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Vážení občané,
dovolte mi několik informací o tom, co se aktuálně 
děje a dít bude.
Náš Zpravodaj získal vaši podporu, takže od příštího 
měsíce nebudeme již odebírat Rosu do každé domác-
nosti. Můžete si ji přečíst v nově otevřené knihovně, 
případně si ji tam za 10 Kč zakoupit.  
V souvislosti s rozšiřujícím se spolkovým životem  
v naší obci bychom rádi doplnili složení členů komi-
sí o zástupce těchto spolků, ale i o další zájemce  
z řad našich občanů, včetně mládeže. Máte-li zájem 
se zúčastnit, je možné stát se členy Komise pro 
občanské záležitosti, kulturu a sport nebo Komise 
pro životní prostředí a rozvoj obce. 
Žádost o poskytnutí podpory z Operačního progra-
mu Životní prostředí na zateplení budovy Obecního 
úřadu by měla být akceptována zhruba do 30. června 
2012 a poté bude možné vypsat výběrové řízení na 
její realizaci. Do té doby si musíme ujasnit, jaké práce 
a v jaké posloupnosti chceme provádět a jaké ceny 
můžeme z výběrového řízení očekávat. Zde chceme 
využít především zkušeností a případně i možností 
občanů naší obce.
K řešení problému s vodovodním potrubím: na 
předsednictvo Svazku vodovodů a kanalizací 
Ivančicko byly předloženy podklady - rozpočet  
a plán opravy 2. etapy (jednosměrka) a rozpočet  
a studie 3. etapy (od vodojemu Sička po Obecní 
úřad). Celkové náklady jsou 9,6 milionu Kč a v sou-
časné době je příslib, že část opravy bude možné  
zrealizovat už v letošním roce.
Rádi vás budeme informovat i o všech věcech, které  
vás zajímají a které se dotýkají naší obce. K opravám 
průtahu obcí Tetčice mi tetčický starosta, pan Martin 
Ambros, sdělil, že se pravděpodobně letos realizo-
vat nebude. Pokud ano, tak se podstatná část bude 
řešit bez uzavírky Tetčic. 
V měsíci dubnu chceme dále pokročit ve zkrášlování 
Kratochvilky. O jednotlivých akcích vás budou  
informovat představitelé komisí a spolků a doufáme, 
že ruku k dílu přiloží všichni naši občané.
Přeji hezké prožití velikonočních svátků  a srdečně 
vás zvu na jednání Zastupitelstva obce dne 25. dub-
na 2012 v 18 hodin.

Ing. František Malý, starosta 
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Provozní záležitosti 
obce
Snad každý již započal  
jarní úklid na zahrádkách  
a kolem svých obydlí. Stej-
né práce je nutné udělat 
také na obecních pozemcích. 
Jistě jste si všimli postup-
ného úklidu RR na place  
a kolem pomníku.  Dalším 
nevzhledným místem, které 
prodělalo po letech nutný 
úklid, je prostor za garážemi 
v areálu bývalého JZD. Také 
občané, jak jsou již zvyklí, 
věnovali svůj čas a vyhrabali 
zatravněné části obce. Určitě 
všem patří poděkování za 
to, že údržba těchto prostor 
jim není lhostejná.
V požární ochraně má naše 
obec co dohánět. Navázali 
jsme spolupráci s externím 
pracovníkem v zajištění po- 
žární ochrany z Rosic. Na 
Zastupitelstvu dne 28. 3. 
proběhlo schválení dvou no-
vých vyhlášek. Byl schválen 
Požární řád a Podmínky pro 
zajištění požární ochrany 
při shromažďování většího 
počtu osob v budovách a na 
volném prostranství. Pro 
zajištění podmínek, uvede-
ných v těchto vyhláškách, 
proběhla kontrola obecních 
budov a hasičky dne 27. 3. 
Jednalo se zejména o kon-
trolu hasicích zařízení, jejich 
správné rozmístění, označe-
ní únikových cest, hlavních 
uzávěrů plynu a rozvaděčů 
elektřiny. Byl zjištěn jeden 

zásadní nedostatek: hydrant 
vedle knihovny je mimo 
provoz - neteče voda. 
Zásahová jednotka (JSDH) 
absolvovala s cisternou zku- 
šební výjezd po obci. Dne 
24. 3. provedli zkušební zá-
sah v třešňovém sadu, kde 
probíhalo pálení klestí. Dout- 
nající spáleniště se podařilo 
zajistit.
Dne 31. 3. proběhlo školení 
zásahové jednotky (9 členů) 
na provoz cisterny Š706 
CAS ve spolupráci s JSDH 
Omice, kde vlastní stejný 
typ cisterny. Po zpracování 
připomínek a případných 
poznatků ze školení při-
hlásíme vozidlo k zásahu 
na Krajský operační integro-
vaný systém (KOPIS).

Jiří Vozdecký, místostarosta
 

Samovýroba dřeva
Informace z OÚ:

Obec Kratochvilka nabízí na- 
dále k prodeji štěpku (směs 
tvrdého a měkkého dřeva), 
která je vhodná jako palivo 
nebo mulč. Cena štěpky 40,- 
Kč za přinesený jutový pytel 
(pytel na obilí). Zájemci se 
mohou hlásit na Obecním 
úřadě nebo na tel. 602 734 
087, popřípadě na e-mailu: 
k loucek@kra tochv i l ka . cz . 
Prostředky z prodeje budou 
použity na obnovu a údržbu 
ovocného sadu.

Obecní úřad Kratochvilka 
přijímá nadále žádosti na 
samovýrobu dřeva z obec-
ního lesa. Jedná se o samo- 
výrobu padlého nebo su-
chého dřeva, které vám po- 
věřený pracovník určí k těž-
bě. Pokud máte zájem o sa-
movýrobu dřeva na topení, 
přineste žádost na Obecní 
úřad. V případě potřeby 
obdržíte formulář žádosti  
i na Obecním úřadě. Žádosti 
podávejte nejpozději do 30. 
dubna 2012.

PRAVIDLA PRO SAMO-
VÝROBU A PRODEJ PALI- 
VOVÉHO DŘEVA  Z OBEC-
NÍCH LESŮ
V rámci zajištění transpa-
rentnosti a rovného přístupu 
při vyřizování žádostí o pali- 
vové dřevo Zastupitelstvo 
obce Kratochvilka na svém 
zasedání dne 29. 2. 2012 vza-
lo na vědomí níže uvedená 
pravidla pro samovýrobu 
a prodej palivového dřeva 
z obecních lesů. Obec  Kra-
tochvilka, jako vlastník lesa, 
umožní zájemcům o dřevo 
na topení provádět v lese 
samovýrobu dřeva. 
Samovýrobou se rozumí, 
že zájemce si sám vyrobí 
(vytěží), přiblíží a odveze 
dřevo, které mu určí starosta 
(nebo pověřený zástupce). 
Veškeré práce provádí na 
vlastní náklady a na vlastní 
nebezpečí. Účelem samový-
roby je zpracovat méně 
hodnotné dřevo např. v pro-

Oficiality z „OÚ“
z obecního úřadu
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bírkách, mladých lesních 
porostech do 40 let nebo 
vývraty. 
Samovýroba dřeva není ná-
roková a je zadávána pouze 
tehdy, když dřevo této kva-
lity bude v lese k dispozici. 
Zájemci však mj. nesmí 
jakýmkoli způsobem ohro-
zit stav lesa, poškozovat 
cesty nebo stromy, rušit zvěř 
nebo ptactvo při hnízdění. 
Samovýroba je prováděna ve 
dvou časových intervalech 
během roku, a to v měsících 
leden – březen a listopad – 
prosinec.
Prodej palivového dřeva je 
úplatné přenechání zpra-
covaného dřeva, které jako 
palivo určí obecní úřad Kra-
tochvilka např. po těžbě. 
Vzhledem k tomu, že nákla-
dy na údržbu lesa jsou plně 
hrazeny z rozpočtu obce 
Kratochvilka, budou při při- 
dělování dřeva z lesů zvý-
hodněni občané Krato- 
chvilky.

PRAVIDLA PRO SAMO-
VÝROBU A PRODEJ  PALI- 
VOVÉHO DŘEVA V LE-
SÍCH OBCE KRATO- 
CHVILKA
Samovýrobou rozumíme 
těžbu dřeva ponechaného 
tomu, kdo dřevo vytěží zce-
la, nebo zčásti, za stanove-
nou úplatu.
Samovýrobce je fyzická oso-
ba starší 18-ti let s trvalým 
pobytem v obci Kratochvil-
ka nebo je vlastníkem stavby 
nacházející se v k.ú. Kratoch-
vilka.
Samovýroba slouží pro záso- 

bování obyvatelstva přede-
vším palivovým dřívím  
a provádí se v souladu s pra-
vidly pro povolování těchto 
těžeb. 
O samovýrobu palivového 
dříví je nutno požádat pouze 
a jen výhradně na Obecním 
úřadě obce Kratochvilka.
Tato pravidla jsou závazná 
nejen pro občany obce Kra-
tochvilka, ale i pro občany 
obcí, jejichž katastr sousedí  
s kratochvilskými lesy.

Čl. I.
Pořadník

1. Pro zájemce o samovýro-
bu dřeva je na úřadě obce 
zřízen pořadník.
2. Do pořadníku je zařazen 
každý občan na základě po-
dání písemné žádosti (žádost 
obdrží na úřadě obce).
3. Obec tuto žádost zaregis-
truje, opatří datem převzetí, 
pořadovým číslem/rok a za- 
řadí do pořadníku nevyří-
zených žádostí. Pořadí urču-
je datum podání písemné 
žádosti.
4. Na základě žádosti a podle 
pořadového čísla nabídne 
Obecní úřad zájemci místo 
a druh porostu, ve kterém 
lze samovýrobu palivového 
dřeva realizovat.
5. Obecní úřad vydá samo-
výrobcům „Povolení na sa- 
movýrobu dřeva“ (dále jen 
„Povolení“), které bude ob-
sahovat: jméno a příjmení 
žadatele, místo, maximální 
množství palivového dřeva 
ke zpracování pro jednotlivé 
zájemce.
6. V případě většího zájmu 

starosta určí maximální 
množství palivového dřeva 
ke zpracování pro jednotlivé 
zájemce.
7. Pokud zájemci bude pro-
vádět samovýrobu druhá 
osoba, musí její jméno uvést 
v žádosti. Tato oprávněná 
osoba svůj souhlas potvrdí  
v žádosti svým podpisem. 
(viz. Zákon č. 289/1995 Sb., 
lesní zákon, ve znění poz- 
dějších předpisů a vyhlá-
šek).
8. Na jednu žádost bude 
umožněno žadateli vytěžit 
maximálně 10 prmr (1 prmr- 
jeden prostorový metr) 
palivového dřeva.
9. Žádosti nelze do pořadní-
ku podávat za každou osobu 
žijící ve společné domácnos-
ti (jedna domácnost = jedna 
žádost).
10. Občanům žijícím mimo 
k.ú. Kratochvilka  bude po-
volována samovýroba dřeva 
po vyřízení všech žádostí 
občanů obce Kratochvilka  
v daném kalendářním roce.
11. Přednost v pořadníku 
dostane žadatel, jehož poža- 
davek nebyl vyřízen v mi-
nulém roce.
12. Pořadník přechází z jed-
noho roku do dalšího roku.

Čl. II
Organizace samovýroby 

palivového dříví
1. Samovýrobu palivového 
dřeva i jeho odvoz lze 
provádět pouze v množství 
a na místě uvedeném v  „Po-
volení“, které musí mít sa-
movýrobce při této činnosti 
u sebe.
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2. Je přísně zakázáno vyře-
závat cokoliv jiného, než je 
určeno v „Povolení“.
2. Vstup do lesa za účelem 
provádění samovýroby a od-
vozu dřevní hmoty je možný 
pouze s tímto povolením.
3. Žádosti o samovýrobu 
budou jednotlivě projed-
nány úřadem obce, v přípa- 
dě nutnosti i s lesním hospo-
dářem.
4. Po změření dřeva (Čl. III., 
odst. 6.) vystaví  obec doklad 
na odprodej dřeva.

Čl. III.
Povinnosti žadatele při 

práci v lese
1. Samovýrobu palivového 
dřeva musí žadatel provádět 
ve vyznačeném dílci a na 
vyznačených stromech urče-
ných k samovýrobě.
2. Mimo vytýčený dílec a vy- 
značených stromů nesmí 
těžit.
3. V prostoru samovýroby 
musí provést úklid jak 
větví, tak nepořádku, který 
způsobil (petlahve a pod.)
4. Dokončit práce v dohod-
nutém termínu.
5. Oznámit starostovi (nebo 
pověřenému zástupci) ukon- 
čení prací a nahlásit skutečné 
množství zpracovaného pa-
livového dřeva v prmr.
6. Dřevo bude srovnáno do 
hranic v lese a jeho odvoz  
z lesa lze provést po změření 
starostou  (nebo pověřeným 
zástupcem), popřípadě les-
ním hospodářem.  Měření je 
v jednotce prostorový metr 
rovnaný – 1 prmr.
7. Zajistit si včasný odvoz 

vytěženého dřeva.
8. Odvoz vytěženého dřeva 
je nutné provádět v takové 
době, aby nedocházelo k poš- 
kozování lesních cest a zne-
čišťování místních i státních 
komunikací.

Čl. IV.
Stanovená cena a platba za 

palivové dřevo
1. Cena za samovýrobu pa-
livového dřeva v roce 2012 
se pohybuje v rozmezí 250-
350 Kč za prmr dle kvality  
a přístupnosti.
2. Cena za palivové dřevo 
získané samovýrobou na 
kalendářní rok se může kaž-
doročně upravovat.
3. Cena za hotové palivo:
- 400,- Kč/ prmr  
(jeden prostorový metr) 
- měkké dřevo
- 650,- Kč/ prmr  
(jeden prostorový metr) 
- tvrdé dřevo
4. Platba za dřevo bude 
provedena do 14 dnů od 
ukončení samovýroby a pře- 
měřením dřeva starostou 
(nebo jeho zástupcem, popří-
padě lesním hospodářem) 
na obecním úřadu Krato-
chvilka.

Čl. V.
Vyřazení z pořadníku

1. Vyřazen bude zájemce, 
který má vůči obci neuhra-
zené pohledávky, porušil 
pravidla samovýroby, 
úmyslně poškodil nebo zne-
hodnotil majetek obce.
2. Vyřazen bude zájemce, 
který má trvalý pobyt v obci 
Kratochvilka, nebo je vlast-

ník rekreačního objektu v k.ú. 
Kratochvilka, a prováděl sa- 
movýrobu dřeva v lesích 
obce pro občany s pobytem 
mimo obec Kratochvilka.
3. Vyřazení z pořadníku je 
na dobu 3 roků.

Čl. VI.
Závěrečná ustanovení

1. Platnost těchto pravidel je 
ode dne 29. 2. 2012.
2. Požadované množství 
dřeva je přímo odvislé od 
množství plánované těžby 
v lese v daném roce a obec 
Kratochvilka má právo limi-
ty operativně upravovat.
3. Obec požaduje, aby vy-
těžené dřevo bylo z lesa 
odvezeno nejpozději do 31. 
března příslušného roku. 
Při špatných povětrnostních 
podmínkách v nejbližším 
vhodném termínu, nejpoz-
ději do 30. dubna příslušného 
roku.
4. Práce v lesích při samo-
výrobě dřeva koná samo- 
výrobce na vlastní nebez-
pečí.
5. Porušení výše uvedených 
pravidel samovýroby se bu-
de trestat vykázáním z lesa 
bez nároku na náhradu za 
vytěžené dřevo a pokutou.
6. Samovýroba dřeva bez 
platného povolení bude 
považována za škodu (krá-
dež) obecního majetku a pře- 
dána k řešení Policii ČR.
7. Za zvlášť hrubé porušení 
pravidel samovýroby může 
být žadatel předán k pře-
stupkovému řízení na 
Městský úřad Rosice.

Připravil Luděk Klouček

z obecního úřadu
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Zastupitelstvo
Informace ze zasedání Za-
stupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva 
proběhlo ve středu 28. 3. 
2012 od 18 hodin. Na progra-
mu bylo schválení smlouvy 
o využití Sběrného střediska 
odpadů v Rosicích, schvá-
lení finančního příspěvku 
Klubu seniorů Kratochvilka 
a schválení Rozpočtového 
opatření č. 2/2012, kterým 
se upravuje schválený roz-
počet v reakci na aktuální 
potřeby obce. Dále Zastu-
pitelstvo schválilo Obecní 
vyhlášku č. 3 - Požární řád 
obce a Obecní vyhlášku  
č. 4 - Zabezpečení požární 
ochrany při pořádání akcí. 
Tyto dvě vyhlášky naše obec 
neměla a jejich schválení je 
nezbytné pro zabezpečení 
požární ochrany obce. Dal-
ším bodem programu bylo 
schválení smlouvy o budou-
cí smlouvě o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému 
břemenu mezi obcí Kratoch-
vilka a E. ON Distribuce. 
Smlouva se týká vybudo-
vání přípojky NN pro 
slečnu Tušlovou, která bude 
položena v pozemku parc.  
č. 656/1. Místostarosta Jiří 
Vozdecký informoval o kou- 
pi cisterny pro zásahovou 
jednotku SDH a prodeji ne- 
vyhovujícího vozidla Praga 
V3S. Dále vystoupil sta-
rosta Ing. František Malý  
a informoval Zastupitelstvo 
a občany o připravovaných 
opravách vodovodu, o při- 
pravované rekonstrukci bu-
dov OÚ, o možnosti využívat 

obecní pozemky občany,  
o záměru obce zrušit odběr 
časopisu ROSA pro všechny 
občany a o výročních zase- 
dáních KAHAN a KTS. 
Na závěr poděkoval pan 
starosta občanům za účast  
a pozval je na další zasedání 
poslední středu v dubnu.

Přehled usnesení z 6. zase-
dání Zastupitelstva obce 
Kratochvilka konaného  
29. 2. 2012

Zastupitelstvo obce Krato-
chvilka
Schvaluje:
a) smlouvu o využití Sběr- 
ného střediska odpadů  
v Rosicích.
b) finanční příspěvek Klubu 
seniorů Kratochvilka ve výši 
10.000,- Kč.
c) rozpočtové opatření  
č. 2/2012.
d) Obecní vyhlášku č. 3 - 
Požární řád obce.
e) Obecní vyhlášku č. 4 - 
Zabezpečení požární ochra-
ny při pořádání akcí.
f) smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení práva odpovída-
jícího věcnému břemenu 
mezi obcí Kratochvilka  
a E. ON Distribuce.

Informace o možnosti vyu-
žít Sběrné středisko odpadů 
v Rosicích
Město Rosice, po rekonstruk-
ci sběrného střediska, nabíd-
lo okolním obcím možnost 
využít sběrné středisko 
k ukládání odpadů jejich 
občany. Odpad, který lze ve 
středisku odkládat, se dělí 
do dvou kategorií takto: 

Obyčejný odpad: papírové 
a lepenkové obaly, plastové 
obaly, dřevěné obaly, ko-
vové obaly, směsné obaly, 
skleněné obaly, textilní 
obaly, pneumatiky, sklo, al-
kalické baterie, jiné baterie  
a akumulátory, beton, cihly, 
tašky a keramické výrobky, 
směsi nebo oddělené frakce 
betonu, tašek a keramic-
kých výrobků, dřevo, sklo, 
plasty, měď, bronz, mosaz, 
hliník, olovo, zinek, železo 
a ocel, cín, papír a lepenka, 
oděvy, textilní materiály, 
nepoužitá léčiva, vyřazené 
elektrické a elektrotechnické 
zařízení, dřevo, biologicky 
rozložitelný odpad, uliční 
smetky, objemný odpad
Nebezpečný odpad: odpad-
ní barvy a laky obsahující 
organická rozpouštědla ne-
bo jiné nebezpečné látky, 
odpadní lepidla a těsnící 
materiály obsahující orga-
nická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky, upo-
třebené vosky a tuky, nechlo-
rované minerální motorové, 
převodové a mazací oleje, 
jiné motorové, převodové 
a mazací oleje, obaly obsa-
hující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito lát-
kami znečištěné, absorpční 
činidla, filtrační materiály 
(včetně olejových filtrů jinak 
blíže neurčených), čistící 
tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými 
látkami, olejové filtry, ne-
mrznoucí kapaliny obsahu-
jící nebezpečné látky, ply-
ny v tlakových nádobách 
(včetně halonů) obsahující 
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nebezpečné látky, labora-
torní chemikálie a jejich 
směsi, které jsou nebo ob-
sahují nebezpečné látky, 
olověné akumulátory, nikl 
– kadmiové akumulátory, 
rozpouštědla, kyseliny, zása-
dy, fotochemikálie, pesticidy, 
zářivky a jiný odpad obsa-
hující rtuť, vyřazená zařízení 
obsahující chlorofluorouhlo-
vodíky, barvy, tiskařské bar- 
vy, lepidla a pryskyřice ob-
sahující nebezpečné látky, 
vyřazené elektrické a elek-
tronické zařízení obsahující 
nebezpečné látky.
Uložení výše uvedeného od-
padu je možné po předložení 
dokladu totožnosti. Za ulo-
žení je stanoven poplatek, 
který bude platit obec. 
Poplatek je nižší, než po-
platek za mobilní svoz, 
který naše obec využívá pro 
zabezpečení likvidace těchto 
odpadů. 
Dále je možné ukládat zdar- 
ma - tzv. zpětný odběr - ná- 
sledující zařízení (pouze 
kompletní zařízení): vyřa-
zené elektrické zařízení 
(televizory, PC, monitory, 
rozhlas. přístroje, magneto-
fony …), zářivky, výbojky 
a jiný odpad, obsahující 
rtuť, baterie a akumulátory, 
vyřazené zařízení s obsahem 
chlorfluoruhlovodíků (led-
nice, mrazáky …), vyřazená 
elektrická zařízení (ostatní).
Proto Obecní úřad žádá 
občany, aby uvedené odpady 
a elektrická zařízení ukládali 
do Sběrného střediska v Ro-
sicích, U Pálenice 1469.

Provozní doba:
pracovní dny 
(Po - Pá) 9:00 - 18:00
sobota    
9:00 - 18:00
neděle, svátky   
zavřeno
Podrobná tabulka ke třídění 
odpadů i se specifikacemi je 
na www.kratochvilka.cz 

Ing. Michal Zoblivý,
 1. místostarosta

Výbory
Finanční výbor
USNESENÍ ZE 3. SCHŮZE 
FV, konané dne 26.2. 2012

FV projednal a doporučil 
ZO schválit rozpočtové 
opatření č.2/2012
Příjmy: par. 4112  navýšení  
              o 10.000,- Kč
              par. 1032  navýšení 
              o 20.000,- Kč
              par. 3314  navýšení 
              o 1.000,- Kč
              par. 5512  navýšení 
              o 60.000,- Kč
              par. 3633  navýšení 
              o 83.000,- Kč
Celkové zvýšení příjmů      
264.000,- Kč
Výdaje: par.1032 zvýšení 
               o  20.000,- Kč
               par. 2310 zvýšení 
               o  51.000,- Kč
               par. 2321 zvýšení 
               o  25.000,- Kč
               par. 3326 zvýšení 
               o 105.000,- Kč
               par. 3399 zvýšení 
               o  10.000,- Kč
               par. 3429 zvýšení 
               o 5.000,- Kč

               par. 3633 zvýšení 
               o  48.000,- Kč    
               par. 3723 zvýšení 
               o  10.000,- Kč
               par. 5512 zvýšení 
               o 142.000,- Kč 
               par. 6112 zvýšení 
               o  38.000,- Kč
               par. 6115 zvýšení 
               o  20.000,- Kč
Celkové zvýšení výdajů      
264.000,- Kč

V celkovém navýšení roz-
počtu jsou zahrnuty: dota-
ce JMK, prodej dřeva, re-
gistrační poplatky z Místní 
lidové knihovny, prodej 
zásahového vozidla PV3S, 
nájem za plynovod r. 2011.
V celkovém zvýšení výdajů 
je zahrnuta obnova sadu, 
projekt na 2. etapu vodo-
vodu, údržba plynovodu, 
zvýšení ceny za zpracování 
komunálního odpadu, poří-
zení cisterny, výdaje na or-
ganizaci krajských voleb.
V měsíci dubnu bude FV pro-
jednávat  nastavení pravidel 
pro poskytování a čerpání 
příspěvků zájmovým orga-
nizacím a komisím.

         Luděk Klouček,
 předseda FV

Komise
Komise pro občanské 
záležitosti

Jubilea
V dubnu se dožívají život-
ního jubilea tito naši spolu- 
občané: paní Marie Bře-
ňová, paní Jaroslava Hoso- 

z obecního úřadu
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vá, paní Květoslava Teplá, 
paní Jaroslava Staňková, 
paní Františka Zemanová, 
pan Jiří Staněk a pan Otto 
Vavřík. 
Všem srdečně gratulujeme  
a přejeme především zdraví 
a elán do dalších let.

      Za KPOZ Veronika Vítová

Vítání občánků
Milí občánci Kratochvilky,
je nám milou povinností oz- 
námit vám, že vás dne 19. 5. 
2012 v 15 hodin v sále OÚ 
slavnostně přivítáme do 
života.
Očekáváme vás s vašimi ro-
diči, prarodiči i se všemi, 
které si přejete mít v tento 
den ve své blízkosti. Těšíme 
se na Adélu Císařovou, 
Natálii Skopalovou, Emu 
Šmídkovou, Samuela Trýz-
nu, Ivetu Vítovou a Petra 
Vozdeckého. 

     Za KPOZ   Helena Hurtová 

Vzkaz pro kratochvilské 
seniory
Vážení a milí senioři,
dovolte, abych vám touto 
cestou poděkovala za hoj-
nou účast na první, zaklá- 
dající schůzce Klubu senio-
rů. Neskrývám radost z nad- 
šení, s jakým jste se do této 
činnosti zapojili. Přeji vám 
hodně zdraví, elánu a chuti 
pracovat. Zároveň děkuji 
za pomoc, kterou jste opět 
nabídli obci. Jste vzorem 
nejen pro mladší ročníky, 
kterým ukazujete, že se  
v každém věku dá život žít  
a užívat. Tím také dokazu-

jete, že kultura a společenský 
život v obci jsou pro všech-
ny. 
Přeji vám, ať vás elán neo-
pouští. Těším se na spolu-
práci a také já vám podávám 
pomocnou ruku.

Helena Hurtová

Informace z komise pro 
životní prostředí a rozvoj 
obce 

Dne 13. 3. 2012 se konala 
pravidelná schůze Komise 
pro životní prostředí a roz-
voj obce.  Program jednání 
byl stanoven následovně:
Kultivace obecních ploch 
Naše zasedání navštívila pa-
ní Dušková. Je předsedkyní 
komise pro životní prostředí 
v Tetčicích a zabývá se ná-
vrhy a realizacemi zahrad. 
Přinesla několik zpracova-
ných návrhů, jak by mohl 
vypadat po úpravě např. 
pomník a prostor za pom-
níkem, prostor na návsi (na 
place) a v parčíku. 
Jako první přijde na řadu již 
zmiňovaný pomník. Ten by-
chom chtěli opravit a zrekon-
struovat nejdříve. Předběžně 
jsme proto projednali návrh 
na jeho úpravu. Na příštím 
jednání dořešíme definitiv-
ní podobu a naplánujeme 
práce, které s proměnou sou- 
visí. 
Ostatními návrhy se budeme 
zabývat na některé z příštích 
schůzí.
Sad
Komise naplánovala další 
etapu vyčištění sadu na so-
botu 24. 3. 2012. Po dvou 

úspěšných brigádách  násle-
dovala třetí. Dobrovolníci 
zpracovávali vytěžené dřevo 
a zdá se, že sad začíná vypa-
dat jako obhospodařený.
Za komisi chceme velice 
poděkovat všem, kdo přišli 
pomoct, byť jen na malou 
chviličku. Hlavní poklona 
patří těm, co strávili v sadu 
spousty hodin ze svého vol-
ného času – děkujeme!

Za Komisi pro životní 
prostředí a rozvoj obce  

Petra Benhartová
 

Pozvánka do sadu

Dle pořekadla „Opakování - 
matka moudrosti“ vám opět 
shrnu události v sadě. Pokud 
jste se ještě nebyli podívat na 
úpravy, které tu proběhly, 
tak si naplánujte procházku  
nyní. Budete překvapeni, jak 
to tam prokouklo.
Celkově v zanedbaném sadě 
proběhly už tři etapy rekul-
tivace neboli obnovy.  Byly 
zlikvidovány veškeré nále-
tové dřeviny, suché a poš-
kozené stromy. Vytěžené 
dřevo se prodalo zájemcům, 
ostatní dřeviny ve formě 
zpracované štěpky jsou stá-
le v prodeji. Pokud máte 
zájem, podrobné informace 
naleznete v sekci „Zprávy 
z OÚ“ nebo na webových 
stránkách obce. 
Nyní je sad připraven na no-
vou výsadbu a další práce, 
tentokrát s těžkou techni-
kou.
Dne 29. března navštívil náš 
sad pan Ing. Strádal, před-
seda zahrádkářského spolku 
v Neslovicích a nabídl nám 
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pomoc s výsadbou nových 
stromů. Jeho návrh zasadit  
v brzké době 7 nových 
švestek jsme přijali a dohodli 
s ním i nejvhodnější postup 
práce.  Mladé stromky se bu-
dou vysazovat po levé straně 
sadu, kde není nutný další 
velký zákrok. Pravá strana 
se na výsadbu musí nejprve 
připravit: dojde k vytrhání 
pařezů pomocí strojů a ná-
slednému porovnání teré-
nu. Výsadba pak proběhne 
pravděpodobně na podzim. 
Do té doby nám pan Ing. 
Strádal poskytne návrh nové 
podoby sadu. Budeme mít  
už jasnější představu o tom, 
kolik dalších sazenic ovoc-
ných stromů bude potřeba, 
jaké druhy ovoce a jaké 
odrůdy se kam zasadí. 
V sadě se stále pracuje a vy 
budete i nadále informová-
ni, jak to vše pokračuje. 
Kdokoli můžete přiložit ruce 
k dílu a pomoci všem těm, 
kteří tam tráví spoustu svého 
volného času, aby vytvořili 
již teď útulné místečko v na-
ší obci. 
Myslím, že jim právem patří 
poděkování za jejich ochotu, 
píli a hlavně chuť udělat pro 
obec něco užitečného.
A vy ostatní, zajděte se 
aspoň podívat, již brzy vše 
rozkvete a kratochvilský sad 
se určitě stane novým cílem 
vašich procházek.

Za Komisi pro životní 
prostředí a rozvoj obce  

Petra Benhartová
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Masopust 2012
TJ Družstevník Kratochvil-
ka ve spolupráci s SDH 
Kratochvilka připravil v so- 
botu 17. 3. 2012 tradiční 
Masopust. Zahájení bylo 
před kinosálem, odkud pak 
všechny masky v čele s koň-
ským povozem pokračovaly 
průvodem po celé obci. 
Koňský povoz, zapůjčený 
od pana Jaroslava Domkáře 
z Polanky, měl veliký ohlas 
hlavně u místních dětí. 
Masek se sešlo požehnaně. 
Mohli jsme zde vidět nejen 
ty, které přímo k masopustu 
patří - rychtáře, medvěda, 
koně, nevěstu se ženichem, 
 

ale i šašky, vězně, čarodějnice 
a další. I naše malé děti šly 
průvodem např. za posta-
vičky z pohádek.
Místní i přespolní měli mož-
nost se u kinosálu nejen 
občerstvit, ale i zakoupit 
domácí zabijačku, která 
všem chutnala. Počasí nám  
celý den přálo a tak jsme 
poseděli, setkali se s přáteli, 
které jsme po dlouhou zimu 
neviděli. Ochutnali jsme  
nabízené dobroty a až pozdě 
odpoledne se vydali domů.
Masopustní hodování po- 
kračovalo v místním kino-
sále, kdy kolem osmé hodi-
ny večerní vstoupily masky 
do sálu a začalo se tancovat. 

Nabízelo se bohaté občerst-
vení, byla připravena krásná 
tombola.
K tanci a poslechu hrála 
všem dobře známá kapela 
„Noví kaskadéři“. 
Nad naše očekávání byla 
účast velká. Zábava se vyda-
řila ke spokojenosti všech.
Věříme, že napřesrok se nám 
sejdou masky i hosté opět  
v hojném počtu.
Pořadatelé děkují všem zú-
častněným a již se těší na se- 
tkání příští rok o Masoputu.

Jana Nedomová,
Jitka Nováková,

 Lenka Šmídková

Uskutečněné akce
akce
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Velikonoční výstava
V sobotu 31. března proběhla 
pod záštitou TJ Družstevník 
Kratochvilka a Komise pro 
kulturu a sport již druhá, tra-
diční velikonoční výstava. 
Na výstavě jsme mohli obdi- 
vovat šikovnost místních 
i přespolních občanů, kteří 
nám na ukázku zapůjčili 
své ručně vyrobené veliko-
noční dekorace i kraslice. 
Návštěvníci si mohli pro-
hlédnout a zároveň i zakou-
pit různě malované kraslice 
- slepičí, husí, kachní nebo  
i pštrosí. Na prodej byla 
také keramika, jarní květiny, 
perníčky, ubrusy a mnoho 
dalších velikonočních deko-
rací. Pořadatelé se nám 
snažili přiblížit tradiční  
i moderní techniky zdobení 
kraslic, ruční pletení pom-
lázek z  vrbových proutků 
i zdobení perníků. Vzác-
ným hostem výstavky byla 
paní Anna Dražilová, která 
předváděla výrobu hanác-
kých kraslic zdobených 
slámou. Její tvorbu můžete 
vidět i v Etnografickém mu-
zeu v Brně. Má za sebou také 
několik výstav v zahraničí. 
Zájem občanů byl opravdu 
veliký, jak o samotnou vý-
stavu, tak i o vystavované 
dekorace. 
Prostě velikonočních inspi-
rací na výstavě bylo pro 
účastníky dost a dost.
K příjemnému prožitku so-
botního odpoledne přispělo 
i posezení u lahodného 
občerstvení.

Závěrem bych chtěl podě-
kovat všem, kteří se do akce 
aktivně zapojili, připravili 
občerstvení a starali se o její 
úspěšný průběh. Díky patří 
také všem občanům, kteří 
nás přišli svou návštěvou 
podpořit.

Věřím, že se nám příští rok 
povede uspořádat třetí roč-
ník této výstavy, s přáním 
ještě větší účastí našich 
občanů.  

Luděk Klouček, člen kulturní 
a sportovní komise

akce
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Slavnostní zahájení provozu Místní lidové knihovny Kratochvilka dne 24. 3. 2012
přibližujeme čtenářům Zpravodaje prostřednictvím fotografií pana Jiřího Čermáka.  
Děkujeme za spolupráci. 
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Pozvánka na pálení čarodějnic
Tradiční pálení čarodějnic proběhne na Kratochvilce v pondělí 30. 4. 2012 na Letné. Podrob-
né informace dostanou občané na letácích do svých schránek. Přijďte nebo přileťte v hoj- 
ném počtu!

Brigáda
TJ Družstevník Kratochvilka a Komise pro životní prostředí a rozvoj obce zvou všechny 
občany na „jarní úklid“ v naší obci.  
Brigáda je naplánována na sobotu 14. 4. 2012. Podrobnosti k akci budou občanům sděleny.

Akce plánované
akce
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Dubnové akce v mikroregionu kahan
Datum Místo konání Název akce
1.4. Zbýšov - sál MKC Velikonoční výstava

1.4. Rosice - MC Kašpárkov Rodinné konstelace

3.4. Rosice - knihovna Legrácky v knihovně

3.-4.4. Zakřany - sál OÚ Velikonoční výstava s jarmarkem

4.4. Rosice-zámecké kulturní centrum Velikonoční zpívánky

4.4. Rosice-středisko volného času Velká (veliko)noční hra

5.-7.4 Rosice-příměstský tábor středisko 
volného času Velikonoční dovádění

6.4. Rosice-MC Kašpárkov Den matek

6.4. Lukovany-Pod KD Velikonoční čaj o páté

7.4. Babice- Kulturní dům Noc s Andersenem

7.4. Tetčice- Sokolovna Velikonoční beránek

8.4. Říčany-Lihovarský sklep Divadlo pro děti

8.4. Zbýšov-Zbýšovská střelnice Střelecká soutěž "O velikonoční 
beránka"

8.4. Rosice- kostel sv. Martina Velikonoční koncert

10.4. Rosice-knihovna Cestovatelské promítání

11.4. Rosice-středisko volného času Pokerový turnaj

12.4. Rosice-MC Kašpárkov Tvořivá dílna

13.4. Říčany - KD Rocková zábava RELAX

13.4. Zbýšov-kino Horník Z.Izer "Turné čtyř můstků"

13.4. Rosice-zámecké kulturní centrum Žákovský koncert

13.-30.4. Rosice- knihovna Výstava Motýli

14.4. Rosice- kino Panorama Žízníci-divadlo Prádelna

14.4. Rosice-MC Kašpárkov 1. narozeniny Kašpárkova

14.4. Zbýšov - Pamír Taneční zábava Gong

14.4. Zastávka - areál Čechie Turnaj přípravek

19.4. Zastávka - sál ZUŠ Žákovský koncert

19.-21.4. Rosice- zámecké kulturní centrum Přehlídka mysliveckých trofejí

20.4. Rosice- Základní škola Rosice Den Země



16

21.4. Rosice-zámecké kulturní centrum Žákovský koncert

21.4. Rosice-středisko volného času Boj o Tetčický poklad

21.4. Babice - Náves Den Země - brigáda

21.4. Zbýšov - Pamír Koncert-Žalman a spol.

22.4. Říčany - KD Národní šampionát mažoretek ČR

22.4. Zastávka - areál Čechie Turnaj přípravek

22.4. Zastávka-Sokol Zastávka Malování na chodník

24.4. Zakřany-Moravská Nová Ves Kvalifikace skupin sóloformací

24.4. Rosice-MC Kašpárkov Výlet za zvířátky do Okrouhlíku

25.4. Rosice - knihovna Astrovečer s Jarmilou Vaculíkovou

27.4. Babice-Dělnický dům Zastávka Karel Gott - Revival Morava

27.4. Rosice-Brno, Janáčkovo divadlo Zájezd na div.představení Carmen 
Brno

27.4. Zastávka-Zahrada DDM Čarodějný rej

27.4. Říčany- Lihovarský sklep Čarovná noc-kapela Czech

27.4. Zbýšov-kino Horník Div.předst. Polízanice malé 
čarodějnice

28.4. Zbýšov-sál MKC Kurz filmování

28.4. Rosice-zámecké kulturní centrum Vernisáž prací žáků ZUŠ Rosice

28.4. Zakřany-Újezd u Rosic 1.kolo v pož.sportu-mládež

28.-29.4. Tetčice-Sokolovna Divadlo pro malé i velké "Popelka"

29.4. Zbýšov-Hornický dům Mistrovství ČR masters v sil.trojboji

29.4. Újezd u Rosic Obvodní kolo v pož.sportu

30.4. Zakřany - Újezd u Rosic 1.kolo v pož.sportu-muži, ženy

29.4. Rosice - MC Kašpárkov Divadélko Na stromě- Tři prasátka

30.4. Rosice - Starý pivovar Škola kouzel

30.4. Babice - Náves Pálení čarodějnic

30.4. Kratochvilka Pálení čarodějnic

30.4. Příbram n/M Pálení čarodějnic

30.4. Újezd u Rosic Pálení čarodějnic

30.4. Zbýšov- Junácká klubovna Pálení čarodějnic

30.4. Lukovany Pálení čarodějnic

akce
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1.5. Babice- areál Čechie Zastávka 1.Máj

1.5. Zastávka - areál Čechie 1.Máj - svátek práce

2.-10.5. Rosice-zámecké kulturní centrum Výstava Armáda ČR v obrazech

3.5. Rosice - středisko volného času Karaoke večírek

4.5. Rosice - středisko volného času Letní závody na snowboardu

připravila Lenka Šmídková, zdroj: http://www.mikroregionkahan.cz/

10. 4. V 17 hodin Cestovatel-
ské promítání - Mexiko
Dubnové cestovatelské pro-
mítání vás zavede až na 
kraj světa - do Mexika. Buj-
ná příroda, deštné pralesy, 
rušná velkoměsta, mexičané 
a mexičanky - prostě pestrý 
život v pestré středoamerické 
zemi. 

13. 4. Od 18 hodin vernisáž 
výstavy “Motýli jen tak pro 
radost” 
Výstava amatérského foto- 
grafa motýlů Jaroslava 
Bučka, která bude zahájena 
vernisáží 13. dubna v kni-
hovně. Občerstvení a malý 
kulturní program zajištěn. 
Výstava bude přístupná od 
13. 4. - 30. 4. vždy v otevírací 
dobu knihovny.

24. 4. Astrovečer začíná v 17 
hodin
...s brněnskou astroložkou 
Jarmilou Vaculíkovou. Před-
náška na téma co se můžeme 
dozvědět z horoskopu, co 
lze považovat za horoskop 
a co ne a jak nám astrolo-
gie může obohatit život. 
Horoskop je mapa našeho 
života, která ukazuje dispo-
zice a předpoklady, které je 
dobré znát. 

Pozvánka na duben do Městské knihovny v Rosicích

Veřejné bruslení na rosickém stadionu v dubnu 2012
Středa 16:00 – 18:00
Pátek 16:00 – 18:00
Sobota 10:00 - 12:00 15:00 - 17:00 20:00 - 22:00 (bruslení pro dospělé)
Neděle 10:00 - 12:00 15:00 - 17:00

Aktuální informace najdete na www.stadion-rosice.cz

Happy Sun Relax
Posilovna
• 1 vstup 69 Kč
• permanentka na 10 
    vstupů 570 Kč
• permanentka měsíční, 
   přenosná, každodenní  
   650 Kč

Solární studio
• bez permanentky
   5–9 Kč/min.
• s permanentkou 
   3,50 Kč/min.
• vodní masáže 
   99 Kč/21 min.

Kontakt:
• Palackého nám. 46, Rosice
• Telefon: 731 949 476, 
    739 203 879, 739 203 880
• www.happyrelax.cz

Čerpáno z: 
http://www.kic.rosice.cz

zpracovala Hana Pavlíčková

Čerpáno z: http://knihovna.rosice.cz 
zpracovala Hana Pavlíčková
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Kino Panorama Rosice
kpt. Jaroše 50, 665 01 Rosice
Program na DUBEN

Perfect days - I ženy mají 
své dny
8. 4. 2012 v 19 hodin
ČR 2011, režie: Alice Nellis
Komedie, 110 min., přís-
tupný, ČESKY, 65 Kč. 
Komedie Alice Nellis o pro-
fesně úspěšné ženě, která 
však touží po tom jediném 
co nemá. Nastolí plán “Dítě” 
a pustí se do něj s vervou 
sobě vlastní, jenže některé 
věci se nalinkovat nedají.

Tohle je válka!
11. 4. 2012 v 19 hodin
USA 2012, režie: McG
Komedie, 97 min., nevhodný 
do 12 let, TITULKY, 65 Kč. 
Dva špičkoví agenti CIA jsou 
kamarádi na život a na smrt. 
To ovšem pouze do doby, 
než se oba zblázní do jedné 
a téže slečny.

Modrý tygr
15. 4. 2012 v 17:30
ČR 2011,
režie: Petr Oukropec
Rodinná komedie, 90 min., 
přístupný, ČESKY, 70 Kč. 
Dobrodružný, magický a hu-
morný rodinný film vtáhne 
děti i jejich rodiče do světa 
fantazie. Co se stane, když 
se ve městě objeví modrý 
tygr?

Vše pro dobro světa  
a Nošovic
18. 4. 2012 v 19 hodin
ČR 2011, režie: Vít Klusák
Dokument, 82 min., přís-
tupný, ČESKY, 70 Kč. 
Sociální groteska o poli, na 
kterém rostou auta. Nejlepší 
dokument loňského roku, 
dle filmových kritiků.

Probudím se včera
22. 4. 2012 v 17:30
ČR 2011, režie: Miloslav 
Šmídmajer
Komedie, 120 min., přís-
tupný, ČESKY, 70 Kč. 
Díky cestě časem dostane 
svobodný profesor češtiny 
šanci napravit co promeškal. 
Získat lásku jediné dívky, 
kterou kdy miloval.

Poupata
25. 4. 2012 v 19 hodin
ČR 2011, režie: Zdeněk 
Jiráský
Drama, 97 min., nevhodný 
do 12 let, ČESKY, 65 Kč. 
Příběh Poupat vypráví  
o postupném rozkladu ro- 
diny, žijící na malém městě. 
Český lev za nejlepší film, 
režii, kameru a hlavní 
mužský herecký výkon.

Kontraband
29. 4. 2012 v 19 hodin
USA 2012, režie: Baltasar 
Kormákur
Thriller, 110 min., do 15 let 
nepřístupný, TITULKY,
60 Kč. 

Nikdo neriskuje tolik jako 
chlap, co může všechno 
ztratit!

Plánovaný program na 
KVĚTEN
Nepřítel pod ochranou
2. 5. 2012
Perfect Sense
6. 5. 2012
Okresní přebor - Poslední 
zápas Pepika Hnátka
9. 5. 2012
Arthur a souboj dvou světů
16. 5. 2012
Meruňkový ostrov
20. 5. 2012
Rodina je základ státu
23. 5. 2012
Probudím se včera
30. 5.2012

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, www.
kic.rosice.cz

Čerpáno z: 
http:// www.kic.rosice.cz

Zpracovala Hana Pavlíčková

akce
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Kino Réna Ivančice
Palackého náměstí 12, 
664 91 Ivančice
Program na DUBEN

Kontraband 11. 4. 2012  ve  
20 hodin
USA, thriller, 110 min., 49 Kč 
(+ 1 Kč)
Hrají: Mark Wahlberg, Kate 
Beckinsale, Lucas Haas, Gio-
vanni Ribisi
Vítejte v podsvětí. Kdo selže, 
musí z kola ven, nejlépe  
s kulkou v hlavě. Dovnitř se 
dostanete snadno, cesta ven 
je skoro nemožná. Drsný 
severský vítr v podobě nej-
talentovanějšího režiséra 
současnosti. Nikdo nerisku-
je tolik jako chlap, co může 
všechno ztratit.

Pan Popper a jeho tučnňáci 
14. 4. 2012 v 17 a ve 20 ho-
din        
USA, rodinný, 94 min., 49 Kč 
(+ 1 Kč), ČESKÝ DABING
Hrají: Jim Carrey, Carla 
Gugino, Angela Lansbury, 
Ophelia Lovibond, Made-
line Carroll
Hřejivá rodinná komedie. 
Pan Popper je úspěšný pod-
nikatel, kterému se daří  
v podnikání, ale nedaří se 
mu urovnat vztahy s rodi-
nou. Jeho život obrátí naruby 
zásilka. Šest velkých krabic, 
ze kterých vyleze šest živých 
tučňáků. Tučňáci jsou milá 
stvoření, ale co s nimi v New 
Yorku?

Medvídek Pú 15. 4. 2012  
v 15 hodin        
USA, pohádka, 69 min., 49 Kč 
(+ 1 Kč), ČESKÝ DABING

Animovaná pohádka pro nej- 
menší diváky
Stokorcový les se probouzí. 
Medvídek Pú se vydává 
shánět med. Přitom nachází 
vzkaz od Kryštůvka Robina. 
Sova tento vzkaz špatně 
pochopí a všechna zvířátka 
začnou Kryštůvka hledat. 
Medvídek Pú má před sebou 
velké dobrodružství.

Probudím se včera 18. 4. 
2012 v 18 a ve 20 hodin         
ČR, komedie, 120 min., 64 
Kč (+ 1 Kč)
Hrají: Eva Josefíková, Jiří 
Mádl, Filip Blažek, Mar-
tina Válková, Viktor Preiss, 
Miroslav Táborský
Svobodný profesor češtiny 
Petr si díky srazu uvědomí, 
že jedinou dívkou, kterou 
miloval, byla spolužačka 
Eliška. Tenkrát však nenašel 
odvahu jí říct, že ji má rád. 
Dostane šanci cestovat  
v čase. Vrací se do svých stu-
dentských let. Návrat však 
není snadný!

Máma mezi marťany 22. 4. 
2012 v 15 hodin        
USA, pohádka, 85 min., 49 Kč 
(+ 1 Kč), ČESKÝ DABING
Vyneste odpadky, snězte 
brokolici - kdo potřebuje 
maminky?
Devítiletý Milo zjistí, jak moc 
potřebuje svoji maminku, 
když ji unesou Marťané. Ti 
totiž plánují, že ukradnou 
“maminkovství” pro své 
vlastní potomky. Milo pod-
nikne výpravu na vesmírné 
lodi. Musí maminku za- 
chránit. A nebude na to sám! 

Tohle je válka 25. 4. 2012 ve 
20 hodin     
USA, komedie, 90 min., 49 
Kč (+ 1 Kč)
Hrají: Tom Hardy, Reese 
Winterspoon, Chris Pine, 
Warren Christie, Brendan 
Meyer
Špičkoví agenti CIA, Tuck 
a FDR jsou nejlepší kama-
rádi. Když se však oba zblá- 
zní do jedné dívky, která 
ani netuší, že randí se špič-
kovými agenty, je konec. 
Oba si myslí, že našli tu 
pravou. Jediným cílem je - 
co nejvíce ztrapnit a zkazit 
rande toho druhého.

Plánovaný program na 
KVĚTEN
Signál 
9. 5. 2012 v 18 a ve 20 hodin
Šmoulové 
18. 5. 2012  v 15 hodin, 19. 5. 
2012 v 10 a ve 14 hodin
Alvin a Chipmunkové 
3 18. 5. 2012 v 17 hodin 
Obsluhoval jsem anglic-
kého krále 
18. 5. 2012 v 19 hodin        
Což takhle dát si špenát 
19. 5. 2012 v 16 hodin        
Okresní přebor - poslední 
zápas Pepíka Hnátka 
19 a 20. 5. 2012 v 18 a ve 20 
hodin
Líbáš jako ďábel 
30. 5. 2012 v 18 a ve 20 ho-
din
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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Kratochvilská kronika 
zmínkami o našich starších 
spoluobčanech příliš neo-
plývá. 

První záznam, který jsme 
z kroniky vyčetli, je že na 
veřejné schůzi KSČ dne 12. 
10. 1981 byl ze strany MNV 
podán návrh na zajištění 
obědů pro důchodce. MNV 
přislíbil, že provede průz-
kum zájmu. Ukázalo se, že 
zájem o zajišťování obědů je 
mizivý. Z tohoto důvodu se 
tato akce neuskutečnila.
Až v devadesátých letech 
došlo k oživení v této oblati.
Dne 4. 11. 1994 se v sále 
uskutečnila schůze politické 
strany Důchodci za životní 
jistoty. Předsedou se stal Jo-
sef Karafiát, který inicioval 
vznik této strany. 
V následujícím roce měla 
organizace bohatou činnost. 
Obecní úřad na akce zapůj-
čoval sál zdarma.
14. 1. konalo se shromáždění 
důchodců s občerstvením 

a hudbou, kterou obstara-
li Císařovi. Účast byla 48 
osob.
11. 2. se konala schůze.
18. 3. se uskutečnila Josef-
ská zábava s občerstvením  
a hudbou. Účast byla 70 
osob, vstupné dobrovolné.
8. 4. byla beseda se spiso-
vatelem Zdeňkem Galuškou 
při účasti 50 osob.
13. 5. ke Dni matek se konal 
taneční večer.
24. 6. proběhlo setkání u čaje 
s účastí 40 osob. Hráli opět 
Císařovi.
16. 9. byla beseda s lékařem 
a seznámení s problemati- 
kou důchodového pojištění.
V říjnu se konal zájezd do 
Bratislavy.
2. 12. za účasti 30 osob byla 
uspořádána Mikulášská zá-
bava.
Dne 12. 4. 1996 se uskutečnil 
zájezd na Slovácko a v témže 
roce v prosinci zájezd do 
Prahy na Vlachovku.
Dne 1. 5. 1998 uspořádali 

důchodci májovou veselici.
3. 8. 1999 byla strana Dů-
chodci za životní jistoty 
přejmenována na Klub dů-
chodců.
Od dubna 1998 se v obci or-
ganizovalo stravování dů-
chodců. Obědy se dovážely 
z Rosic,  k odběru obědů  se 
přihlásilo 22 osob. Cena jídla 
35 Kč, stravování bylo do-
továno OÚ. 
Od 1. 4. 2002 bylo zajišťování 
obědů včetně donášky do-
hodnuto z hostince ,,Pod 
lípou“. Cena 38 Kč, výběr je 
ze dvou  jídel. Občané s mi-
nimálním důchodem mohli 
požádat o finanční příspěvek 
sociální odbor v Rosicích.
Tím veškeré záznamy končí 
a na dlouhých deset let us-
tala veškerá činnost krato- 
chvilských důchodců, kromě 
sporadické účasti na akcích 
organizovaných jinými spol-
ky, například v rámci Mikro-
regionu Kahan.

Z kroniky vyhledal pan Karel 
Holoubek a doplnil Ing. Malý

historie

Z historie Kratochvilky: Péče o důchodce



Ačkoliv byl provoz knihov-
ny zahájen teprve na konci 
března, my knihovnice jsme 
byly aktivní již dlouho před-
tím. Průběžně jsme vás in-
formovaly o tom, co se za 
zavřenými dveřmi knihovny 
dělo. 
Při přemýšlení o našem dub- 
novém příspěvku mě na-
padlo, že mé kolegyně po-
prosím, aby každá za sebe 
shrnula ten čtvrtrok, který 
s knihovnou strávila. Bylo 
to trochu jako domácí slo-
hové cvičení (za což se jim 
touto cestou omlouvám), ale 
výsledek je myslím velmi 
příjemný. Tak si také počtěte, 
co se nám vybaví, když se 
řekne KNIHOVNA. 
   

Alice Vašáková

Od svého dětství jsem ráda 
četla, a když jsme v mých 
deseti letech byli se třídou na 
exkurzi v knihovně, tak jsem 
knížkám propadla úplně. 
Trávila jsem v Knihovně 
Jiřího Mahena, která byla 
hned vedle našeho domu, 
celá odpoledne nad knížkami 
a později i pomáháním míst- 
ním knihovnicím. Že budu 
studovat Střední knihov-
nickou školu tedy nikoho 
nemohlo překvapit. Později 
mě ale osud zavedl k jiné 
profesi, ale lásku ke čtení 
mi to vzít nemohlo. Proto 
jsem vůbec neváhala, když 
přišla možnost přece jen  
uplatnit něco z toho, co jsem 

se učila a hlavně být zase 
mezi knížkami a lidmi. 
Zatím jsme prožily s kra-
tochvilskými knihovnicemi 
spoustu hodin mravenčí 
práce při třídění, štítkování, 
balení a zařazování knih, 
ale také spoustu legrace  
a příjemných chvil.
Slavnostní otevření knihov-
ny bylo pro nás všechny ra-
dostnou událostí především 
proto, že jste nás v tak 
hojném počtu přišli podpořit 
a my všechny viděly na 
vlastní oči, že naše práce 
nebyla marná. Věřím, že až 
zavedeme naše Literární ka- 
várničky, přijdete opět a při- 
nesete si i vy svoji oblíbe-
nou knížku, ze které si 
přečteme u kávy či čaje pár 
řádek, nebo přijdete jen 
poslouchat a strávíme tak 
společně několik příjemných 
okamžiků.
Moje kolegyně knihovnice 
se vám všem již nyní věnují 
a vycházejí vám vstříc. Já za-
tím budu ještě většinou jen  
v koutku sedět za počítačem 
a dokončovat katalogizaci, 
ale jsem ráda, že jsem tam  
s vámi. Budu se těšit na vaše 
návštěvy v knihovně, kdy 
si vyberete něco hezkého 
ke čtení domů, nebo si jen  
s námi sednete ke kávě  
a prolistujete nějakou kníž-
ku nebo časopis přímo  
v knihovně.

Hana Pavlíčková

Už je to víc jak čtyři měsíce, 
co jsme se s děvčaty do-
mluvily a začaly chodit do 
knihovny, abychom udělaly 
nějaké změny, mezi které 
hlavně patřilo vytřídění 
knih. Tohoto nápadu dnes 
žádná z nás nelituje, neboť 
z knihovny se stala útulná 
místnost, kde lze posedět  
u krásných knížek.
Jelikož jsme oslovily knihov-
nu v Kuřimi a zdejší kni-
hovnice byly velice ochotné 
nám pomoci, podařilo se 
otevřít knihovnu v pláno-
vaném měsíci, měsíci 
březnu.
My sami bychom se plácaly 
a nevěděly co dřív. Avšak  
s pomocí zkušených šla práce 
od ruky. Nejenže se podíva-
ly, jaké tituly zde máme, také 
doplnily nabídku o knihy, 
které nám chyběly. Naučily 
nás jak knihy balit, registro-
vat a kde a jak shánět nové 
a nové, pro vás čtenáře zají-
mavé knížky.
Práce bylo a stále bude 
hodně. Ještě nemáme všech-
ny knihy zařazeny v regist-
ru a také dostáváme další 
od občanů Kratochvilky. Ty 
potřebují obalit a orazítko-
vat, takže práci stále máme. 
Uděláme ji s radostí a již teď 
se moc těšíme na návštěvu 
všech horlivých čtenářů.

Lenka Šmídková
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Čtvrt roku v knihovně 
knihovna
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knihovna

foto: Luděk Klouček

Jsem vášnivý čtenář a sbě-
ratel knížek. Miluji vše, co je 
s nimi spojené. Nabídka spo-
lupráce na obnově naší kni-
hovny byl nádherný dárek  
a splněný sen. První tři mě-
síce tohoto roku mi utekly 
jako voda, vyřazovaly jsme, 
balily, psaly knižní lístky  
a dělaly vše pro to, abychom 
mohly v březnu otevřít. Vel-
ký den nastal a byl krásný. 
Knihovna je otevřená a já 
se těším na každou chvil-
ku strávenou v  ní s vámi 
čtenáři, s knížkami a mými 
kamarádkami knihovnice-
mi.

Jana Nedomová

Čteme z různých důvodů. 
Čteme pro zábavu, čteme 
pro ponaučení a další vzdě- 
lání, čteme dětem, čteme, 
protože musíme a potře-
bujeme. Čteme různé věci, 
čteme knihy a časopisy, 
čteme akční letáky, návody, 
smlouvy a tiskopisy, čteme 
webové stránky, čteme třeba 
Kratochvilský zpravodaj, 
prostě se čtením se setká-
váme každý den. 
Osobně se považuji  za prů-
měrného čtenáře, ale někdy 
si číst zakazuji – musím totiž 
dělat i jiné věci. 
Jednou jsem  měla puštěnou 
televizi a zrovna běžel „fakt 
šílenej film“- ani nevím, jak 
se jmenoval. Chvilku jsem 
to jenom poslouchala, po-
tom jsem se přesunula na 

kostku před televizi a film 
nechápavě sledovala až do-
konce!!! Šlo o rádoby scifi  
z budoucnosti: potomci lidí 
byli potrestáni - za naši ha-
mižnost, bezohlednost, atd.
(ani nevím kým - nesle-
dovala jsem to od začátku), 
neměli žádné vymoženosti 
moderního světa, museli žít 
v jeskyních, živili se lovem  
a sběrem a byli pronásle-
dováni mutanty, kteří je 
mohli nakazit hroznou ne-
mocí. Proti nákaze existoval 
lék, ale bylo ho málo. Hlavní 
hrdina hledal poklad, aby 
zaplatil člověku, který zby-
tek léku vlastnil a zachrá-
nil tak svoje blízké. Co mě 
dokonale uzemnilo byl ten 
poklad..…byla to obrovská 
knihovna!!! A v té knihovně 
byly informace od nás ny-
nějších lidí, jak si lék vyro-
bit. Pouze jeden z našich 
budoucích potomků uměl  
číst…
A proto čtěme...a  můžeme 
číst třeba v naší nově otev-
řené knihovně na Krato-
chvilce.

Jitka Nováková

Knihy jsou živé bytosti. 
Pozná se to podle toho, že 
se rozmnožují. Tohoto jevu 
jsem si mohla všimnout i ve 
své vlastní domácí knihovně, 
která jaksi nikdy nestačila 
pojmout všechny ty pokla-
dy. Ale naplno jsem si to 
uvědomila až v knihovně 
kratochvilské.

Když jsme do ní vstoupily 
poprvé, knihy spořádaně 
dlely (případně tlely) na 
policích. Ale jakmile jsme 
začaly připravovat její zpro-
voznění, vypuklo množení 
knih naplno. Byly všude. 
Na zemi, v krabicích v kni-
hovně, před vchodem, chví-
lemi i v přísálí. Postupně 
se stěhovaly z místa na 
místo, některé nás opustily  
a mnoho nových se objevilo. 
Knihy byly i v mých snech, 
postupně stále děsivějších.  
Na chvíli to vypadalo, že 
jsme to nekontrolovatelné 
množení zkrotily. Při zahá-
jení provozu knihovny bylo 
na pár hodin vše patřičně 
uspořádané. Ale netrvalo to 
dlouho - dnes už je zase stůl, 
na který patří jen káva a kníž- 
ky k prolistování před půjče-
ním, plný nových přírůstků. 
Nevím, jestli se to někdy 
zastaví. A vlastně doufám, 
že ne. 
Chtěla bych moc poděkovat 
svým kolegyním za to, s ja-
kou chutí a nasazením se do 
knižní množírny ponořily. 
Díky nim je ten chaos pod 
kontrolou a z knihovny se 
stalo místo, kde je příjemno 
a útulno.  
Chcete si to ověřit? A máte 
už svůj čtenářský průkaz? 
Těším(e) se na vás.
   

Alice Vašáková
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Klub Seniorů
Tento příspěvek shrnuje dě- 
ní několika posledních týd-
nů. Můžete se v něm dočíst, 
co vše se kolem kratochvils-
kých seniorů děje a jaké jsou 
jejich plány.
První přípravné setkání pro 
založení Klubu seniorů se 
uskutečnilo 15. 2. 2012 a byli 
jste o něm informováni  
v březnovém Zpravodaji.
7. 3. se pan Miroslav Vaver-
ka sešel se starostou obce  
a zastupiteli. Informoval je 
o plánovaných setkáních se 
zástupci klubů důchodců  
v okolí. Cílem těchto setká-
ní je převzít zkušenosti a na- 
vázat kontakt se spřátelený-
mi organizacemi. 
Setkání zástupců klubů dů- 
chodců Mikroregionu Kahan 
proběhlo 12. 3. v malém sále 
Dělnického domu v Zastáv-
ce. Za přípravný výbor KS 
Kratochvilka se ho zúčastnili 
pan Přibyl, pan Doležal  
a pan Vaverka. Ze setkání 
přivezli mnoho užitečných 
informací, ze kterých pro 
naše občany vybíráme:
- termíny příštích setkání 
jsou 23. 4. a 14. 5. vždy v 9:30 
v Dělnickém domě v Zas-
távce.
- letos se uskuteční dvě velká 
společenská setkání seniorů. 
První 8. 6. od 16 hodin na 
hřišti Čechia Zastávka, dru- 
hé v pátek 21. 9. v zastá-
veckém Dělnickém domě. 
Obec Zastávka přidělila na 

akce dotaci 50.000 Kč. 
Organizátoři akcí sdělili zás- 
tupcům KD podrobnosti 
ohledně místenek, úhrady 
programu a občerstvení. 
Místní kluby mají za úkol 
přivézt na dubnové setkání 
jmenný seznam účastníků 
ze svých obcí.
- setkání bylo dobrou inspi-
rací, neboť na něm jednotlivé 
KD seznamovaly se svou  
organizací a činností.
- dozvěděli jsme se o zají-
mavé kulturní nabídce: 22. 
4. 2012 od 16:00 proběhne 
program „Hity Karla Gotta“ 
– zpívá prý zdatný imitátor 
tohoto umělce. Koncert je  
v Dělnickém domě, vstupen-
ky v ceně 50,- Kč je možné 
zakoupit na OÚ Zastávka 
11., 16., 18. 3. vždy ve 13-16 
hodin. 
Dne 15. 15. 2012 se paní 
Hájková, pan Vaverka a pan 
Přibyl jeli učit ze zkušeností 
členů KD Zakřany. Načerpali 
mnoho praktických infor-
mací o fungování klubu, je-
ho členské základně a orga-
nizaci akcí. 
Od Klubu seniorů Babice 
dostali kratochvilští senioři 
pozvání na výjezdní zasedání 
pod názvem „Vítání jara“, 
které se uskutečnilo dne 24. 
3. 2012 v hospodě u pana 
Hlaváčka na Kratochvilce.
Všechna tato setkání byla 
jistě užitečná. Zkušeností 
bude využito při rozjezdu 
činnosti Klubu seniorů na 

Kratochvilce, jehož ustavu-
jící setkání proběhlo dne 20. 
3. 2012.

První ustavující setkání 
Klubu seniorů Kratochvil-
ka

Proběhlo 20. 3. 2012 od 18 
hodin. Program setkání:
1. Zahájení a přivítání všech 
účastníků:
Pan Karel Přibyl zahájil 
setkání a přivítal všech 38 
účastníků, stejně jako sta-
rostu a zastupitele obce. Pan 
starosta Ing. Malý všechny 
seznámil se záměry obnovit 
a podporovat činnost seniorů 
na Kratochvilce. Nastínil 
možnosti spolupráce a náplň 
činnosti klubu. 
2. Informace z jednání senio- 
rů Mikroregionu Kahan 
a z účasti na setkání KS 
Zakřany:
Informace a zkušenosti shr-
nuli a předali paní Hájková, 
pan Přibyl a pan Vaverka. 
3. Organizační záležitosti, 
volba Výboru KS Krato-
chvilka. Zajištění účasti na 
„Velkém setkání KS Mikro-
regionu Kahan“:
Do Výboru KS při OÚ Kra- 
tochvilka (později odsouhla-
seno jako oficiální název) 
byli navrženi: paní Hana 
Kloučková, paní Pavla To- 
mečková, paní Jaroslava 
Hájková, pan František Do-
ležal, paní Eva Domkářová, 
pan Karel Přibyl, paní 

Spolky a dobrovolná sdružení



Anežka Císařová, pan Miro-
slav Vaverka. 
Bude vedena členská eviden-
ce klubu a členský příspěvek 
byl stanoven na 50,- Kč. 
Pan starosta nás požádal  
o navržení zástupců do 
Komise pro občanské zále-
žitosti, kulturu a sport  
a Komise pro životní pro-
středí a rozvoj obce. Navrh-
neme také dopisovatele do 
Kratochvilského zpravoda-
je. Tito zástupci vzejdou  
z dalšího zasedání dne 3. 4. 
2012. 
Na  „Velké setkání seniorů 
Mikroregionu Kahan“ dne 
8. 6. 2012 bylo jmenováno 15 
našich seniorů. 
4. Diskuse:
Čtrnáct seniorů projevilo zá- 
jem zúčastnit se koncertu 
Hity Karla Gotta v Zastávce 
dne 22. 4. 2012. Na tuto akci 
je dobré autobusové spojení 
z Kratochvilky. 
Starosta obce informoval 
o tom, že občanů starších  
60 let je v Kratochvilce 111. 
5. Závěr, pozvání na akce na 
Kratochvilce:
Pan Vaverka poděkoval 
všem za účast, OÚ za zajiš-
tění občerstvení. 
Připomněl sobotní otevírá- 
ní obecní knihovny a veli-
konoční výstavku o týden 
později.
Zvláštní poděkování patří 
paní Heleně Hurtové a celé 
Komisi pro občanské zále-
žitosti za organizaci akce  
a zajištění občerstvení z pro-
středků obce.

Zasedání Výboru klubu 
seniorů 

Následovalo po ukončení 
ustavujícího setkání. 
Předsedou Klubu seniorů 
byl zvolen pan Miroslav 
Vaverka, pokladníkem paní 
Jaroslava Hájková.
Případné další funkce bu-
dou upřesněny na zasedání 
Výboru dne 3. 4. 2012 v 18:00 
v knihovně. Výbor zde bude 
doplněn o jednoho člena,  
aby byl jejich počet lichý. Na  

tomto setkání budou také 
upřesněny termíny setkání 
výboru i schůzky KS. 
Předseda Výboru bude na 
zasedání Zastupitelstva dne 
28. 3. 2012 informovat o za-
ložení Klubu seniorů.
KS spadá do kompetence  
1. místostarosty pana Ing. 
Michala Zoblivého a Komise 
pro občanské záležitosti,  
kulturu a sport.

Z podkladů pana Vaverky 
 zpracovala Alice Vašáková
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SDH Kratochvilka

Úklid a oprava hasičské 
zbrojnice
V měsíci březnu se i nadále 
aktivní členové SDH scházeli 
každou sobotu při úklidu  
a drobných opravách hasič-
ky. Po několikatýdenní prá-
ci se podařilo kompletně  
uklidit garáž, šrot se zhodno-
til odvozem do Barka. Pustili 
jsme se do úklidu kanceláře 
v patře, aby mohla sloužit 
svému původnímu účelu  
a přestala být jen skladištěm 
nepotřebných věcí. 
Obnova vozového parku
Z dotace od OÚ jsme za-
koupili Cisternu Škoda 
706 cas 25 RTHP, větší část 
nákladů na nákup cisterny  
pokryl prodej vozidla Praga 
V3S. Díky cisterně jsme nyní 
schopni vyjet k požárnímu 
zásahu v rámci obce Kra-
tochvilka. Pro použití a ob-
sluhu vozidla byli zaškoleni 
všichni členové Zásahové 
jednotky. První praktické 
využití cisterny jsme vy-
zkoušeli v místním sadu - 
hasili jsme zbytky ohně po 
pálení větví a plevele. 
Spolupráce při přípravě 
obecních akcí
Společně s TJ Družstevník 
Kratochvilka jsme pro 
občany obce organizovali 
druhý ročník Masopustu.
Soutěžní družstvo SDH
Družstvo tvoří sedm 
mladých mužů z naší 
obce. Máme v plánu začít 
se zúčastňovat hasičských 

soutěží, což vyžaduje „tvr-
dou přípravu“. Dvakrát 
týdně cvičíme „útok“, který 
simuluje skutečnou situaci 
požárního zásahu.  První 
soutěž prověří naše doved-
nosti již 13. 5. v Ivančicích. 
 
I nadále bojujeme svoji 
vnitřní ,,papírovou válku“- 
dáváme dohromady admi-
nistrativu kolem SDH tak, 
aby bylo vše podle pravi-
del, nastavených Krajem. 
V příštím Zpravodaji vás 
budeme informovat o všech 
novinkách.

         Za SDH Daniel Vašák

Hernička 
(pod záštitou TJ Družstevník 
Kratochvilka)
6. 3. všechny děti koukaly již 
mezi dveřmi na houpačku, 
tunel a připravenou dráhu 
k řádění při POHYBOVÝCH 
AKTIVITÁCH - jak byla ta-
to Hernička nazvána. Děti 
přeskakovaly překážky, jez-
dily na odrážedlech, pro-
lézaly kruhy a strefovaly se 
balonky do připravených 
cílů a do branek. Menší 
a klidnější děti si hrály  
i v dětské kuchyňce.
HOLA HOLA, JARO VOLÁ ! 
bylo téma Herničky 13. 3. 
Účast, s blížícím se jarem, 
byla malá a tak děti vytvořily 
k uvítání jara výzdobu na 
vchodové dveře, potom si po 
odvedené práci zajezdily na 
motorce, zadováděly v tu- 
nelu a pohrály s balonky. 

20. 3. na téma KDO SI HRA-
JE, NEZLOBÍ, Hernička toto 
rčení jen potvrzovala. Děti si 
hrály s míčem, vařily v ku- 
chyňce, dělaly bubliny s bub- 
lifukem, skládaly kostky 
a zabavily se i s foukacími 
fixami.
S Herničkami se měly děti 
rozloučít poslední březnové 
úterý 27. 3., ale Veronika Ví-
tová se všem omlouvá, že 
poslední Hernička byla pro 
její nemoc zrušena a prosí 
o následující zveřejnění po-
děkování:
Moc se omlouvám za zrušení 
poslední Herničky pro ne-
moc. Musím se s vámi ale 
podělit o překvapení, které si 
pro mě maminky připravily. 
Zazvonily u mě doma s po-
děkováním za Herničku, jak 
jsem se věnovala dětem  
a za program pro ně. Dos-
tala jsem krásný košík s jar- 
ními květinami a malé 
občerstvení. Tímto moc 
děkuji Lidušce Vozdecké 
a Petře Slámové. I já vám 
všem musím poděkovat za 
velkou účast a spolupráci 
při hrách. Děkuji Lucince, 
Irence, Petříkovi, Samíkovi, 
Michalce, Moničce, Ondráš-
kovi, Elišce, Ivetce, Martín-
kovi a nejmladšímu členovi 
Dominičce. Přišel nás navští-
vit i Joštík a Tadeášek a já jen 
doufám, že jsem na nikoho 
nezapomněla. Díky patří i ro- 
dičům a babičkám, že za 
námi s dětmi chodili. 

Převzato z:
www.kratochvilka.cz 



různé

26

Změna k lepšímu
Ohromné překvapení nás 
čekalo v sobotu, když jsme 
nakoukli do sadu. Člověk 
by nevěřil vlastním očím, 
co se dá s pořádnou par-
tou brigádníků zvládnout 
v tak krátké době. Za ty tři 
uplynulé soboty udělali 
občané tolik práce, že sad je 
k nepoznání. Dalo by se říci, 
že je to takový „malý záz-
rak“. Jako na mraveništi se 
to hemžilo pracanty všech 
věkových kategorií. Ovšem 
ne jenom v sadě, ale i v parku 
se účastnili jarního úklidu 
členové Klubu seniorů. 
Je vidět, že spoustě lidí není 
lhostejno, jakou jsme obklo-
peni přírodou. Dokazuje to 
množství kratochviláků, kte- 
ří se sešli a začali zvelebo-
vat a zkrášlovat naši obec  
a okolí. Nutno podotknout, 
že dílo se vskutku daří. 
Veliké poděkování patří 
všem, kteří skutečně odvedli 
obrovský kus práce.

Za Klub seniorů děkují 
Jindřiška Veselá,  
Eva Domkářová  

a Karel Přibyl

Velikonoce křesťanské

V minulém vydání našeho 
Zpravodaje byla  popsaná 
tradice a historie Velikonoc. 
Před dvěma tisíci lety Ve-
likonoce dostaly současný 
význam Kristovou smrtí  
a zmrtvýchvstáním a staly se 
tak pro křesťany jejich 
největším  svátkem.

Ježíšův příběh
První léta svého dětství strá-
vil Ježíš v Egyptě, kam jeho 
rodiče utekli před králem 
Herodem. Pak začal tři roky 
trvající putovní a učitelskou 
činnost, při níž okolo sebe 
shromáždil učedníky, z nichž 
vyvolil dvanáct apoštolů. 
Smyslem jeho putování bylo 
hlásat království boží, šířit 
dobro, kázat pokoru. Kris-
tus chodil mezi lidmi, těšil  
a pomáhal, dával naději. Mlu-
vil k lidem o přicházejícím 
Božím království prostý-
mi, srozumitelnými slovy 
a činil svou řeč názornou 
podobenstvími. Kristus po-
tvrzoval své Boží poslání 
a pravdivost svého učení 
mnoha zázraky (mimo jiné 
uzdravováním nemocných) 
a svatostí svého života. Ve 
třetím roce činnosti vešel 
Ježíš před velikonočními 
svátky slavnostně do Jeru- 
zaléma. Vzbuzoval už dlou-
ho nenávist židovských vele- 
kněží a znalců Písma, pro-
tože se označoval za Syna 
Božího. 
Ve čtvrtek před velikonoč-
ními svátky jedl Ježíš se svý-
mi apoštoly velikonočního 
beránka, umyl jim nohy, 
ustanovil na svou památku 
slavnost eucharistie a šel 
pak na Olivovou horu, kde 
ve smrtelné úzkosti očekával 
začátek svého utrpení. Byl 
vojáky zajat, doveden k vele- 
kněžím a odsouzen k smrti. 
Židovští velekněží žádali 
Kristovu smrt na kříži. Pro-
tože však nebyli oprávněni 
vyhlásit rozsudek smrti, 

obrátili se na římského místo- 
držícího Pontia Piláta. Pro- 
tože mu hrozili, že ho obža-
lují u císaře, odsoudil Pilát 
Krista ke smrti na kříži.
Na Velký pátek Ježíše ko-
lem poledne ukřižovali na 
hoře Golgota u Jeruzalé-
ma a zemřel ve tři hodiny 
odpoledne. V pátek večer 
Krista sňali z kříže a položili 
do nového hrobu ve skále, 
který patřil jednomu Ježí-
šovu stoupenci. 
O velikonoční neděli ráno 
před východem slunce vstal 
Kristus z mrtvých a vystoupil 
slavně z hrobu. Vzkříšený 
Kristus se zjevil napřed Pet-
rovi, o velikonoční neděli 
ráno Marii Magdalské a v ne- 
děli nato se zjevil apoštolu 
Tomášovi.
U jezera tiberiadského se 
Ježíš zjevil sedmi učedníkům 
a nakonec na jedné hoře  
v Galilei svým apoštolům 
a více než 500 učedníkům, 
přičemž jim dal příkaz do- 
nést jeho učení všem náro-
dům a křtít je v jeho jménu. 
Čtyřicátého dne po svém 
vzkříšení vystoupil Ježíš na 
Olivové hoře na nebe a o de- 
set dní později seslal apoš-
tolům Ducha svatého.
Křesťané na celém světě se 
spolu dosud setkávají, aby si 
připomněli poslední večeři, 
které se zúčastnil Ježíš se 
svými přáteli. Jedí chléb  
a pijí víno na památku toho, 
že Ježíš obětoval své tělo  
a krev, aby všechny lidi za-
chránil.
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Ať chceme nebo nechceme, 
Ježíš nás  všechny  neustále 
provází, vždyť i ti největší 
neznabozi a bezvěrci se dos- 
távají do situací, kdy samo-
volně pronášejí jeho jméno  
a prosí o pomoc. 

Mše svaté budou probíhat 
o Velikonocích v těchto ter-
mínech:
Čtvrtek v 17:00 v kostele 
v Neslovicích
Pátek v 17:00  v kostele 
v Neslovicích
Sobota - vigilie v 21:00 
v kostele v Rosicích
Neděle - vzkříšení v 11:00 
v kostele v Neslovicích

V této sváteční  době věnuj-
me tichou vzpomínku nebo 
modlitbu občanům, kteří nás 
v minulém roce opustili. 
Byli to paní Věra Procház- 
ková, paní Anežka Vyhnalí-
ková, pan Jaromír Vyhnalík, 
pan Ladislav Závadský, pan 
Josef Hájek, paní Božena 
Sklenářová, pan Oskar Enžl.

Balada horská – Jan Neruda

“Řekněte mi, babičko má, co že rány svírá,
po čem člověk, těžce raněn, předce neumírá?” -
“Rány hojí odevřené na tom lidském těle
jenom čarodějná jarní šťáva z jitrocele.” -
“Řekněte mi, babičko má, co se dobře dává,
je-li ochořelá hlava bolestí až žhavá?” -
“Na tak těžký úpal hlavy pomoc jiná není
nežli mladé jarní listí z lesní jahodení.” 
Dítě z chaty vyskočilo, do sousedních polí -
“Daruj šťávy, jitroceli, na vše co kde bolí!”
S pole spěchá ku lesině, přes trní a hloží -
“Dej mi to své mladé listí, jahodino boží!”
Co kde chtělo, rychle mělo, ke kostelu běží:
na kříži zde před oltářem Kristus rozpjat leží. 

“Potírám Tvá svatá prsa, myju bok Tvůj svatý,
tělíčko zas uzdraví se, Ježíšku můj zlatý -
kladu čerstvé listí lesní na hlavu a líce,
nebude Ti hlavičku Tvou bodat úpal více!” 

Nad kostelem velké zvony do vůkolí zvoní,
lid se sbíhá, v prsa bije, zázraku se kloní:
jak to dětská duše snila,
vůle boží vyplnila.
Podnes mají v horské vísce obraz Trpitele,
nemá rány ve svém boku, nemá trnu v čele,
bílá lilje v ranní záři po celičkém těle.

Povídání o Velikonocích připravila Martina Hájková

Když flétna jara hlaholí
Charles d’Orléans 
(1394-1465)

Když flétna jara hlaholí
sladký měsíc máj vítajíc, 
Pro mě to neznamená nic. 
Zůstávám klidně v posteli.

Říkám si: ranní čas je zlý
A zachumlám se o to víc,
když flétna jara hlaholí
sladký měsíc máj vítajíc.

Mládí cíl často rozdělí.
Já před leností svoji líc
ukrývat nechci, i když sic
to sousedství mě zabolí,
když flétna jara hlaholí.

Ze sbírky  
Pro moje srdce vězněné 
přeložil Gustav Francl, 

 pro Zpravodaj připravil Jan 
Liškař
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Pranostiky pro duben

Březen - za kamna vlezem; 
duben - ještě tam budem.
V tomto měsíci jest obyčejně 
mnoho silných větrů, nato 
hned sníh, déšť, kroupy, 
slunečnost a stále promě-
nitelné povětří, že se sotva  
v celém roku takové nalézá.
V dubnu čas na panský 
kvas. 
Panská láska a dubnový 
sníh za mnoho nestojí.
Dubnový sníh pole hnojí  
a déšť jim požehnání  
přináší.
Studený a mokrý duben 
plní sklepy a sudy.
Mokrý duben - hojnost 
ovoce.
Mokrý duben a máj chladný 
- k sýpkám, senu přístup 
žádný.
Na mokrý duben - suchý 
červen.
Teplé deště v dubnu, teplé 
dny v říjnu.
Co duben našetří, to květen 
spálí.
Jasný měsíc v dubnu škodí 
květu stromů.
Hřmí-li v dubnu, konec 
mrazům.
V dubnu hrom - nebojí se 
mrazu strom.
Bouřky v dubnu zvěstují  
dobré léto.

01. 04. Prší-li na 1. dubna, 
bude mokrý květen.
04. 04. Pomine Isidora,  
pomine i sever.
05. 04. Svítí-li slunce na  
svatého Vincence, starej se  
o víno pro žence (bude 
hojná úroda). 
05. 04. Je-li Zelený čtvrtek 
bílý, tak je léto teplé.
06. 04. Velký pátek deštivý 
 - dělá rok žíznivý.
06. 04. Když na Velký pátek 
hřmí, na poli se urodí.
07. 04. Prší-li v noci na Bílou 
sobotu, bude málo třešní.
08. 04. Prší-li o 
velikonočním Hodu, bude  
v létě nouze o vodu.
08. 04. Když na velikonoční 
neděli prší, na každé 
pondělí až do svatého  
Ducha pršeti bude.
08. 04. Na Boží hod 
velikonoční prší, sucho 
úrodu poruší.
08. 04. Velikonoční a 
velkopáteční déšť zřídka 
přináší žním požehnání.
08. 04. Jasné počasí  
o velikonocích - nastane léto 
o letnicích.
08. 04. Velikonoce krásné 
úrodu nám dají, pakli 
slunce hasne, louky sucho 
mají.
08. 04. Vítr, který od  
velikonoc do svatého Ducha 
panuje, drží se celý rok.
11. 04. Na svatýho Lva 
papeže, travičky se už 
nařeže.

14. 04. Na Tiburcia se má už 
všecko zelenat.
23. 04. Prší-li na svatého 
Vojtěcha, neurodí se 
švestky.
23. 04. Když na Vojtěcha 
prší, nebude ovoce. 
24. 04. Kolik mrazů do 
svatého Jiří, tolik do svatého 
Václava.
24. 04. Jak hluboko před 
svatým Jiřím namokne, 
tak zase dlouho po něm 
vyschne (a naopak).
24. 04. O svatém Jiří 
krásně-li a teplo, následuje 
nepříjemná a mokrá 
povětrnost.
24. 04. Když před Jiřím rosa, 
to před Michalem mráz.
24. 04. Jiří s teplem, Mikuláš 
s pící.
25. 04. Jiří a Marek  
- mrazem nás zalek.
25. 04. Na svatého Marka, 
brambor plná řádka.
28. 04. Mrzne-li na svatého 
Vitala, mrzne ještě 40 dní.
                                                                                             

připravil Luděk Klouček
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Dobré rady na každý 
den

Jak vyklopit jogurt
Chcete-li snadno vyndat 
veškerý obsah kelímku s jo- 
gurtem nebo zakysanou sme- 
tanou, nepoužívejte lžíci. 
Odtrhněte víčko, otočte kelí- 
mek do misky dnem vzhůru 
a zabodněte do dna ostrý 
nůž. Nůž vytáhněte a s ke- 
límkem klepněte. Vypadne 
celý obsah a uvnitř nezůstane 
vůbec nic.

Neklouzavá ramínka
Trička či halenky už vám  
z ramínka nesklouznou, když 
na konec každého ramínka 
navlečete gumičku a něko- 
likrát ji kolem něj obtočíte. 
Je to jednoduché a účinné! 

Fénem proti prachu
Starší radiátory se mezi jed-
notlivými žebry pravidelně 
zanášejí prachem, který se 
špatně utírá. Zkuste to po-
mocí fénu: nejprve položte 
pod radiátor noviny a fén 
zapněte na nejvyšší výkon 
i teplotu. Prach snadno  
odfouknete, zůstane na no- 
vinách, které vyhodíte. Mast-
né nečistoty se zahřejí a po-
tom už je lehce odstraníte 
hadrem navlhčeným ve vo-
dě s pracím práškem.
 

Jak na třísku
Někdy si zarazíme třísku 
tak hluboko, že nejde ven 
ani pinzetou. Kousek mýd-

la zvlhčete vodou tak, aby 
bylo měkké a smíchejte ho 
se špetkou hnědého cukru. 
Směs dejte na náplast a při- 
ložte na zraněné místo. 
Nechte přes noc působit. 
Ráno náplast sundejte a třís-
ka bude venku.

Zavařování v myčce
Naplňte sklenice obvyklým 
způsobem a uzavřete. Pak je 
vložte do myčky na nádobí 
a spusťte program na 70 °C. 
Pochopitelně nesmíte přidat 
žádný mycí prostředek. Jak-
mile ukončí myčka program, 
neotevírejte ji a nechte skle-
nice vychladnout uvnitř. 
Pak je uložte do spíže. 

Alobal šetří energii
Když odmrazujete mraznič-
ku, vymyjte ji na závěr  
octovou vodou. Nebudou 
se v ní držet pachy. Když 
bude suchá , vyložte šuplíky 
alobalem. Nejenže se tak 
rychle nepokryjí námrazou, 
ale zároveň lépe udrží chlad 
a můžete mrazák zapnout 
na nižší stupeň. 

Paprika nepálí
Aby nepříjemná palčivost 
paprik zmizela, rozřízněte 
papriku napůl, odstraňte 
všechna semínka a potom 
vnitřek pečlivě nasolte. Nech- 
te alespoň hodinu působit 
a potom opláchněte. Pak 
můžete papriku použít  
obvyklým způsobem. 

Kuchyň bez výparů
Snadno a rychle se nepří-
jemných výparů a pachů 
zbavíte, když na plotně po-
necháte chvíli povařit vodu 
s octem, do které přidáte 
lžičku skořice. 

Loupání česneku
Abyste si práci při loupání 
česneku usnadnili, dejte 
stroužky na chvíli do vařící 
vody. Potom už půjdou slup- 
ky dolů jedním pohybem.

Jak na cibuli
Před krájením cibule si 
opláchněte a navlhčete 
prkénko. Tak vám éterické 
oleje nebudou tolik stoupat 
do očí. Používejte zásadně 
ostrý nůž. Jinak na něj bu-
dete muset tlačit a tím se 
opět uvolňují nepříjemné 
štiplavé složky. Rozpůlená 
cibule vydrží v lednici pět 
dní jako čerstvá, pokud 
místa řezu potřete máslem 
a zabalíte ji do alobalu. Aby 
nevyklíčila, dejte do nádo-
by, kde se skladuje, kousek 
chleba. Když cibuli smažíte, 
rychleji zhnědne, jestliže ji 
předem posypete trochou 
hladké mouky a navíc bude 
hezky křupat.
Vlastní trik, jak vyzrát na 
pálení očí při krájení cibule: 
po celou dobu krájení cibu-
le držím v puse vodu. Oči 
vážně nepálí!! 

Rady pro vás připravila 
 Katka Chupíková
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Poslední slovo
Příspěvkem na konci Zpravodaje se 
počínaje dubnovým číslem hlásí o slovo 
jeho redaktorka. 
Poprvé mě chuť napsat sama za sebe 
do našeho měsíčníku popadla, když 
jsem byla naštvaná. Do kontejneru na 
tříděný odpad se mi nevešly vytříděné 
plasty, protože tam byla polovina lah-
ví nesešlápnutých a navíc tam někdo  
„uklidil“ i to, co s plasty nijak nesouvise-
lo. Jenže než jsem se k sepsání článku 
dostala, spravedlivý vztek vyprchal  
a nápad – jak už se to tak stává – zapad’.  
A to je asi dobře, protože naštvanosti 
máme všichni kolem sebe dost a ne-
potřebujeme si jí přidávat i na stránkách 
Zpravodaje.
Kdysi na začátku, když se kratochvilský 
zpravodaj teprve rodil v našich hlavách, 
bylo v něm místo pro rubriku „Borec na-
konec“. Představovala by lidi nebo činy, 
kterých si vážíme a které nás těší. Jenže...
co nebo koho vybrat, aby člověk neura-
zil? Jsem ráda, že tuto funkci ve Zpra-
vodaji přebrali naši senioři – všimli jste 
si, jak v každém čísle něco nebo někoho 
ocení? Díky za to, je to vzácné.
A tak mé rozhodnutí příspěvek na-
psat dozrálo do konečné podoby až  
v době nedávné – konkrétně v maso-
pustní večer. (Byl to příjemný večer 
po příjemném dni a rušilo mě na něm 
vlastně jen to, že byl uprostřed postní 
doby. To mi přijde přece jen trochu rou-
havé – ač jsem ateistka. Věřím, že s tím 
do příštího roku něco uděláme.) Ale proč 
jsem se právě ten večer rozhodla napsat 
svůj příspěvek? Protože mi bylo krásně. 
Protože jsem se smála tak, že jsem ne-
mohla ani stát. Protože se smáli všichni 

kolem mě. Protože až mi jednou bude 
mizerně z toho, jakou daň třeba musím 
platit za život v malé obci, kde každý 
zná každého, vzpomenu si na těch pár 
vteřin a zase budu ráda, že jsem z Kra-
tochvilky. Protože tohle by se mi v Brně 
nikdy nepoštěstilo. 
Tak si to představte: Stojíme před hos-
podou. Všude kolem ticho a tma. Nas-
toupené masky lehce nervózně čekají, až 
je někdo odvede do sálu. Z ticha kdesi 
níže v kopci se ozývají pravidelné rány. 
Klap, klap, klap. Divný zvuk, pravidel-
ný interval. Všichni bystříme, zíráme 
do tmy, netušíme, nerozumíme tomu. 
Marně hledáme vysvětlení. Ze tmy se 
noří podivná postava. Jde velmi nejistě, 
spíš se klátí (už teď?!?) a postupuje vel-
mi pomalu směrem k nám. První bystro-
zor konečně odhaluje pravdu. Po krato-
chvilské silnici rozvážně kráčí potápěč. 
Dokonalý potápěč se vším všudy. Tak 
dokonalý, že hledáme i loď, ke které 
patří. Ten potápěč nehnul brvou přesto, 
že všichni kolem něj šílí. 
Netušíme, kdo to je – i když postava by 
mohla leccos napovědět. Ten potápěč 
vydržel ve své masce celý dlouhý večer. 
Tančil, ploutvemi nám všem udával ryt-
mus, nenechal se vyhodit z konceptu  
a i přes zamžená skla brýlí vše pozorně 
sledoval. Netuším, jak jedl a pil a tak 
dále... ale tuším, že to byl vítěz nevy-
hlášené soutěže o nejlepší masku. 
Vlastně je to adept na obsazení rubriky 
Borec nakonec. Takže milá Dano, byla jsi 
úžasná. Ještě teď je mi z toho příjemno. 
Hezké zážitky prostě vydrží dlouho.

Přeji všem kratochvílákům hezké jaro 
plné všeho, co k jaru patří – jak je komu 
libo. A těším se na setkání zase za 
měsíc.

Alice Vašáková 
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