obnovení obecní knihovny

blahopřání jubilantům

úklid v hasičské zbrojnici

zasedání redakční rady

zvířátka v HERNIČCE

hrajeme si v HERNIČCE

Vážení občané,
ještě jednou bych chtěl poděkovat všem tvůrcům našeho
Zpravodaje.
Věřím, že únorové číslo se vám bude líbit stejně jako to
první lednové. Hlavní redaktorkou odpovídající za vydávání Zpravodaje je paní Alice Vašáková a můžete se na
ni obracet se svými připomínkami, náměty i příspěvky.
Pokud někdo nedostal lednové číslo, může si je u ní objednat. Kontaktovat ji či zasílat příspěvky můžete na
mailovou adresu alice.vasakova@tiscali.cz. Pokud nejste
počítačově zdatní, je možné se domluvit na osobním setkání a příspěvek připravit společně či jej přinést napsaný
rukou.
Od února jsou vám k dispozici také nové webové stránky
www.kratochvilka.cz, na kterých se podílí stejný redakční
kolektiv jako na Zpravodaji. Odpovědnou osobou je paní
Hana Pavlíčková a můžete jí přímo posílat vše, co chcete
zveřejnit na kratochvilském webu.
Na lednovém zastupitelstvu byla jedním z projednávaných bodů současná situace ve Sboru dobrovolných
hasičů Kratochvilka. Jsme rádi, že jsme se mohli, spolu
s místostarostou Jiřím Vozdeckým, který má na starosti oblast požární ochrany Kratochvilky, zúčastnit
Valné hromady SDH. Chtěl bych vyjádřit přesvědčení,
že SDH zkonsoliduje a rozšíří řady svých členů
a že společným úsilím SDH a Obecního úřadu splníme
všechny požadavky moderní doby kladené na tuto velice důležitou oblast.
Během ledna pokročily práce na přípravě opravy budovy Obecního úřadu, pokud možno s využitím dotace Ministerstva životního prostředí. Byl vypracován
pasport a energetický štítek obálky budovy. Nikoho
asi nepřekvapí, že na škále od A (velmi úsporná) do G
(mimořádně nehospodárná) je budova OÚ zařazena do
skupiny F (velmi nehospodárná). Dále byl vypracován
energetický audit, ze kterého vyplývá, že jsme schopni
řadou úprav se dostat do skupiny C (vyhovující). Těmito
úpravami jsme schopni docílit snížení spotřeby energií
na vytápění o více než 50%. Rozpočtové náklady jsou
však zhruba 3 miliony Kč. O dalším postupu vás budu
informovat na příštím zasedání Zastupitelstva, na které
jste srdečně zváni dne 29. února 2012.
Ing. František Malý
starosta
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z obecního úřadu

Oﬁciality z „OÚ“
měrem. Včas nezaplacený
poplatek nebo jeho nezaplacenou část může obec
Poplatek za svoz odpadů zvýšit až na trojnásobek.
pro rok 2012
Poplatek za psy
Vážení občané,
Stejně jako za odpadky je
v dnešním čísle Zpravoda- třeba zaplatit poplatek za
je bych rád doplnil infor- psa. Poplatky za psy upravumaci poskytnutou minule. je Obecně závazná vyhláška
Poplatek je možné platit na č. 2/2004.
Obecním úřadě v úředních Poplatek se platí za psa starhodinách, to je v pondělí od šího tří měsíců a je stano16 do 19 hodin a ve středu ven na 70,- Kč za psa za
od 8 do 12 hodin a od 17 do kalendářní rok. Poplatek je
19 hodin. Další možností splatný jednorázově do 31.
je platba na účet obce číslo 3. 2012. Poplatek je možné
15229-641/0100 vedený u Ko- platit na Obecním úřadě
merční banky. Konstantní v úředních hodinách.
symbol 0308, jako variabilní Výše poplatku je spíše symsymbol uveďte číslo domu. bolická. Obecní úřad počítá
Do zprávy pro příjemce s tím, že majitelé psů jsou
můžete uvést Svoz odpadu zodpovědní a nenechávají
2012.
běhat své psy bez dozoru
Sazba poplatku:
a bez vodítka. Z čehož také
- dospělá osoba do 70 roků vyplývá, že nenechávají po
500 Kč
svých psech na ulicích exkre- dospělá osoba nad 70
menty. Pokud ovšem budou
roků 450 Kč
psí exkrementy na ulicích
- děti do 18 let
zůstávat, pak je obecní úřad
400 Kč
nechá odklidit a náklady na
Poplatek je splatný ve dvou úklid bude muset pokrýt
stejných splátkách, a to vždy zvýšením poplatku. Vážení
do konce února a srpna. Je majitelé psů, záleží pouze
možné zaplatit poplatek na na vás, jaká výše poplatku
celý rok, a to do konce úno- za psa bude.
ra.
Nebude-li poplatek zapla- Oznámení Obecního úřadu
cen včas nebo ve správné Firma KTS Ekologie, která
výši, vyměří správce poplat- v naší obci zajišťuje svoz koku poplatek platebním vý- munálního odpadu, oznamuje změnu termínu svozu

Informace z obecního
úřadu Kratochvilka
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komunálního odpadu. Od
března bude svoz probíhat
v lichém týdnu v pátek,
první svoz proběhne v pátek
2. 3. 2012.
Ing. Michal Zoblivý
1. místostarosta

Provozní záležitosti
obce
Vážení občané,
jak jsem již avizoval, budu
vás informovat zejména
o činnosti Rychlé roty (RR).
Ne každá činnost je totiž na
první pohled vidět. Občané
se mnohdy ani nemají možnost přesvědčit o vykonané
práci a posoudit, kolik jí
bylo odvedeno. Co všechno
Rychlá rota udělala do konce
ledna 2012?
Podařilo se plně zprovoznit
Vari malotraktor. Zanedbanou údržbou bylo způsobeno zanešení motorových
částí stroje. K odstranění
závad jsme využili obornou ﬁrmu a zároveň jsme
provedli výhodnou výměnu nepoužívaného příslušenství. Za třetinovou cenu
se dokoupil kartáč na údržbu
chodníků a komunikací.
K plnému využití stroje jsme
dokoupili přívěsný vozík.
V bývalé školce bylo nutné
opravit sociální zařízení
v havarĳním stavu. Odstra-

nila se opadávající omítka,
doplnila se toaleta, bojler na
ohřev teplé vody a místnost
se vymalovala. V současné
době je možné prostory
školky plně využívat.
Havarĳní stav bývalé prodejny lístků je všem známý.
Donedávna museli pracovníci OÚ skladovat posypový
materiál a ostatní nářadí
na údržbu obce ve svých
domech. Od záměru zbourat přístavek jsme upustili
a místnost naopak „prodělala“ první část rekonstrukce.
Vstup se rozšířil a osadila se
nová vrata, proběhla oprava
elektroinstalace a zbourala
se nevyhovující příčka. Další
práce na opravě technické
místnosti budou probíhat.
Asi všichni v dnešní době
chápou, jak je důležité třídit
odpad. Za tříděný odpad se
nám vracejí nemalé peníze do
rozpočtu. Umístění kontejnerů před OÚ jsme posoudili jako nevyhovující. Přístup
k těmto kontejnerům byl
možný pouze po komunikaci, což není bezpečné. Kontejnery od OÚ přesuneme
na nové stanoviště u kontejneru vedle hasičky a do
spodního parku, kde stával
pouze kontejner na plast.
K problematice třídění odpadu se na stránkách Zpravodaje budeme určitě vracet
a seznámíme vás s ﬁnančním
přínosem do obecního rozpočtu.

toupil pan Miroslav Císař
a přednesl zprávu o činnosti
SDH. Na závěr seznámil pan
starosta občany s možnostmi
využití budov Obecního
úřadu (stolní tenis, cvičení,
hernička, zřízení WIFI sítě
v knihovně a sále), s provedenými opravami budov
Obecního úřadu a vývojem
situace ohledně možnosti
získání dotace na snížení
energetické náročnosti buJiří Vozdecký dov Obecního úřadu.
místostarosta Přehled usnesení ze 4. zase-

Dalším plánem práce nejen
pro Rychlou rotu je zahájit obnovu třešňového sadu a osadit po obci koše na odpadky
a psí exkrementy. Za aktivní
přístup a výběr vhodných
košů bych rád poděkoval
Komisi pro životní prostředí
a rozvoj obce.
Doufáme, že koše začnou
plně využívat všichni občané a zejména „pejskaři“ !

dání Zastupitelstva obce
Kratochvilka konaného dne
Zasedání Zastupitelstva se 21. 1. 2012
konalo ve středu 25. 1. Zastupitelstvo obce Kratoch2012. Zahájení proběhlo již vilka
tradičně v 18 hodin. Na Schvaluje:
programu bylo schválení • rozpočtové opatření č.
Rozpočtového opatření č. 1/2012
1/2012, příspěvků na rekon- • smlouvu s městem Kuřim
diční
pobyt
organizaci na poskytování odborných
ROSKA (sdružuje občany knihovnických služeb
s roztroušenou sklerózou) • příspěvek na rekondiční
a na činnost Gymnazĳní pobyt organizaci ROSKA ve
společnosti při gymnáziu výši 3.000,- Kč
TGM v Zastávce. Dále Zastu- • příspěvek na činnost Gympitelstvo schválilo slomuvu nazĳní společnosti ve výši
s městem Kuřim na posky- 2.000,- Kč
tování odborných knihovnických služeb. Tato smlou- Bere na vědomí:
va umožní naší obnovené • zprávu ﬁnančního výboru
knihovně čerpat odbornou o dokončení inventarizace
pomoc od knihovny Kuřim, • zprávu kontrolního výboa to zdarma. Dalším bodem ru o provedené kontrole
programu
byly
zprávy • zprávu o činnosti SDH
ﬁnančního výboru o dokon- Kratochvilka

Zastupitelstvo

čení inventarizace a kontrolního výboru o kontrole
plnění usnesení. Dále vys-

Michal Zoblivý
1. místostarosta
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Pohledávky: 48.615 Kč
Finanční majetek: 45.000 Kč
Drobný dlouhodobý nehFinanční výbor obce Kramotný majetek: 70.827 Kč
tochvilka
Nedokončený dlouhodobý
USNESENÍ Z 1. SCHŮZE hmotný majetek: 56.808 Kč
Dlouhodobě nehmotný maFV
jetek: 154.250 Kč
Konané dne 2. 1. 2012
• FV schválil plán práce Ostatní dlouhodobě nehmotFinančního výboru na první ný majetek: 174.102 Kč.
pololetí r. 2012
Z této inventury bude poří• FV dokončil inventarizen zápis o výsledku řádné
zaci majetku, pohledávek
inventarizace majetku obce
a závazků v období od 1. 1.
a podrobný seznam inven2012 do 15. 1. 2012 s konstaturních soupisů.
továním, že majetek obce
proti minulým rokům po- V měsíci únoru budeme proklesl a to ze dvou důvodů:
vádět kontrolu nájemních
- vyřadil se převážně drob- smluv na pronájem nemoný dlouhodobě hmotný ma- vitostí obce, nebytových
jetek, který byl nefunkční, a bytových prostor a konponičený a zastaralý
trolu termínů pro podávání
- od r. 2011 nastala změna žádostí o dotace.
pravidel pro inventarizaci,
Luděk Klouček
kdy se začal odepisovat
předseda FV
dlouhodobě hmotný majetek.
Kontrolní výbor

Výbory

Fyzická inventarizace majetku obce byla provedena
k 31. 12. 2011 s výsledkem:
Dlouhodobý hmotný majetek:
• stavby: 5.130.792 Kč
• budovy: 1.676.884 Kč
• dopravní prostředky
a přístroje: 303.158 Kč
• pozemky: 2.302.873 Kč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek: 704.390 Kč
Hotovost na účtech k 31. 12.
2011: 1.763.704 Kč
Dlouhodobé závazky:
830.588 Kč
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3. Kontrola plnění usnesení
zastupitelstva
plnění usnesení č. 15/2011
Finanční a kontrolní výbor
v rámci přebírání agendy
a majetku obce provedly
kontrolu dokladů a písemností, kontrolu hospodaření
obce a fyzickou inventuru
majetku. Nebyly zjištěny
žádné nedostatky.
plnění usnesení č.29/2011
Veřejnoprávní smlouva s
městem Rosice, o zajištění
přestupkové agendy, byla
podepsána starostou a odeslána na Městský úřad Rosice
k podpisu.
4. Projednání smlouvy
s městem Kuřim
Smlouvu o poskytování odborných knihovnických služeb mezi městem Kuřim
jako zřizovatelem Městské
knihovny a obcí Kratochvilka doporučuje KV uzavřít.

Helena Hurtová
Kontrolní výbor se sešel
předsedkyně KV
k jednání dne 19. 1. 2012.
Zúčastnili se všichni jeho
členové: předsedkyně Helena
Hurtová, členové Karel Ho- Komise
loubek, Zdeňka Křivánková,
Hana Pavlíčková, Martina Informace z komise pro
životní prostředí a rozvoj
Pešková
obce
Program schůze:
Na svém lednovém zasedání
1. Schválení plánu KV na rok dne 24. 1. 2012 jsme se zabý2012
vali těmito tématy:
2. Schválení jednacího řádu Odpadkové koše
Plán KV a jednací řád byl Projednali jsme několik náschválen všemi hlasy.

vrhů, jakými koši obec
vybavit. Šlo nám hlavně
o jednoduchou údržbu, praktickou manipulaci a efektivitu vybraného výrobku.
Komise schválila nákup
konkrétních odpadkových
košů, které budete v obci
míjet a doufáme, že hlavně
používat.Také při procházce
s pejskem budete mít k dispozici odpadkové koše s jednorázovými
papírovými
pytlíky na psí exkrementy.
Chtěli bychom apelovat na
všechny občany: snažte se
spolu s námi udržet naši
obec čistou a pěknou bez
zbytečného odpadu a bez
hromádek, které nevoní.
Vykácení a obnovení sadu
Tato akce už začíná mít
jasnější podobu. V době uzávěrky tohoto čísla zpravodaje nás navštívila pracovnice
odboru životního prostředí
z Rosic a pomohla nám
s podáním žádosti k vykácení
sadu. Budeme svolávat dobrovolníky, kteří přidají ruce
k dílu a vyčištěním sadu od
padlých, zničených a ztrouchnivělých stromů nám
pomohou dospět k tomu,
abychom sad mohli znovu
osázet.
Měřiče rychlosti na hlavní
komunikaci
Oslovili jsme konkrétního
dodavatele této měřící techniky a máme vytvořený
návrh, jak a kde budou umís-

těny informační tabule pro Komise pro občanské
řidiče.
záležitosti
Dne 29. 1. 2012 jsme si naplánovali procházku po Kratochvilce, abychom načerpali nové náměty pro další
činnost naší komise.
Nashromáždili jsme spoustu
nových nápadů a připomínek, které postupně zpracujeme a budeme vás o nich
informovat v některém z dalších Zpravodajů.
Samozřejmě stále platí, že
se můžete připojit a jakýkoliv váš dotaz, podnět nebo
připomínku předat k projednání komisi.

V druhém měsíci tohoto roku
se krásného věku dožívají
naši 4 spoluobčané. Jsou to
paní VLASTA PROCHÁZKOVÁ, paní ANTONIE
KAČÍRKOVÁ, pan JOSEF
BŘEŇ a pan KAREL HOLOUBEK. Rádi jim nejen za
komisi a Obecní úřad, ale
i za občany Kratochvilky
přejme hodně zdraví, štěstí
a životní pohody do dalších
let.
Rádi bychom našim spoluobčanům znovu nabídli možnost zahrát na přání v místZa komisi pro životní ním rozhlase. Touto cestou
prostředí a rozvoj obce můžete netradičně pogratuPetra Benhartová lovat svým blízkým k jejich
jubileu.
Za komisi pro občanské
záležitosti Veronika Vítová

Pan Miroslav Špiřík oslavil 80. narozeniny

Zástupci obce mu popřáli hodně štěstí a zdraví
do dalších let.
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akce

Akce plánované
PŘEHLED ÚNOROVÝCH AKCÍ ROKU 2012 V MIKROREGIONU KAHAN
Název akce

Místo konání

Datum

Společenský ples
Koňácký bál
Přednáška pro zahrádkáře
Zahájení III. ﬁlmové sezony
Legrácky v knihovně
Děsivá noc se S. Kingem
Ples MěÚ
Dětský Maškarní karneval
Absolventský ples
Div. představení pro děti
Pořad herce J.Krytináře
Žákovský koncert
Dětský karneval
Maškarní karneval
Ostatková zábava
Ostatkový průvod masek
obcí
Ostatková zábava
Ostatky
Ostatky - průvod masek,
zábava
Šmoulí párty
Cestovatelská beseda -Tibet
Cestovatelská přednáška
Žákovský koncert ZUŠ
Čokoládový večer II.
Ples obce a školy
Ples ZŠ a OÚ
Divadelní masopustní ples
Maškarní bál pro děti
a dospělé
Cestovatelská přednáška
Žákovský koncert

Újezd u Rosic
Rosice
Zakřany
Rosice- kino Panorama
Rosice
Rosice- knihovna
Rosice- KD Cristal
Zastávaka- Dělnický dům
Rosice- KD Cristal
Zbýšov- kino Horník
Zbýšov- kino Horník
Rosice- ZKC
Říčany
Zakřany
Říčany

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

Ostrovačice

18. 2.

Lukovany
Vysoké Popovice

18. 2.
18. 2.

Újezd u Rosic

18. 2.

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

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

Tetčice- Sokolovna

25. 2.

Zbýšov- Knihovna
Zbýšov- sál ZUŠ

28. 2.
29. 2.
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POZVÁNKA NA
ÚNOROVÉ AKCE
V OBCI
KRATOCHVILKA
Maškarní bál
SDH Kratochvilka pořádá dne 18. 2. 2012
tradiční maškarní bál.
Od 15 hodin bude pro
děti připraven program
s hrami, soutěžemi
a dětskou tombolou.
Pingpongový turnaj
TJ Družstevník Kratochvilka organizuje dne 25.
2. 2012 v místním sále
turnaj ve stolním tenise. Přĳďte změřit své
síly s borci a borkyněmi
z Kratochvilky i okolí.

Rosice
(sport a kultura)
Pozvánky do Městské
knihovny v Rosicích
1. 2. 2012 v 18 hodin se bude
v Městské knihovně v Rosicích
konat Cestovatelská středa na
téma Zapomenutá Nigérie.
Můžete se těšit na tradiční
oblečení, kvíz o ceny a promítání fotek z cest po Nigérii.
O nejlidnatější africké zemi
se toho u nás moc neví. Povídání o Nigérii organizuje
studentka žurnalistiky na
Masarykově univerzitě a redaktorka portálu Rosicko.cz
Veronika Tomanová z Říčan,
která se vrátila z rozvojového projektu v nigerĳském
městě Jos. Speciálním hostem
je nigerĳská novinářka Janet
Faden.
7. 2. 2012 od 10hodin Legrácky
v knihovně - Mini karneval
Veselé písničky, poháky a hry
pro nejmenší děti s rodiči.
Kdo přĳde v karnevalové masce, dostane drobnou odměnu.
Těší se na vás Jarka Burešová.
10. 2. 2012 od 18 hodin Děsivá
noc se Stephenem
Bude to spíš děsivý večer :) to
nejlepší z Kinga - knížky, ﬁlmy
a temná atmosféra... přĳďte
po-strašit sami sebe...

a pro všechny, které zajímá,
jaké to je vyrazit si na kole
na “střechu světa”. Pořadem
provází cestovatel Tomáš
Rusek.

celý festival.
Váš neskutečně skutečný
život aneb přĳďte se
přesvědčit, že je všechno
jinak.

24. 2. 2012 od 18 hodin
Čokoládový večer II.
Únor je měsíc spíše nepřívětivý, tak si ho přĳďte zpříjemnit do knihovny na čokoládový večer
- historie čokolády, její výroba, zvláštnosti a pozitivní
účinky na lidský organismus - o tom všem bude hovořit František Hlava. A v rámci akce si můžete pořídit
laskominy z kvalitní, ručně
vyrobené čokolády.

Velká vánoční jízda - 05. 02.
2012 v 17:00
přístupnost ﬁlmu:
mládeži přístupný
VB/USA 2011, režie: Sarah
Smith
Animovaná komedie,
97 min., ČESKÝ DABING,
70 Kč.
V této rodinné komedii se
mimo jiné dozvíte, jak je
možné nadělit všem dětem
na celém světě vánoční dárky
během jediné noci.

Veřejné bruslení na rosickém Mission Impossible - Ghost
Protocol - 07. 02. 2012 v 19:00
stadionu v roce 2012
středa 16:00 - 18:00
pátek 15:00 - 17:00
sobota 10:00 - 12:00 14:00 - 16:00
neděle 10:00 - 12:00 15:00 - 17:00

Kino Panorama
kpt. Jaroše 50, 665 01 Rosice
Program na ÚNOR
Mistrovský plán - 01. 02.
2012 v 19:00
přístupnost ﬁlmu:
doporučená přístupnost od
12 let
USA 2011, režie: Bre Ratner
Jak to dopadá, když se
amatéři snaží provést geniální loupež.

21. 2. 2012 od 17 hodin Tibetem na kole do základního
Filmový PSYCHO Festival tábora pod Everest
Další cestovatelský pořad 04. 02. 2012 v 13:58
pro dobrodružnější povahy - 50 Kč jednotlivé ﬁlmy, 100 Kč

přístupnost ﬁlmu:
doporučená přístupnost od
12 let
USA 2011, režie: Brad Bird
Akční, 132 min., TITULKY,
70 Kč.
Další nesplnitelná mise agenta Ethana Hunta v podání
Toma Cruise.
Anonym - 08. 02. 2012
v 19:00
přístupnost ﬁlmu:
doporučená přístupnost od
12 let
VB 2011, režie: Roland Emmerich
Drama, 130 min., TITULKY,
70 Kč.
Kdo je skutečným autorem
díla připisovaného Williamu Shakespearovi?
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12 let
Konspiračních teorií na toto
téma je víc než dost. Anonym ČR 2011, režie: Zdeněk
Jiráský
přináší jednu z nich.
Drama, 97 min., ČESKY,
Můj otec George Voskovec - 65 Kč.
Příběh Poupat vypráví
12. 02. 2012 v 19:00
o postupném rozkladu rodipřístupnost ﬁlmu:
ny, žĳící na malém městě.
mládeži přístupný
ČR 2011, režie: Libuše RudínMilovaní - 22. 02. 2012
ská
v 19:00
Dokument, 75 min.,
přístupnost ﬁlmu:
ČESKY/TITULKY, 65 Kč.
Dokumentární ﬁlm přibližuje mládeži přístupný
osobní život a uměleckou
FRA/VB/ČR 2011,
kariéru Jiřího Voskovce od
režie: Christophe Honoré
jeho příchodu do Spojených
Komedie/Muzikál, 139 min.,
TITULKY, 60 Kč.
států až po jeho úmrtí.
Z Paříže 60. let do
Generace singles - 15. 02.
současného Londýna.
2012 v 19:00
Madeleine se svou
dcerou Verou proplovají
přístupnost ﬁlmu:
tanečním krokem skrze
mládeži přístupný
životy mužů, které milují.
ČR 2011, režie: Jana Počtová
Dokument, 77 min., ČESKY,
Alois Nebel - 26. 02. 2012
65 Kč.
v 19:00
Jsou svobodní, ﬂexibilní,
přístupnost ﬁlmu:
ekonomicky nezávislí...
mládeži přístupný
a nezadaní.
ČR 2011, režie: Tomáš Luňák
Animovaný/drama, 87 min.,
Milionář z chatrče - 16. 02.
ČESKY, 60 Kč.
2012 v 16:00
Rotoskopickou technikou
přístupnost ﬁlmu:
animovaný ﬁlm, vytvořený
doporučená přístupnost od
na motivy známého komisu,
12 let
ze kterého dýchá atmosféra
VB 2008, režie: Danny Boyle
zapadlé železniční stanice na
Drama, 115 min., ČESKY,
podzim roku 1989.
30 Kč.
Jeden z nejlepších a nejoceNevěstinec - 29. 02. 2012
ňovanějších ﬁlmů poslední
v 19:00
doby. Filmová klasika za
přístupnost ﬁlmu:
zvýhodněnou cenu.
doporučená přístupnost od
Poupata - 19. 02. 2012 v 19:00 15 let
FRA 2010, režie: Bertrand
přístupnost ﬁlmu:
doporučená přístupnost od Bonello
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Drama, 122 min., TITULKY,
70 Kč.
Období velkých sociálních
změn na přelomu 19.a 20.
století zasáhlo také pařížské
nevěstince.
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

Ivančice (kino Réna)
Palackého náměstí 12, 664 91
Ivančice
Program na ÚNOR
Ocelová pěst - 3. 2. 2012
začátek v 17 hodin a ve 20
hodin
USA-120 min., DABING,
vstupné : 50 Kč
Hrají : Hugh Jackman, Evangeline Lily, Dakota Goyo, Kevin
Durand
Příběh o hrdinovi, který povstal z bláta, aby se dostal až na
vrchol. Ocelová pěst nás zavadí do nedaleké budoucnosti.
Změnil se i box. Do ringu místo lidí nastoupili roboti. Bývalý
boxér Charlie a jeho malý syn
Max se pokusí se svým robotem získat titul Ocelová pěst.
Musí však porazit Zeuse!
Kocour v botách - 5. 2. 2012
začátek v 10 hodin a v 15
hodin
USA-90 min., DABING,
vstupné : 50 Kč
Rodinná komedie. Pro malé

i velké diváky. Nebýval žádné
koťátko! Co dělal náš kocouří
hrdina než poznal Shreka?
Chlupatý dobrodruh je na
dobrodružné výpravě za čarovnými fazolkami. Jeho cestu
mu zkříží kamarád z dětství
Cvalda, kočíčí zlodějka Čiči
a partička zločinců!
Mission Impossible - Ghost
Protocol - 8. 2. 2012 začátek ve
20 hodin
USA- thriller, 130 min., titulky
Hrají : Tom Cruise, Paula Patton, Jeremy Renner, Simon
Pegg
Bez plánu. Bez podpory. Bez
šance. Vybírají si mise, jejichž
splnění je prakticky nemožné.
Po úspěšném atentátu na
Kreml dává americký prezident oﬁciálně ruce pryč od
špionážní agentury IMF. Ta je
vydána na odstřel. Agent Ethan
Hunt se pokusí o nemožné,
najít pachatele útoku a smýt
tak ze sebe veškerou špínu.
A jak bylo již řečeno mise bude
skutečně nesplnitelná!
Perfect days: I ženy mají své
dny
- 11. 2. 2012 začátek ve 20
hodin
Perfect days: I ženy mají své
dny - 12. 2. 2012
začátek v 18 hodin a ve 20
hodin ČR-komedie,
délka 108 min.,
vstupné : 50 Kč
Hrají : Ivana Chýlková, Vojta
Kotek, Ondřej Sokol, Bob Klepl, Zuzana Bydžovská
Nová komedie Alice Nelllis
s Ivanou Chýlkovou v hlavní
roli. Úspěšná Erika má skoro

všechno vlastní pořad, vyhlášený kadeřnický salón, velký
byt s terasou a svobodu, ale
s každým přibývajícím rokem
touží víc po tom, co nemáa to je dítě. Erika tedy nastolí
plán ,,DÍTĚ,, a pustí se do něj
s vervou, se kterou budovala
podnik. Jenže některé věci se
nalinkovat nedají.

vše se změní. Získá jeho století
času. Nic však není zadarmo...

Čert a Káča - 25. 2. 2012
začátek v 15 hodin
ČR-60 min., pohádky,
Vstupné : 30 Kč
České krátké pohádky pro
celou rodinu a hlavně ty
nejmenší diváky. Animované
pohádky ČERT A KÁČA,
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 V ČERTÍCH SLUŽBÁCH
- 11. 2. 2012 v 15 hodin a v 17 a ROHATÁ PRINCEZNA.
hodin
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3 Poupata - 26. 2. 2012
- 12. 2. 2012 v 15 hodin
začátek v 18 hodin a ve 20 hoUSA- Komedie pro celou din
rodinu - DABING, 87 min.
ČR- drama, 90 min.,
Chipmunkové jsou zpět a po- vstupné : 50 Kč
řádně to rozjednou. Chip- Hrají : Vladimír Javorský,
munkové a Chipetky vyrážejí Malgorzata Pikus, Marika
na prázdniny. Rozhodli se, Šopovská, Vladimír Polívka,
užít si je na výletní lodi. Svým Josef Láska
dováděním obrátí vše na lodi Film Poupata postihuje svět
vzhůru nohama. Veškerá leg- zoufalých sociálních vztahů
race končí ve chvíli, kdy ztros- a charakterů, toužících se vykotají na opuštěném ostrově. manit z osudového daného
Ze kterého, jak se zdá není úni- prostředí a uskutečnit svůj
ku! Ostrov však zase tak úplně sen o normálním životě. Příopuštěný není...
běh rodiny, která prožívá svou
těžkou zkoušku v kraji drsných
Vyměřený čas - 22. 2. 2012
pravidel...
začátek ve 20 hodin
USA- thriller, 108 min., titulky, REZERVACE:
vstupné : 50 Kč
Telefonicky: 546 451 469,
Hrají : Justin Timberlake, Alex 736 601 631, 602 511 610
Pe y Fer, Olivia Wilde, Aman- Email:
da Seyfried
postakinorena@quick.cz
Sci-ﬁ thriller nás zavede do
světa budoucnosti, kde peníze
neznamenají vůbec nic. Zde
Rubriku připravila
se platí časem. Život žĳete jen
Hana Pavlíčková
do pětadvaceti, potom si musíte svůj čas bytí přikoupit.
Mladík Will je rebel, žĳe z minuty na minutu. Když potká
zámožného - záhadného muže
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historie

Začátky hasičů na Kratochvilce
Ve dvacátých letech minulého
století rychle narůstal počet
obyvatel Kratochvilky. Zatímco v roce 1921 měla obec 482
obyvatel a 65 domů, v roce
1930 už to bylo 561 obyvatel
a 102 domů. To vedlo obecní
zastupitelstvo k rozhodnutí
založit u nás hasičský sbor.
Starosta Jakub Příhoda svolal na 5. března 1928 veřejnou
schůzi, na které přednesl přítomným občanům návrh na
zřízení místního hasičského
sboru, který by sloužil nejen k
ochraně obecního majetku, ale
také chránil majetek občanů a
jejich životy v případě požárů
či přírodních katastrof. Návrh
byl přĳat a do příštího sboru dobrovolných hasičů se
přihlásilo hned 24 činných
členů.
V průběhu dalších dní byla
podána na okresní úřad žádost
o povolení ke zřízení dobrovolného hasičského sboru, byly
sepsány stanovy a zvolen výbor. Prvním náčelníkem sboru
hasičů se stal Jan Kubálek,
mistr stolařský z č. 94. V následujících šesti týdnech obec
zakoupila kombinovanou stříkačku a potřebnou výzbroj ke
zdolávání požárů. Dále byly
pro členy sboru pořízeny pracovní stejnokroje a označení
hodností, to vše za 25 000 Kč.
Tento obnos uhradila obec
hasičskému sboru jako jubi
lejní dar k desetiletému trvání
Československé republiky.
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Na hasičské slavnosti 19. srpna
1928 předal starosta obce zakoupenou stříkačku k používání sboru hasičů. Poté všichni hasiči složili náčelníku
slavnostní slib. Tím byla zahájena činnost dobrovolného
hasičského sboru v obci.
V následujících měsících se konaly taneční zábavy většinou
ve prospěch hasičů.
Dosud však chyběly vhodné
prostory, kde by bylo možno
uložit veškerý hasičský inventář a kde by se nacházela místnost na schůzovní činnost.
Proto bylo přikročeno k postavení hasičské zbrojnice. Sbor
měl některé ﬁnanční prostředky z pořádaných zábav a darů,
obec darovala 1 000 Kč. Stavební kámen si hasiči nalámali
v místním lomu zdarma, dovoz materiálu zajistili rovněž
zdarma rolníci se svými potahy. Obec poskytla volné
stavební místo vedle prodejny
družstva „Vzájemnost včela“.
Blízké podniky darovaly stavební materiál, zejména doly,
neboť důl Sička se nacházel na
katastru obce.
Slavnostní otevření hasičské
zbrojnice se uskutečnilo v neděli 11. srpna 1929 za hojné
účasti okolních sborů a občanů
jak místních, tak přespolních.
Patronem slavnosti byl obecní
úřad v čele se starostou.
Že zmíněná investice nebyla
marná se zanedlouho ukázalo

v prospěšné činnosti pro celou obec. Hasiči kromě svých
cvičení a školení pořádali pro
občany různé akce, například
vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí, novoroční,
velikonoční a pouťové zábavy, dožínky i divadlo. V době
zvýšeného požárního nebezpečí zajišťovali žňové hlídky
a prohlídky komínů, stodol
apod.
K prvnímu požárnímu zásahu došlo při požáru hospodářského objektu v domě č. 12
v noci z 11. na 12. ledna 1931.
Majitelce Antonii Kroutilové
vznikla škoda, vyčíslená na
1 122 Kč ( pro srovnání: v té
době stál 1 kg chleba 1,60
Kč). V letech 1931 a 1937 sbor
uspořádal okrsková cvičení.
Po osmi letech činnosti měl
sbor již 35 řádných členů
a 13 přispívajících. Na valné
hromadě v roce 1936 byl zvolen nový náčelník a starosta
sboru. Náčelníkem se stal Emil
Horký a starostou byl zvolen
František Hrubý. Ve sboru bylo
též družstvo mladých hasičů.
Úspěšná činnost pokračovala
do roku 1938, kdy došlo
k německé okupaci a posléze
vytvoření Protektorátu Čechy
a Morava. Činnost byla utlumena různými omezovacími vyhláškami a nařízeními
okupační správy. Tento stav
trval po celou dobu války
až do osvobození republiky
v roce 1945.

Po válce začal sbor opět pracovat. Prováděl různá cvičení
a poplachy, například se zúčastnil cvičení na dole Ferdinand v Babicích. Dne 4. července 1948 se konala oslava
20 let trvání sboru na Kratochvilce. Sešli se občané z celého okolí a okolní sbory. Slavnost byla ukončena závodem
požární pohotovosti a zdatnosti. Z pěti přítomných jednotek
vyhrál závod místní sbor.
V roce 1953 došlo k přejmenování hasičů na Československý svaz požární ochrany
a hasiči se změnili na požárníky. V padesátých letech vedl
hasiče úspěšně a obětavě Rudolf Hlaváček. Tehdy bylo
ustanoveno družstvo žáků.
Jejich činnost byla tak dobrá,
že se jim v roce 1955 dostalo
Čestného uznání od ústřední
správy požárního dozoru
a pojišťovny. V roce 1959 bylo
založeno družstvo žen pod
vedením Zdeňka Valouška.

noven devítičlenný výbor
základní organizace Českého
svazu požární ochrany v čele
s předsedou Zdeňkem Kroutilem. Bylo též vytvořeno
mužstvo mladých požárníků
do 15 let v počtu deseti
členů, které vedl Luboš Staněk. Byl prováděn výcvik
mužstva, zajišťována účast na
cvičeních, prováděna různá
námětová cvičení a pozornost byla průběžně věnována
preventivní činnosti. Byly pořádány hasičské plesy a buď
samostatně nebo v součinnosti
s jinými organizacemi zajišťovány různé jiné kulturní akce
zejména pro děti a mládež.
Dne 23. listopadu 1977 vypukl požár vepřína v objektu
zemědělského družstva. Požár
byl likvidován v součinnosti
s profesionálními hasiči z Rosic a okolními sbory. Shořela
polovina střechy, druhá polovina byla oddělena požární
zdí. Škody na ustájeném dobytku nenastaly. Po vyhodnocení celé této akce bylo
konstatováno, že dosavadní
hasicí agregát není dostatečně
výkonný, aby na větší vzdálenost dodal vodu k hašení s
potřebným tlakem. V následujícím roce dostal sbor nový
agregát PS-12 s vybaveným
přívěsem.

K výcviku a nácviku na soutěže
byl používán stroj PS-8 a vozidlo Tatra 805. V prvním kole
okrskové soutěže, která se
konala 23. 5. 1965 v Němčicích,
se družstvo umístilo na prvním místě. V šedesátých letech minulého století sbor
výraznou činnost nevyvíjel.
V zadní části hasičské zbrojnice
byla provedena přístavba tak, V roce 1979 došlo k zahájení
aby bylo možno zaparkovat náročné akce, týkající se přestavby požární zbrojnice.
auto i hasicí agregát.
Byla odstraněna dřevěná věž,
K výraznému oživení činnosstřecha včetně stropů a na
ti došlo v roce 1977, kdy
přízemní část provedena nav únoru tohoto roku byl ustastavba poschodí. Stavba po-

kračovala v příštím roce
přístavbou věže. Fasáda budovy byla dokončena v roce
1981. V poschodí budovy byla
též zřízena obřadní síň, ve které se první vítání nových
občánků uskutečnilo v roce
1984.
V roce 1980 měla organizace
40 členů. V těchto letech začali
požárníci používat vozidlo
PV3S. Kromě již zmíněných
akcí v oblasti výcviku, soutěží
a práce s mládeží požárníci
v roce 1980 vyčerpali rybník,
aby mohla být provedena
oprava hrází. Nadále se též
podíleli na pořádání kulturních akcí.
Po změně režimu na počátku
devadesátých let se požárníci
vrátili ke svému původnímu
názvu Sbor dobrovolných
hasičů. Činnost požárníků či
hasičů však zůstala v podstatě
stejná. Ať už pracovali více
nebo méně intenzivně v oblasti
požární ochrany nebo ve veřejném dění, vždy to bylo ku
prospěchu obce.
21. ledna tohoto roku se konala
valná hromada SDH Kratochvilka, kde byl vytýčen plán
činnosti na následující období.
Přejeme jim mnoho úspěchů
a vytrvalosti v jejich práci a co
nejméně požárů.
Z kroniky sestavil
pan Karel Holoubek
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knihovna

Informace z obecní knihovny
Kratochvilská knihovna se
dále probouzí k životu. Úsilí
knihovnic, které od začátku
ledna dvakrát týdně pracují
na zkulturnění prostředí
a obnově knižního fondu,
začíná být konečně vidět.
Z regálů zmizely knihy,
které nesplňují hygienické
požadavky na provozování
veřejných knihoven, knihy
které nebyly čtené, ačkoliv
již byly zařazeny do knižního fondu před mnoha lety.
Máme funkční počítač s připojením na internet a novou
barevnou tiskárnu od OÚ - to
vše připraveno k používání
pro budoucí návštěvníky
knihovny. Připravují se webové stránky, na nichž časem
najdete všechny důležité informace.

lákají mnoho čtenářů. Další
knihy, které vycházejí, můžeme mít zapůjčené z takzvaného výměnného fondu
knihoven a budeme si pro
ně jezdit do Rosic. Pokud bychom kupovali knihy nové,
můžeme na nich objednáním
přes Kuřim ušetřit třicet
procent z ceny. Nemalou
pomocí je i to, že kolegyně knihovnice přĳedou na Kratochvilku a pomohou nám
naše stávající knihy deﬁnitivně vytřídit, zbylé a nové
obalit, oštítkovat a zařadit.
Ani si nedovedu představit,
kolik hodin práce nás všechny ještě čeká.
Třídění knih jistě vzbuzuje
otázku, co se stane s vyřazenými tituly. Máme v úmyslu nabídnout je občanům
Kratochvilky k rozebrání.
Knihy vám budou k dispozici v místnosti před vchodem do knihovny, kde si je
můžete v úředních hodinách
OÚ dle zájmu rozebrat.
Nabídku doporučujeme sledovat průběžně, vyřazených
knih je nemálo a my je budeme postupně doplňovat.
Budeme moc rády, když najdou své nové místo ve vašich
domácích knihovnách.

Velkým impulzem a pomocí
pro nás je navázaná spolupráce s kuřimskou knihovnou. Ta koordinuje činnost
všech okolních regionálních
knihoven a tak i nám poskytne cennou pomoc. Získáme
přístup do počítačového registru, kde můžeme založit
vlastní katalog knih a propojit ho s katalogy okolních
knihoven. Z Kuřimi nám také
zdarma přivezou desítky
zajímavých knih, které obo- Mnoho spoluobčanů nám
hatí naši nabídku a jistě na- nabízí poklady ze svých
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domácích knihoven. Jsme za
to vděčné. Abychom se ale
vyhnuly tomu, že se naše
malá knihovna dary zavalí,
musíme si z nabízených knih
vybírat. Pokud tedy máte
doma nějaké knihy, které
byste nám chtěli věnovat,
obraťte se na kteroukoliv
knihovnici. Můžete přinést
jejich seznam nebo si nás
vpustit ke svým knihovnám
a my si vybereme knihy,
o kterých se dá předpokládat, že budou ostatní bavit.
Jsem moc ráda, že v příštím
Zpravodaji vás již doufám
pozveme na oﬁciální slavnostní zahájení činnosti knihovny. Těšíme se na čtenáře,
těšíme se na pořádání doplňkových aktivit a těšíme se i na
to, jak si samy budeme moct
jen tak sáhnout do regálu
a začíst se v klidu do nějakého
nového příběhu.
Za knihovnice
Alice Vašáková

spolky

Spolky a dobrovolná sdružení
Sbor dobrovolných
hasičů Kratochvilka
Dne 21. 1. 2012 proběhla Valná hromada SDH Kratochvilka. Kromě členů SDH se
jí zúčastnili hosté: pan starosta Ing. František Malý,
místostarosta Jiří Vozdecký
a zástupce krajské správy
SDH Antonín Ambrozek.
Všichni zúčastnění nejdříve
byli seznámeni s plněním
plánu práce za rok 2011
a s návrhem na zvýšení
členských poplatků. To bylo
schváleno.
Byl přednesen a odsouhlasen návrh na obsazení výboru SDH:
Starosta SDH:
Luboš Staněk
Velitel družstva:
Roman Jašek
Preventista:
Miroslav Císař
Jednatel:
Daniel Vašák
Pokladník:
Lenka Šmídková
Velitel ženského družstva:
Jana Nedomová
Velitel mládeže:
Robert Šmídek
• Na pozici velitele zásahové
jednotky byl navrhnut Pavel
Jašek. Návrh byl přednesen
zástupcům obce. Nyní se
čeká na jejich vyjádření.

• Do zásahového družstva
byl zařazen bratr Zdenek
Krejčí, který je zaměstnancem OÚ a je stále k dispozici.
• Pokladník nás seznámil
s ﬁnanční situací SDH a byla
zvolena revizní komise, která
bude kontrolovat ﬁnanční
prostředky. Jejími členy jsou:
Lenka Šmídková, Radek
Císař a Daniel Vašák.
• Našim nejdůležitějším
úkolem pro rok 2012 je zabezpečit opravu požární techniky a výcvik zásahového
družstva na možný zásah
při požáru. Musíme určit
jednotlivé členy a jejich povinnosti při zásahu.
• Důležitá je pro nás i oprava
a údržba hasičské zbrojnice
jako základny Zásahové jednotky.
• Dále chceme oslovit případné další nové zájemce
a zajistit jejich výcvik.
• Chceme být více informováni o celookrskových akcích
a pokud to bude možné, budeme se jich zúčastňovat.

• I nadále se budeme věnovat
našim dětem a mládeži a zajišťovat tradiční kulturní
akce:
Plán akcí SDH na rok 2012:
- Únor - maškarní bál pro
děti
- Březen - Masopust (ve spolupráci s TJ Družstevník)
- Duben - pálení čarodějnic
(ve spolupráci s TJ Družstevník)
- Červen - den dětí a rozloučení se školním rokem
- Červenec - týdenní letní pobyt v přírodě
- Srpen - rozloučení s prázdninami
- Listopad - mikulášská zábava pro děti
V rámci našich možností
chceme při organizaci akcí
poskytovat pomoc a spolupráci OÚ a jiným kratochvilským organizacím.
Chtěli bychom touto cestou
poděkovat všem občanům
Kratochvilky za jejich přízeň
vůči SDH a pozvat do našich
řad nové zájemce. Jste vřele
vítáni.
Za SDH
Jana
Nedomová
a Lenka
Šmídková
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Hernička se rozbíhá
Dne 17. ledna proběhla v bývalé MŠ první Hernička pro
pobavení a zábavu našich
dětí. Mohu říci, že dopadla úžasně. Napřed si každý
obmaloval svou ručičku,
vybarvil ji a podepsal. Poté
jsme si zacvičili a postavili
prolézací dráhu, kterou
každý zvládl na výbornou.
Nechyběla chvilka pro volné hraní. Děti byly určitě
překvapené, když se pak na
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chvíli ocitly pod hvězdnou
oblohou a přitom nemusely
odejít z útulné herny. A sladká odměna na závěr je namlsala na příští setkání.
Druhá Hernička na téma
ZVIŘÁTKA proběhla 24.1.
Vzali jsme to doslova a v herně rázem pobíhali pejsci a kočičky, nechyběli ani tygříci
v rolích místních dětí. Nejprve jsme si jako zvířátka
zacvičili a pohráli. Postavi-

li jsme si velkou zoologickou zahradu a nechybělo
ani překvapení s akváriem
rybiček přes celou místnost.
Musím poděkovat všem dospělým, protože takovou
účast v Herničce jsem opravdu nečekala. Děkuji také
za podporu a zapojení rodičů
a babiček.
Na další setkání se těší
Veronika Vítová

Šikovné ručičky pro
kluky i holčičky
Srdečně zveme všechny děti
z Kratochvilky do tvořivého
kroužku, který probíhá již 7
měsíců. Setkáváme se pravidelně druhou neděli v měsíci
mezi 16 a 18 hodinou v bývalé
mateřské školce. Kroužek
funguje pod záštitou TJ
Družstevník a vede jej paní
Jana Čermáková ve spolupráci s některými akčními
maminkami.
Velmi rádi vás uvidíme.
Za organizátorky zve
Jana Čermáková

Cvičení na
Kratochvilce
Pokud máte chuť udělat něco
pro své zdraví a kondici, nemusíte jezdit do okolních
obcí a měst. Můžete zůstat
na Kratochvilce.
Všichni, kdo mají chuť se hýbat, mají s námi příležitost
třikrát týdně. Scházíme se
v úterý a čtvrtek od 19:30 20:30, ve středu od 18:00 -

19:00 v prostorách bývalé
mateřské školy.
Zkoušíme různé druhy
cvičení a z některých jsme
opravdu nadšené. Snažíme
se najít si vhodnou pohybovou aktivitu, u které vydržíme.
Individuálně s námi můžete
cvičit problematické partie
mimo jiné na overballech,
ﬁtness míčích, rotopedech,
orbitreku, posilovací lavičce,
rotačním disku, balanční

podložce, stoperu, posilovací lavici, leg traineru, posilovačích svalů několika druhů, posilovacích gumách.
Kolektivní cvičení má jednu
nespornou výhodu. Vytrváte
v něm zcela určitě déle, než
když se vrhnete například
jen na domácí posilování.
Jsme rády, že cvičení může
probíhat pod záštitou OÚ.
Za všechny cvičenky
Kateřina Chupíková
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různé
Dotační programy pro
obce
Jihomoravský kraj podporuje formou dotačních titulů
jednotlivé oblasti života měst
a obcí v kraji. Dotační programy, jejich podmínky a výši podpory připravuje na
svých jednáních Rada Jihomoravského kraje, schvaluje
je Zastupitelstvo kraje.
Touto cestou je možné získat dotaci v oblasti kultury,
rozvoje obce, boje proti
kriminalitě, ochrany životního prostředí nebo dotaci
pro hasiče. Kraj také poskytuje dotace pro stavby čistíren,
vodovodů, sběrných dvorů
a pro mnohé další aktivity.
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Je proto důležité, aby každé
obecní či městské zastupitelstvo mělo schválený plán
svých aktivit nejen na jeden
rok, ale minimálně na celé
volební období. Z takto
schválených záměrů může
potom vždy na začátku
roku vybrat to, co považují
občané za nejdůležitější a na
co bude stačit obecní rozpočet. Je nutné říci, že každá
žádost o dotaci musí mít doloženo také spoluﬁnancování. To může být jak z obecního rozpočtu, tak i z dotací
ministerstev, pokud obec
žádá peníze na velký projekt
– třeba na stavbu vodovodu,
plynoﬁkaci či budování kanalizace.
Všechny dotační tituly jsou

každoročně postupně zveřejňovány na
webových
stránkách kraje. Je proto
dobré, když pověřený člen
zastupitelstva nebo starosta obce pravidelně sledují
tyto stránky a mohou tak
co nejdříve reagovat a svoji
připravenou žádost poslat.
Vypsání žádosti je to nejjednodušší. Potom přĳde na
řadu mravenčí práce – sehnat
všechna důležitá potvrzení
a doklady, které se musí
k žádosti dodávat. Když se
to dělá poprvé, tak se to
může zdát složité a komplikované, ale protože se povinné přílohy k žádostem opakují, stačí už potom jenom
kopírovat. Pokud žádáte

o dotaci na investiční akci,
musíte mít projekt, položkový rozpočet, různá doplňující potvrzení… ale to
všechno jde zvládnout a nesmí to zastupitele nebo starostu obce odradit. Platí zde
jedno: kdo to nezkusí, tak
nic nedostane.
Pravdou a faktem je, že za celou dobu od roku 2000, kdy
bylo zvoleno první krajské
zastupitelstvo, na Kratochvilce nikdy nebyla za obec
podána žádná žádost o dotaci na nějakou investiční akci
v obci. Je to škoda, protože
mohlo být mnoho věcí úplně
jinak.
Věřím tedy tomu, že nově
zvolení členové zastupitelstva toto změní a občané
obce se tak co nejdříve dozví
o první žádosti, která byla
na Jihomoravský kraj z Kratochvilky odeslána.
Jaroslava Baštařová
členka Komise regionálního
rozvoje Jihomoravského kraje

OMLUVA
Redakční rada se omlouvá
paní Baštařové za chyby,
které se při zpracování
Zpravodaje vloudily do jejího minulého příspěvku.
Děkujeme za pochopení
a toleranci.
Za RR Alice Vašáková.

Babské rady
Bolí vás v krku? Máte rýmu
a kašlete? Situace, kterou
dnes řeší mnozí z nás. Proč
ale místo pilulek a tablet
nezkusíme zapátrat v paměti
našich babiček a neřešíme
nemoc přírodní cestou? S pomocí potravin, které doma
běžně máme, se můžeme
nachlazení postavit. Jak na
to a jaké suroviny použít?
Křen
Má velmi posilující
účinky na naši
obranyschopnost. Obsahuje
dostatek důležitých živin
a má antibiotický efekt. Křen
dokáže v našem těle účinně
eliminovat infekce a je výborným doplňkem léčby při
nachlazení, angíně a chřipce.
V případě nemocí spojených
s kašlem a rýmou nám ale
křen prokáže ještě jednu
skvělou službu. Jeho silice
rozpouštějí usazený sekret
na sliznicích dýchacích cest
– jak v nosních dutinách, tak
v plicích a průduškách. Tento účinek pocítíte už při jeho
krájení či strouhání, projevuje se typickým slzením,
stejně jako u cibule.
Křen s medem
Křen najemno nastrouháme
a smícháme v poměru 2
lžíce křenu s 1 lžící medu.
Užívat bychom pak měli 3x
denně jednu čajovou lžičku,

u dětí raději dávku snižte.
Už za chvíli po jeho konzumaci pocítíme, že se nám
„spouští rýma“, snadněji
odkašláváme a lépe se nám
dýchá.
Med
Při onemocnění je
med neocenitelný.
Nejenže dodává tělu dostatek
důležitých látek, energie, ale
navíc narozdíl od raﬁnovaného cukru nezatěžuje náš
organismus.
Na posílení srdce lze podstoupit 1 měsíc trvající kúru,
na kterou je potřeba 0,5 kg
medu, šťáva ze 7 citrónů
a šťáva z 5 velkých hlaviček
česneku. Med, citrónovou
šťávu a šťávu z česneku smícháme a necháme odstát ve
tmě. Užíváme 3 až 4x denně
2 lžíce asi 30 minut před
jídlem.
Lípa
Působí léčivě na spousty
chorob. Lipové listy se dříve
vkládaly do úst, aby se zabránilo tvorbě puchýřků, šťáva z nich měla zabránit vypadávání vlasů. Listy spařené
vodou a smíchané s vínem
se přikládaly na končetiny
při svalových křečích a na
popáleniny. Koupel v odvaru z lipového květu dá kůži
jemný zlatavý nádech. Lipový květ vyvolává pocení
a rozpouští hleny. Proto se
používá především jako
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šťávu ze 2 citrónů a necháme
několik hodin nasáknout
a nabobtnat. Vitamín C se
naváže na hroznový cukr
a má pak větší účinek v našem organismu. Každodenní
Čaj z lipového květu
1 lžičku lipového květu „zobání“ těchto rozinek je
přelĳeme šálkem horké vody skvělou prevencí proti ina necháme asi 15 minut lou- fekci.
hovat. Můžeme osladit medem. Užívá se 3 až 5x Česnek
Nejuniverzáldenně.
nějším lékem
se zdá být česnek, který
Citrony
Během infekce je velmi důle- dokáže jako přírodní účinné
žitý přísun dostatečného antibiotikum snadno zatočit
množství vitaminu C. Nej- s leckterou chorobou. Česlepší je, je-li podáván formou nek je třeba v době zvýšezvýšené konzumace citronu, ného výskytu infekce konkiwi, pomerančů a kysaného zumovat co nejčastěji. Ať
už v podobě superzdravé
zelí.
česnečky nebo přidáním do
polévek či omáček, salátů.
Citrónové kloktadlo
Vymačkáme šťávu z jedno- Jeho nepříjemný odér lze
ho středně velkého citrónu zmírnit tím, že se po jeho
a kloktáme ji. Nakonec polk- konzumaci napĳeme mléka.
neme. Opakujeme 2 až 3x
denně.
Někdo babským radám
podpůrný prostředek při
horečnatých onemocněních,
jako je nachlazení nebo
chřipka.

Teplá citronáda
Šťávu ze 2 citrónů smícháme
ve vysoké sklenici s 2 lžícemi
třtinového cukru a zalĳeme
teplou vodou. Přidat můžeme i šťávu z jednoho pomeranče. Pĳeme každé ráno
před snídaní během celého
zimního období.
Citrónové rozinky
Balíček rozinek spaříme horkou vodou a dáme do malé
misky. Na ně vymačkáme
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a jejich účinkům věří, jiný
ne. Babo raď, jak to s nimi
je. Ale za pokus to určitě
stojí. Člověk stále hledá
a objevuje, tak proč nevyužít
zkušeností a nápadů někoho
jiného, než přĳde ta naše
vlastní zkušenost?

Pranostiky pro únor
Únor bílý - pole sílí.
Únorová voda - pro pole
škoda.
Když v únoru mráz ostro
drží, to dlouho již nepodrží.
Když únor vodu spustí,
ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na
slunci, jistě v březnu poleze
za kamna.
Když skřivánek v únoru
zpívá, velká zima potom
bývá.
V únoru sníh a led - v létě
nanesou včely med.
02. 02. Na Hromnice musí
skřivánek vrznout i kdyby
měl zmrznout.
02. 02. Na Hromnice
o hodinu více.
03. 02. Na svatého Blažeje
slunce ještě nehřeje.
04. 02. Svatá Veronika seká
ledy z rybníka.
05. 02. Svatá Agáta bývá na
sníh bohatá.
06. 02. O svaté Dorotě uschne košile na plotě.

09. 02. Svatá Apolena bývá
v mlze zahalena.

Jam–session s J.S.Bachem
Václav Hrabě (1940-1965)

13. 02. O svatém Řehoři
mrazy přituhnou a vše
moří.
14. 02. Na svatého Valentina
zamrzne i kolo mlýna.
16. 02. O svaté Juliáně
připrav vůz a schovej sáně.
18. 02. O svatém Šimoně
schází sníh ze stráně.
20. 02. Masopust na slunci pomlázka u kamen.
21. 02. Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží
celý rok.
24. 02. Najde-li Matěj led,
seká ho hned; nenajde-li
led, dělá ho hned.
27. 02. Je-li mráz na svatého
Gabriela, bývají žně veselé.
Připravil Luděk Klouček

Přišel v černém baloňáku zmáčený a prostydlý
paruku a vyšívaný frak odhodil na židli
Pak udusil cigaretu Na piáno sáh’
„Dovolte mi představit se: Jmenuji se Bach“
Jsem bez peněz jako vždycky
za kafe a jeden štok
budu s vámi chvíli hrát A třeba twist
A třeba rock
Nečekal až někdo kývne dupnul čtyřikrát
a pak začal dole v basech tenhle chorus hrát
To byl chorus o životě a slávě a o hladu
jak hrál aby spravil králi po večeři náladu
jak je těžké napsat rychle pro biskupa mši
když ti tlučou na dveře exekutor a vši
Jak je krásné chodit městem
když zavřeli hospody
a v hlavě ti něco zpívá a není to z náhody
jak je možné přežít krále císaře i říše
i když nemáš na činži i když ti kručí v břiše
Dohrál dopil rozloučil se Řekl:
„Je čas k návratu
Ráno musím být zas klasik zaplaťte tu útratu
Až vás budou strašit krásou z které padá strach
řekněte že za kafe hrál tohle s vámi Bach !“

Ze sbírky Stop-time
Pro Zpravodaj připravil Jan Liškař
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Slovo závěrem
Láska je síla, která všechno pojí
„Když budou všichni lidé na světě milovat jeden druhého, silný nepřekoná slabého, mnozí neutlačí
pár jedinců, bohatí se nebudou vysmívat chudým, poctění nebudou pohrdat poníženými a vychytralý neoklame prostého.“
Mo-c (470-391 PŘ. N. L.) čínský ﬁlosof
Vážení občané,
v pátek 20. ledna 2012 se
na pozvání starosty obce
Neslovice pana Ing. Karla
Kuči setkali všichni zastupitelé obcí Neslovice, Tetčice,
Hlína a Kratochvilka.
Pan starosta to odůvodnil
snahou zjistit, zda po letech,
kdy si tyto sousední obce
spíše házely klacky pod nohy, existuje možnost začít se
domlouvat na všem, co nás
spojuje i rozděluje. Není to
jen neslovická škola a školka,
tetčická čistírna odpadních
vod a vodovod. V budoucnu nás asi i doslova propojí
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kanalizační potrubí.
Závěr tohoto setkání zněl,
že všichni současní zastupitelé všech těchto obcí
akci přivítali a chtějí na ni
navázat, včetně výměny zkušeností, jak se které obci
daří řešit problémy svých
občanů.
I my musíme rychle zvládnout jeden pozůstatek minulosti a tím je požární ochrana
naší obce.
Technické záležitosti jsme
připraveni vyřešit velice rychle. Ale musí tomu odpovídat i situace ve Sboru

dobrovolných hasičů. To je
významná organizace, nejstarší spolek v naší obci.
Současných 25 členů neodpovídá ani jejímu významu,
ani její historii.
Proto podporujeme výzvu
jejího současného vedení,
aby bývalí členové obnovili
své členství a do SDH se
přihlásili všichni, kterým
není lhostejný osud této organizace.
Ing. František Malý
starosta

obecní nemovitost II.

