se Dominik,
bude ještě Marek v kožiše.
04. 08. Na Dominika
parna - mrva marná.
07. 08. Na svatého
Kajetána otvírá se stodol
brána.
10. 08. Na svatého
Vavřince slunečnost, vína
hojnost.
10. 08. Vavřinec ukazuje,
jaký podzim nastupuje.
10. 08. Počasí na Vavřince
jaké jest, takové udrží se po
několik dnů.
10. 08. Vavřincův déšť myší úroda.
10. 08. Pěkné počasí na sv.
Vavřince ukazuje na pěkný
podzim.
15. 08. Slunce-li o
Nanebevzetí Panny Marie
svítí, lze hojnost vína se
nadíti.
15. 08. Je-li o Nanebevzetí
panny Marie pěkně,
nastane požehnaný
podzimek a počasí bude
příznivé vinné révě.
16. 08. Když prší na
svatého Rocha, je pak
pěkný podzimek.
16. 08. Prší-li jen týden po
svatém Rochu, bramborů
každý den trochu.
16. 08. Ke svatýmu Rochu

bejvá hojnost hrachu..
18. 08. Přinese-li déšť
svatá Helena, bývá otava
dlouho zelená.
23. 08. Má-li Filip hromy
v průvodu, značí to brzký
déšť a úrodu.
24. 08. Bartoloměj svatý
odpoledne krátí.
24. 08. Od svatého
Bartoloměje slunce již tolik
nehřeje.
24. 08. Svatý Bartoloměj
zavádí mraky a dělá konec
bouřkám.
24. 08. Fouká-li na
Bartoloměje z Moravy, orej
sedláče pomaly, fouká-li na
Bartoloměje vítr z Čech,
pak si sedláčku s oráním
pospěš!
24. 08. Jaké počasí o
svatém Bartoloměji, takové
bude i celý podzim.
24. 08. Hřmí-li po sv.
Bartoloměji, bude podzim
dlouhý a pěkný.
28. 08. O svatém Augustinu léto opouští krajinu.
28. 08. Jak je teplo o
Augustinu, tak bude
studeno na Kateřinu.
29. 08. Na svatého Jana
stětí mají se ožínati
bramborové nati.
29. 08. Prší-li na den stětí
svatého Jana Křtitele, zkazí
se ořechy.
29. 08. Na Jana stětí
vlaštovky od nás letí.
Luděk Klouček
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Jednoho rána Dášeňka vyběhla ven a tam vidí děti, jak si hrají. Dášeňka dětem říká: „Já bych si taky
zahrála,haf, haf“. Děti se lekly a Dášeňce říkají „Co chceš ty psisko!!“
Dášeňka řekne: „ Raději jdu na hřiště“. Došla na hřiště a tam kluci hráli fotbal, měli trénink.
Dášeňka vběhla na hřiště, chytla balón a hodila ho Honzovi a Honza zařve „gól“.
A tak se Dášeňka stala fotbalistkou.
Lucie Šmídková, Babice u Rosic, 2. třída

-jc-

připravil Jan Liškař

závěr

Pozvánka na závěr
Vážení sportovní přátelé,
TJ Družstevník Kratochvilka pořádá dne 18. 8. 2012 již
7. ročník tradičního turnaje
v nohejbalu. Stejně jako vloni, tak i letos se utkají tříčlenná družstva o celkového
vítěze turnaje. Celá akce
proběhne na místním hřišti
TJ Kratochvilka, kde budou
připraveny celkem tři hrací
hřiště na kterých si to rozdají borci ve všech věkových
kategoriích.

O popularitě tohoto turnaje
svědčí i fakt, že se ho rok od
roku účastní čím dál více
družstev z naší obce i širokého okolí. Loni se tento
počet zastavil na 16 a tak
budeme doufat, že se nám
letos toto číslo podaří udržet,
nebo třeba i překonat.
Využijte možnosti porovnání svých sil se soupeři,
postavte svůj herní tým a
zapojte se do turnaje. Vítězná družstva obdrží i věcné

ceny, které nám pro letošní
rok zajistil sponzor turnaje
společnost ČEZ a.s.
Občerstvení a pitný režim
pro návštěvníky turnaje
zajištěn. Přijďte i vy posedět
a povzbudit své favority.
Podrobnější informace o turnaji najdete na
www.Kratochvilka.cz nebo
si je můžete vyžádat na
emailu:
obec@kratochvilka.cz
Za TJ Luděk Klouček

Poslední slovo
Léto budiž pochváleno. I když...pětatřicet ve
stínu už je možná trochu přehnané a je toho
málo, co se dá v takové výhni dělat. Snad jen
ležet někde u vody, nejlépe pod stromem,
poblíž stánku s občerstvením. Notně se
mazat opalovacím krémem a vychutnávat
si, že začínají prázdniny a dovolené. Těšit se
na večer, až teplota trochu zmoudří a dovolí
pohnout se alespoň směrem domů ke grilu,
anebo třeba k jinému stánku s občerstvením.
Léto budiž pochváleno podruhé. Tak nějak
všichni zvolníme, protože máme zakotveno
snad i v genech, že když děti nemusí do školy, nás dospělé by nikdo neměl nutit do práce. Zapomínáme na svou slovanskou krev a
začínáme se možná více podobat jižním
národům s jejich siestami a minimální pracovní aktivitou. Tedy alespoň ve svých
představách a snech.
Léto budiž pochváleno potřetí. Dozrává
úroda na našich zahrádkách – navzdory
tomu, že bylo na jaře napřed moc sucho a
pak zase moc mokro. Pamatujete si ty před-

povědi, že všechno uschne a co neuschne,
tak shnije? Dnes jsem procházela Kratochvilkou a viděla jsem stromy obsypané
ovocem a zeleninu kynoucí na záhonech...
tak nevím. Asi se nedá věřit všemu, co se
říká v televizi a píše v mediích.
Léto budiž pochváleno počtvrté. Protože je
to období, kdy méně pracujeme, více odpočíváme, můžeme se potkávat s přáteli a
nabírat energii, která se nám bude zase začas
hodit. O tom, že je naše obec k tomu stvořená, se přesvědčila i paní redaktorka Regionálního vysílání ČT Brno, když sem přijela
na neohlášenou přepadovou návštěvu a
natočila tu tříminutovou reportáž. Můžete
se na ni mrknout na http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1181680258 -tyden-vregionech-brno/312281381890630/.
Mějte všichni pohodové léto. Lenošte nebo
pracujte s mírou, zajděte si do místních
občerstvoven na něco chlazeného, skočte si
do knihovny půjčit nějaké čtivo a užívejte si.
V září ve Zpravodaji nashledanou.
Alice Vašáková
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