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Vážení občané,
v minulém Zpravodaji jsem Vás informoval o novém složení 
komisí v naší obci a současně jste se mohli na vlastní oči pře-
svědčit o jejich činnosti, za kterou jim patří veliký dík:

členové Komise pro občanské záležitosti, kulturu 
a sport připravili na opravdu vysoké úrovni Vítání 
nových občánků (mimochodem, od předchozího uply-
nulo celých 7 let) a věřím, že všichni zúčastnění si 
odnesli nezapomenutelný zážitek.
a členové Komise pro životní prostředí a rozvoj obce 
pozvali naše občany na úklid obce. Další zákoutí dosta-
la vzhled, jaký nepamatujeme možná desítky let. Věřím, 
že všichni naši občané si budou vážit práce svých spolu-
občanů a naším cílem bude udržet tento stav trvale. 

Brigády, neboli „akce Z“, nejsou v dnešní době hlavním způ-
sobem jak zkrášlit obec a zajistit její rozvoj. Je ale dobře, že se 
několikrát do roka sejdou lidé ochotní přiložit ruku k dílu 
a vyjádřit tak i pospolitost mezi občany a svůj vztah k naší 
obci. V tomto Zpravodaji jste nalezli dotazník, kterým se 
můžete přihlásit do databáze našich občanů, které budeme 
využívat, ať už na zaměstnávání trvalé, dočasné nebo pří-
ležitostné na dohodu o provedení práce, nebo které budeme 
poptávat, pokud jsou obci schopni nabídnou své služby jako 
OSVČ či firma.
O tom, že práce je dost, svědčí tyto rozpracované projekty:

Zateplení budovy Obecního úřadu – byla akceptována 
naše žádost o podporu ze Státního Fondu Životního 
Prostředí a začínáme připravovat výběrové řízení na 
dodavatele. 
Rekonstrukce a oprava vodovodu – v měsíci červnu by 
měla být připravena smlouva se Svazkem vodovodů 
a kanalizací Ivančice na provedení tohoto díla.
Obnovení mateřské školky – v současné době probíha-
jí stavební práce na úpravě interiéru.
Oprava pomníku – probíhají projektové práce, chceme 
co nejlépe využít dotaci od Jihomoravského kraje.
Revitalizace sadu – po brigádnickém vyčištění pokra-
čují práce na udržení současného stavu.
Péče o veřejná prostranství – nikdy nekončící projekt.

Je toho hodně, co je ještě potřeba v naší obci udělat. Ale neza-
pomínejme i na zábavu, především na akcích, které pořádají 
naše spolky, a kterých bude i v měsíci červnu celá řada. I jim 
patří poděkování.
Srdečně vás zvu na poslední jednání Zastupitelstva obce 
před prázdninami a dovolenými dne 27. června 2012 
v 18 hodin.

Ing. František Malý, starosta 
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•

•

•

•

•
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•
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Provozní záležitosti 
obce
Vážení občané,
dostali jsme nabídku na 
znovuotevření Mateřské 
školky. Prostory budou 
vhodné přibližně pro 17 dětí. 
Od zrušení jejího provozu 
se změnily hygienické nor-
my, proto se rozběhla rekon-
strukce, zejména sociálního 
zařízení. Právě probíhají 
následující práce: rozvody 
odpadů, vody, elektroinsta-
lace a stavba sádrokartono-
vé příčky sociálního zaříze-
ní pro personál. Následovat 
bude obložení stěn a podla-
hy. Práce v prostorách škol-
ky budou probíhat ještě 
během června. Většinu prací 
děláme brigádně a na smlou-
vu o provedení práce, to 
nám umožní držet náklady 
na rekonstrukci v přijatel-
ných mezích. Přesto je přib-
ližný rozpočet 140 000 
korun.

Rozběhly se další práce 
kolem úklidu v obci. Asi jste 
zaregistrovali žloutnutí ple-
vele na obecních chodnících 
po aplikaci postřiku. Další 
nekončící činností je sečení 
trávy. Problém s rostoucí 
trávou v třešňovém sadě 
hodláme vyřešit založením 
chovu ovcí. Doufáme, že se 
povede dořešit potřebná 
povolení během června. 
Dnes je málo lidí, kteří mají 
domácí chov např. králíků, 
což je poznat na snížené 

spotřebě trávy z trávníků 
v obci a blízkém okolí. 
Pokud máte zájem udržovat 
a sklízet trávu z obecních 
pozemků, kontaktujte nás 
na OÚ nebo prostřednic-
tvím pracovníků RR.

Jiří Vozdecký, místostarosta

Zastupitelstvo
Informace ze zasedání 
Zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva 
proběhlo ve středu 
30. 5. 2012 od 18 hodin.
Na programu bylo schválení 
Závěrečného účtu za rok 
2011, rozpočtového opatření 
č. 3/2012, prodeje, koupě 
a směny pozemků a finanč-
ního daru obci Neslovice na 
obnovu zvonů kostela ve 
výši 20.000,- Kč. Zbytek 
zasedání se nesl v duchu 
poskytování informací. Sta-
rosta Ing. Malý podal infor-
maci o akceptaci naší žádos-
ti o poskytnutí dotace na 
zateplení budov OÚ, o zařa-
zení havarijního stavu naše-
ho vodovodu do plánu oprav 
SVAKI na roky 2012 a 2013, 
dále informoval Zastupitel-
stvo o schválení Závěreč-
ných účtů za rok 2011 v orga-
nizacích s majetkovou účastí 
obce - KAHAN a SVAKI. 
Oba místostarostové,
Ing. Zoblivý a J. Vozdecký, 
informovali o vývoji oprav 
v budově bývalé MŠ, a to 
z důvodu možnosti obnove-
ní činnosti mateřské školy 

jako odloučeného pracoviště 
MŠ Neslovice. Místostarosta 
Jiří Vozdecký krátce poho-
vořil o přípravách na opravu 
pomníku, na kterou jsme 
dostali dotaci od Jihomorav-
ského kraje ve výši 
100.000,- Kč. Na závěr podě-
koval pan starosta občanům 
za účast a pozval je na další 
zasedání poslední středu 
v červnu.

Přehled usnesení z 8. zase-
dání Zastupitelstva obce 
Kratochvilka konaného 
30. 5. 2012

Zastupitelstvo obce 
Kratochvilka

Schvaluje:
a) Program 8. zasedání.
b) Závěrečný účet za rok 
2011.
c) Rozpočtové opatření č. 3.
d) Prodej pozemku 
p. č. 355/5.
e) Směnu pozemku p. č. 
355/22 za pozemek p. č. 
400/16 a pozemek p. č. 648/3.
f) Koupi pozemku p. č. 
646/26, pozemku p. č. 646/27 
a pozemku p. č. 646/29.
g) Finanční dar 20.000,- Kč 
obci Neslovice na obnovu 
zvonů kostela.

Bere na vědomí:
a) informaci o schválení
Závěrečných účtů za rok
2011 v organizacích s majet-
kovou účastí obce KAHAN 
a SVAKI.

Ing. Michal Zoblivý
1. místostarosta

Oficiality z „OÚ“
z obecního úřadu
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Výbory
Finanční výbor obce 
Kratochvilka 
USNESENÍ Z 5. SCHŮZE FV, 
konané dne 25. 5. 2012

Finanční výbor:
1. Projednal a doporučil 
ZO schválit rozpočtové 
opatření č. 3/2012

Příjmy: 

§ 3326  navýšení 
o 100.000,- Kč
§ 6171  navýšení 
o 60.000,- Kč

Celkové zvýšení příjmů        
160.000,- Kč

Výdaje: 
§ 6171 zvýšení  
o 90.000,- Kč
§ 3326 zvýšení  
o 100.000,- Kč
§ 2219   
 -30.000,- Kč

Celkové zvýšení výdajů    
160.000,- Kč

V celkovém navýšení roz-
počtu jsou zahrnuty dotace 
UP a dotace Jihomoravské-
ho kraje na pomník. V cel-
kovém zvýšení výdajů jsou 
zahrnuty: mzdové výdaje, 
SP a ZP, oprava pomníku.

2. Bere na vědomí
závěrečný účet obce 
Kratochvilka za r. 2011. 
příspěvek  20.000,- Kč 
na zvony kostela  pro 
obec Neslovice.

V měsíci červnu provede FV 
kontrolu pokladny a pohybů 
na BÚ za 1. pololetí r. 2012.

Luděk Klouček,
předseda FV

•

•

•

•

•

•

•

Komise
Informace z Komise pro 
občanské záležitosti, 
kulturu a sport
V měsíci květnu se komise sešla 
2x. Poprvé 10. 5. v novém složení 
se zástupci všech spolků
a podruhé 24. 5. již na pravidel-
né schůzce. Komise se bude 
scházet 1x měsíčně, vždy ke 
konci měsíce. 
Role komise je následující: koor-
dinace přípravy akcí, zaštítění 
po stránce organizačního záze-
mí, zprostředkování podpory 
ze strany obce, plánování akcí 
do kalendáře (s cílem smyslupl-
ně a zvládnutelně rozložit akce 
v průběhu roku i jednotlivých 
měsíců). Komise nemá zasaho-
vat jednotlivým organizátorům 
do náplně či přípravy konkrétní 
akce, spíše ji zkoordinovat 
s ostatními a zprostředkovat 
zázemí, ale také zprostředkovat 
přenos informací směrem od 
organizátorů k obci.
Dalším úkolem komise je zajiš-
tění včasných informací pro 
web a Zpravodaj, jak pro akce 
plánované, tak i z akcí uskuteč-
něných. Proto jsme se na první 
schůzce dohodli, že každý ze 
spolků si určí svého „tiskového 
mluvčího“, který bude mít na 
starosti včasné dodání přís-

pěvků. Těmi se stali za SDH 
Jana Nedomová st., za TJ Katka 
Staňková, za Klub seniorů 
Jindřiška Veselá ve spolupráci 
s Helenou Hurtovou.
Pro zjednodušení oběhu foto-
grafií od autorů k tvůrcům 
webu a Zpravodaje byl zřízen 
účet na http://kratochvilka-foto.
rajce.idnes.cz/ . Fotografie z akcí 
budou ukládány na „Rajče“, kde 
budou k dispozici všem.
Vložením svých fotografií na 

„Rajče“ autor souhlasí s použi-
tím fotografií pro účely obce 
Kratochvilka. To řeší autorizace 
fotografií pro Zpravodaj, web 
Kratochvilky a případnou další 
prezentaci obce.

Na obou schůzkách (stejně jako 
tomu bude i na všech dalších) 
jsme se především věnovali plá-
nování a koordinaci termínů 
akcí, které pořádají jednotlivé 
spolky. Informace o akcích 
samotných se dočtete dále ve 
Zpravodaji.
Naším cílem je vtáhnout do 
dění v obci co nejvíce občanů, 
aby pořádání akcí neleželo stále 
na stejných lidech a abychom si 
při tom vzájemně pomáhali 
a dokázali se zastoupit.
Podrobné zápisy z našich schů-
zek najdete vždy na webu Kra-
tochvilky.

Martin Vašák

-jc-
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Informace z Komise pro 
životní prostředí a rozvoj 
obce

Již v minulém Zpravodaji 
jste se dočetli, že se naše 
komise rozrostla o čtyři 
nové členy. Ty jsme přivítali 
na našem zasedání ve čtvr-
tek 24. 5. Na programu kro-
mě přivítání nových členů 
byla hlavně úklidová brigá-
da, plánovaná na sobotu 
26. 6. O jejím průběhu se 
dočtete níže. Také jsme 
naplánovali další akce.
V neděli 17. června budeme 
my (členové komise) zkráš-
lovat kratochvilská zákoutí 
a vy (všichni ostatní) – neza-
pomeňte do konce června 
pořádně zapracovat na 
svých předzahrádkách, 
potažmo „předtruhlících“ – 
bude soutěž a vyhlášení 
vítězů. Ale o tom všem se 
také dočtete dále ve Zpravo-
daji.  

Brigáda

Ač jsme se určitě ne všichni 

dobře vyspali, nasnídali 
a probrali, „na place“, kde 
byl sraz, jsme se setkali už 
všichni s úsměvem ve tváři. 
Měli jsme s sebou veškeré 
možné vybavení přes hrábě, 
lopaty, smetáky, kotouče až 
po jeden traktor (byl sice šla-
pací, ale to důležité je, že 
učíme své děti zapojit se do 
dění v naší obci). Tentokrát 
se sešlo plno dětí, které  
jejich rodiče vybavili jak 
nářadím v přiměřené veli-
kosti, tak batůžky skrývají-
cími nějaké dobrůtky.

Ale vraťme se k práci. Jeli-
kož se nás sešlo opravdu 
dost, tak jsme se mohli roz-
dělit do dvou skupin a vydat 
se ke svým stanovištím. Jed-
na bojová jednotka pracova-
la v sadě, kde upravila sjízd-
nost cesty. Pár silných 
chlapů s kotouči navozilo do 
všech výmolů kamení 
a několik šikovných žen to 
kamení rozhrnulo - vznikla 
tak pěkně upravená cesta. 
Druhá jednotka se vydala 

do areálu bývalého JZD 
a tam začala vyklízet ten 
ošklivý kout, na který všich-
ni koukáme při procházce 
za zahrady. 

Také se různě po obci potu-
lovaly křovinořezy (jasně, 
že ne samy, měly s sebou 
i „obsluhovatele“). Vykácely 
se spousty dřevnatého 
a vzrostlého plevele, pose-
kala se tráva.  Zůstaly jen 
krásné, udržovaně vypada-
jící plochy. 

Když v sadě bylo vše naplá-
nované hotovo, sešly se obě 
pracovní jednotky v areálu 
bývalého  JZD. Tam bylo 
práce! Budeme muset ještě 
minimálně jednou přijít, 
abychom zvládli vyčistit 
toto prostranství a remízek 
od nebezpečného odpadu. 
Ale nechci předcházet tomu, 
co bude. Hlavní je, co bylo. 
Bylo toho tedy spousta. 
Odvozilo se snad šest plných 
vozíků odpadu. Navíc jsme 
zaplnili zpoloviny obecní 
kontejner, snažili jsme se 
odpad třídit - každopádně 
jsme vše odstranili. 

Jen jděte na procházku! Už 
vám ji nebude kazit výhled 
na další nevzhledný kout 
naší obce. 

Za komisi pro životní pro-
středí chci moc poděkovat 
všem, kteří přišli v sobotu 
26. května na brigádu. Při-
spěli tím k postupnému 
zkrášlování prostoru k žití 
pro nás všechny. Přeji všem, 
aby je tento elán nepřešel 
a pokud bude potřeba, zase 

z obecního úřadu

-jc-
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rádi přiloží ruce k dílu, kde 
bude potřeba. 

Poděkovat chci navíc všem 
seniorům, kterých se sešla 
velká parta. Nám mladším 
směle konkurovali v odve-
dené práci.

Poděkování patří také těm, 
co stále chodí pracovat ve 
svém volnu do sadu. 
Ač o nich není slyšet, tak 
jejich výsledky jsou vidět. 
A to je dobře. 

Petra Benhartová

Divadelní představení
Na pozvání Místní lidové knihovny 
Kratochvilka studenti literárně - dra-
matického oboru Gymnázia P. Kříž-
kovského s uměleckou profilací uvedli 
dne 13. 5. 2012 v 18 hodin v kinosále 
Obecního úřadu Kratochvilka jarma-
reční komedii „KRÁSNÁ DESPERAN-
DA, STRAŠNÁ DCERA NEBOLI 
SPRAVEDLIVÁ ODPLATA PEJŠE A 
MARNÉ NÁDHERNOSTI“. 
Přestavení si přišlo užít kolem šedesáti 
diváků všech věkových kategorií. 
Děkujeme i jim za zájem a velkorysé 
dobrovolné vstupné, díky kterému 
můžeme zajistit občerstvení na naše 
další kulturní akce. Těšíme se navidě-
nou při dalších příležitostech.

Hana Pavlíčková, Alice Vašáková

Společenská kronika
V měsíci červnu se dožívají kulatých životních jubileí 
paní Anna Kroutilová a paní Marie Kotačková. 

Narozeniny také slaví paní  Hedvika Marschiková, paní 
Zdenka Krejčová a paní Jaroslava Křivánková.

Za všechny spoluobčany jim přejeme zdraví, pohodu 
a klidné dny.

Za KPOZKS Veronika Vítová

Dne 5. června by se dožila 90 let paní Anna Řezáčová. 
S láskou a úctou stále vzpomínají   dcery, vnuci a vnučky 
s rodinami.

Uskutečněné akce

V pátek 29. června 2012 uplyne pět let ode 
dne, kdy nás s velkým zármutkem opustila 
paní Irena Špiříková. Dcera Irena s rodinou 
na ni stále vzpomínají a děkují všem, kdo 
se k nim v tomto dni se svou vzpomín-
kou připojí.

-jc-
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Oslava svátku matek
Vážení občané,

velice ráda bych se s vámi se 
všemi podělila o krásný 
zážitek z oslavy  
“SVÁTKU MATEK “, který 
se konal 12. 5. 2012 v našem 
kinosále.
Předseda Klubu seniorů pan 
Vaverka nejdříve přivítal 
všechny přítomné a předal 
slovo panu starostovi obce, 
který popřál všem mamin-
kám.
Velké poděkování si zaslouží 
organizátorky, které připra-
vily pěkné kulturní předsta-
vení s našimi dětmi.
Členky výboru  Klubu seni-
orů si zaslouží nemenší 
pochvalu za přichystané 
velmi chutné občerstvení, 
domácí chlebíčky, zákusky 
a kávičku,  přispěly i výbor-
ným pečivem.
Ještě musím podotknout, že 
k tomuto všemu nám hrál 
a zpíval celé odpoledne pan 

Josef Smutný známé písnič-
ky, při kterých si všichni 
s chutí zazpívali a zatančili.
Opět je milou povinností 
poděkovat všem
z kroužku  “Šikovných ruči-
ček “ za jejich dárečky, které 
potěší srdíčko.
Závěrem bych si přála víc 
tak krásných dnů plných 
zážitků a jsem hrozně šťast-
ná, že naše obec zase začíná 
kulturně žít.
A zvu všechny, ať se tako-
vých akcí zúčastní.

 Za Klub seniorů 
Jindřiška Veselá

Vážení přátelé senioři,
dovolte mi, abych se připoji-
la a poděkovala vám všem, 
kteří jste se podíleli na pří-
pravách oslav  Svátku matek. 
Byl to pro mě opět „ Den D “. 
Výborné bylo skvěle připra-
vené vystoupení dětí (pod 
vedením Petry Benhartové 
a Veroniky Vítové). Jejich 
maminky si určitě musely 
dát velkou  práci doma, aby 
to děti všechno dobře natré-

novaly. Některé dětičky 
musely překonat pochopi-
telnou trému a vystoupení 
se pak moc povedlo. Rostou 
nám tu skvělí hudebníci 
i tanečníci. 
Slavnostní náladu umocnil 
i pěkně nachystaný sál.
Krásná přáníčka a dárečky 
neměly chybu. Je to opět 
zásluhou „Šikovných ruči-
ček”.
Poděkování patří i ženám, 
které připravily skvělé 
domácí  občerstvení. 
Obsluha se neustále starala, 
aby nikomu nic nescházelo. 
Pánové zase, aby se všichni 
dobře bavili.
Věřila jsem a teď to vidím na 
vlastní oči, že to mezi vámi 
žĳ e, ať už písničkou či tan-
cem a že máte chuť i elán.
Tímto vám chci poděkovat 
za milé pozvání, protože 
mezi vámi každý vždy 
pookřeje.

Děkuji Klubu seniorů
Helena Hurtová

akce

Maminky dnes svátek slaví,
přejeme jim štěstí, zdraví,
také spoustu lásky,
ať nemají žádné vrásky.
A že jsme malé dětičky,
šikovné máme ručičky,
přání jsme vám vyrobily.
Přejeme Vám pěkné chvilky,
všem maminkám z Kratochvilky.-jc-
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Oslava svátku matek
Vážení občané,

velice ráda bych se s vámi se 
všemi podělila o krásný 
zážitek z oslavy  
“SVÁTKU MATEK “, který 
se konal 12. 5. 2012 v našem 
kinosále.
Předseda Klubu seniorů pan 
Vaverka nejdříve přivítal 
všechny přítomné a předal 
slovo panu starostovi obce, 
který popřál všem mamin-
kám.
Velké poděkování si zaslouží 
organizátorky, které připra-
vily pěkné kulturní předsta-
vení s našimi dětmi.
Členky výboru  Klubu seni-
orů si zaslouží nemenší 
pochvalu za přichystané 
velmi chutné občerstvení, 
domácí chlebíčky, zákusky 
a kávičku,  přispěly i výbor-
ným pečivem.
Ještě musím podotknout, že 
k tomuto všemu nám hrál 
a zpíval celé odpoledne pan 

Josef Smutný známé písnič-
ky, při kterých si všichni 
s chutí zazpívali a zatančili.
Opět je milou povinností 
poděkovat všem
z kroužku  “Šikovných ruči-
ček “ za jejich dárečky, které 
potěší srdíčko.
Závěrem bych si přála víc 
tak krásných dnů plných 
zážitků a jsem hrozně šťast-
ná, že naše obec zase začíná 
kulturně žít.
A zvu všechny, ať se tako-
vých akcí zúčastní.

 Za Klub seniorů 
Jindřiška Veselá

Vážení přátelé senioři,
dovolte mi, abych se připoji-
la a poděkovala vám všem, 
kteří jste se podíleli na pří-
pravách oslav  Svátku matek. 
Byl to pro mě opět „ Den D “. 
Výborné bylo skvěle připra-
vené vystoupení dětí (pod 
vedením Petry Benhartové 
a Veroniky Vítové). Jejich 
maminky si určitě musely 
dát velkou  práci doma, aby 
to děti všechno dobře natré-

novaly. Některé dětičky 
musely překonat pochopi-
telnou trému a vystoupení 
se pak moc povedlo. Rostou 
nám tu skvělí hudebníci 
i tanečníci. 
Slavnostní náladu umocnil 
i pěkně nachystaný sál.
Krásná přáníčka a dárečky 
neměly chybu. Je to opět 
zásluhou „Šikovných ruči-
ček”.
Poděkování patří i ženám, 
které připravily skvělé 
domácí  občerstvení. 
Obsluha se neustále starala, 
aby nikomu nic nescházelo. 
Pánové zase, aby se všichni 
dobře bavili.
Věřila jsem a teď to vidím na 
vlastní oči, že to mezi vámi 
žije, ať už písničkou či tan-
cem a že máte chuť i elán.
Tímto vám chci poděkovat 
za milé pozvání, protože 
mezi vámi každý vždy 
pookřeje.

Děkuji Klubu seniorů
Helena Hurtová

akce
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Maminky dnes svátek slaví,
přejeme jim štěstí, zdraví,
také spoustu lásky,
ať nemají žádné vrásky.
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Vítání občánků
Ještě než přišel jeden z nej-
hezčích a nejslavnostnějších 
dnů, předcházely mu velké 
přípravy.Ve čtvrtek probíha-
la generálka pod režií pana 
Čermáka st. a také přinášení 
dekorací do sálu. V pátek se 
zdobil sál, nesměly chybět 
vlajka a státní znak. Práce to 
nebyla jednoduchá, protože 
všichni, kdo se příprav 
zúčastnili, tady strávili 
hodiny a hodiny práce. Vše 
mělo být precizní a dokona-
lé. Vždyť tento den si budou 
pamatovat všichni. Diky 
panu Holoubkovi, našemu 
kronikáři, bylo zapsáno do 
pamětní knihy hned šest 
našich malých občánků.  
V sobotu 19. 5. 2012 v 15 
hodin slavnostně přivítal 
pan starosta na svět a také 
mezi kratochvilské občany 
Natálku Skopalovou, Adél-
ku Císařovou,  Ivetku Víto-
vou, Petříka Vozdeckého, 

Samuela Trýznu a Emičku 
Šmídkovou. Popřál dětem, 
aby vyrůstaly v lásce, bez-
pečí a harmonickém pro-
středí. Aby se i v dospělosti 
rády vracely a našly doma 
klidný ostrov a pevné záze-
mí. 
Kratochvilské děti měly při-
pravené milé
kulturní  vystoupení. Nejed-
no z nich si vlastně vítalo 
i svého sourozence. Za to 
patří dík paní ředitelce Len-
ce Odehnalové. Odměnou 
pro děti byla sladkost a urči-
tě radost, jak se jim vše 
vydařilo.
Nádhernou atmosféru dopl-
ňovali pan Leszcynski se 
svým synem hrou na kláve-
sy a kytaru.
Všem maminkám nakonec 
pan starosta poblahopřál 
kytičkou a dárkem.
Dovolte, abych všem, kteří 
mají nemalou zásluhu na 
přípravách a průběhu 

tohoto dne, poděkovala. 
(Bylo vás hodně a proto 
nebudu jmenovat, abych na 
někoho nezapomněla).
VELKÉ DÍKY

Helena Hurtová 

Poděkování
Touto cestou bych chtěla 
poděkovat všem organizáto-
rům a zúčastěným za skvěle 
odvedenou práci, ať se jedná 
o náročnou přípravu či 
výzdobu sálu květinovými 
a ostatními dekoracemi. Vše 
dokonalé. I občerstvení pro 
vystupující děti bylo při-
chystané. Nic nebylo pone-
cháno náhodě. 
Překrásné vystoupení dětí 
ZŠ a MŠ Neslovice navodilo 
příjemnou slavnostní atmo-
sféru, náladu a pohodu.  
Bylo to velmi krásné a pří-
jemné odpoledne a přeji si, 
aby tento slavnostní den byl 
opakován každoročně. Ještě 
jednou děkuji všem, kteří se 

příprav zúčastnili. 
DÍKY!!!!!! 

Lidka Vozdecká

Manželé Vítovi i s při-
vítanou dcerou Ivet-
kou by touto cestou 
chtěli všem organizá-
torům Vítání občánků 
poděkovat za krásný 
zážitek. 

Veronika Vítová

-jc-
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2. 6. 2012 ve 14 hodin začalo 
pohádkové odpoledne pro 
děti. Start i cíl byl na dět-
ském hřišti, ze kterého se 
po vytyčené trase plné 
barevných fáborků a šipek 
šlo od jednoho pohádkové-
ho stanoviště ke druhému.

Takových pohádkových 
zastavení bylo celkem deva-
tenáct. Děti začínaly u Sně-
hurky stlaním trpasličí 
postýlky a končily dvěma 
milými  ježibabami v per-
níkové chaloupce,  kde 
dostávaly vynikající per-
níčky. V místním sadu na 
malé závodníky čekali 
Rumcajs s Cipískem, Vod-
ník s vodní vílou, řepa, 
Karkulka, Křemílek

s Vochomůrkou, Šmoula, 
Páni lesa, Večerníček, Prin-
cezna, Spiderman, Sněhová 
královna, čertíci a čertice, 
princezna Koloběžka prv-
ní. Děti soutěžily v doved-
nostních i vědomostních 
úkolech. Na závěr jsme se 
opět sešli na dětském hřišti, 
kde byly děti pohoštěny 
limonádou a párkem v roh-
líku. Za splnění úkolů 
dostalo každé dítě překva-
pení ve formě sladkostí 
a malé hračky.

Věříme, že se tento den líbil 
všem a užili si ho stejně 
jako my pořadatelé. Chce-
me touto cestou poděkovat 
za pomoc všem zúčastně-
ným, za jejich zápal pro věc, 

bez kterého by se nám to 
takto nepovedlo. Musíme 
uznat - my, vy všichni, že je 
nádherné, když se spojí 
parta lidí a dokáže jakou-
koliv formou potěšit malé 
děti. Třeba tak, jak nám se 
to podařilo právě v tento 
den. Dále pak děkujeme 
vám dětem, vašim rodičům 
i prarodičům za tak veli-
kánskou účast – i s přespol-
ními si přišlo zasoutěžit 
a pohrát 48 dětí!!! 

Prožili jsme krásné odpo-
ledne v pohádce.  Za rok 
nashledanou.

Za SDH Jana Nedomová, 
Lenka Šmídková

akce

DEN DĚTÍ – POHÁDKOVÝ LES

foto: K. Císařová
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Jarně - letní akce na 
Kratochvilce pod 
patronátem KŽPRO
Druhý ročník květinové 
soutěže 
Minulý rok proběhla na 
Kratochvilce soutěž o nej-
krásnější předzahrádku. 
Letos bychom na ni rádi 
navázali, ale abychom se 
vyhnuli stereotypu, pojali 
jsme ji trochu jinak. Pod 
patronátem Komise pro 
životní prostředí a rozvoj 
obce vyhlašujeme tentokrát 
klání o nejhezčí venkovní 
dekorace „KRATOCHVIL-
SKÝ TRUHLÍK“. Budou nás 
tedy zajímat všechny deko-
race, které máte před svými 
domy a které mohou dělat 
radost nejen vám, ale i všem 
kolemjdoucím. Truhlíky, 
osázené květináče, zdobení
v oknech…to vše dělá cestu 
kolem vašeho domu hezčí. 
Soutěž budou vyhodnoco-
vat loňské výherkyně
a zástupci komise, výherci 
si pak budou moci zajet 
nakoupit zahradnické potře-
by či květiny. A podstatná 
informace: kdy hodnotíme? 
Abyste měli dostatek času 
na přípravu, hodnocení pro-
běhne poslední červnový 
víkend.

Jarní barvení
Jarní barvení je akcí, která 
navazuje na úklidové brigá-
dy v naší obci. Rádi bychom 
osázeli neupravená zákoutí, 
kolem kterých v obci chodí-
me a na kterých se zatím jen 
seče plevel. Tato akce pro-

běhne v neděli 17. 6. 2012. 
Abychom ale mohli svůj cíl 
splnit, potřebujeme vaši 
pomoc. Koukněte prosím do 
svých zahrad a předzahrá-
dek, jestli tam nemáte nějaké 
přebytečné, přemnožené
nebo přerostlé keříky, trval-
ky, skalničky...Pokud ano, 
tak je prosím vyryjte a při-
neste v 9. 00 hodin na plac. 
Zde je od vás převezmou 
členové komise a vydají se 
jimi osázet co nejvíce zaned-
baných ploch. Pokud budete 
mít chuť pomoci i s tímto, 
nebráníme se :-). Děkujeme 
za spolupráci při zkrášlová-
ní obce. 

Za KŽPRO Alice Vašáková

CHARITA
S předstihem jsme Vás
seznámili s termínem sbír-
ky pro ty, kteří vámi vytří-
děné věci mohou potřebo-
vat. 
Těšíme se na všechny spolu-
občany, kteří  přijdou do 
hasičské zbrojnice dne 15. 6. 
od 16 do 18 hod. nebo 16. 6. 
od 10 do 13 hod. Vaše věci 
budou předány 
Diakonii Broumov.
Proto přijďte a udělejte pro-
spěšnou věc.

Členové SDH Kratochvilka

Pozvánka pro milovníky 
bílého sportu  
Dne 16. 6. 2012 si vás 
TJ Družstevník Kratochvil-
ka dovoluje pozvat na přá-
telský tenisový turnaj. Uví-
táme všechny ty, kteří se 
nebojí poměřit své síly v této 
sportovní disciplíně. Přiví-

táme jak mladší, tak i starší 
ročníky, kterým nechybí 
sportovní duch a chuť si 
zahrát. Srdečně zveme 
i začínající hráče. V případě 
zájmu prosím podávejte 
závazné přihlášky 
u pí Jarky Skopalové v Hos-
půdce Pod lipou. Startovné 
činí 150 Kč za každou hrající 
osobu.  Prezentace hráčů
proběhne v 8.00 hodin 
u tenisového kurtu.
 Máme v plánu odehrát smí-
šené i klasické čtyřhry a hrá-
či se mohou těšit nejen na 
občerstvení, ale i na chutný 
oběd.
 První tři „vítězné stupínky“ 
neodejdou s prázdnou, pro 
vítěze máme přichystané 
poháry. 
Přihlášky prosím podávejte 
nejpozději do 15. 6. 2012 
V případě nepříznivého 
počasí bude akce přesunu-
ta.

UKONČENÍ  ŠKOLNÍHO  
ROKU
Ukončení školního roku, 
které mělo proběhnout 30. 6. 
na dětském hřišti, se ruší.
Členové SDH spojí tento den 
s ukončením prázdnin
a pozvou děti na výlet do 
brněnské ZOO.
Termín tohoto výletu upřes-
níme v letáčku,  který  dosta-
nete do svých schránek 
začátkem srpna. Bude zde  
zároveň i přihláška.
Již nyní si můžete rozmyslet, 
zda  s námi pojede Vaše dítě. 
Předem děkujeme za proje-
venou důvěru.

Členové SDH Kratochvilka

Plánované akce
plánované akce
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Červnové akce v mikroregionu Kahan

plánované akce

Pozvánka do Literární 
kavárničky
V sobotu 16. 6. 2012 se poprvé 
otevřou dveře kratochvilské 
Literární kavárničky. Co 
můžete očekávat? V plánu je 
předčítat si z knížek, které si 
přinesete (anebo vytáhnete 
z regálu knihovny), k tomu si 
dáme – jako ve správné kavár-
ně – něco dobrého k pití 
a něco malého k zakousnutí. 
Napoprvé vás nechceme nijak 
omezovat tím, že bychom 
vyhlásili téma kavárničky – 
vaše úryvky tedy mohou být 
z jakékoliv knížky, kterou 
máte rádi. A až to všechno 
přečteme, můžeme si, jako ve 
správné kavárně, prostě jen 
povídat. Přijďte do knihovny, 
těšíme se na vás.

Za knihovnice Alice Vašáková 

Datum Název akce Místo konání
8.6. Setkání seniorů Zastávka - Areál Čechie
9.6. Bramboriáda Zastávka - Areál Čechie
9.6. Den dětí Rosice - středisko volného času
9.6. Den dětí Zbýšov - koupaliště
9.6. Dětské hody Ostrovačice - obec, sokolovna
9.6. Petangue Zakřany - hřišťátko
9.6. Pohádková náves Zakřany - náves před OÚ
9.6. Pohádkový les Zastávka - Zbýšov
9.6. Zábava - Relax Zastávka - Areál Čechie
9.6. Výstava dětských prací Rosice - zámecké kulturní centrum
10.6. Divadlo pro děti Říčany - lihovarský sklep
10.6. Táta dneska frčí Rosice - MC Kašpárkov-koupaliště
14.6. Tvořivá dílna Rosice - MC Kašpárkov
15.6. Projekt prádelna“Klub pro děti“ Lukovany - pod KD
16.6. Den žonglování Rosice - středisko volného času
16.6. Finále skupin Zakřany - Přeštice

ilustrační foto-jc-
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16.6. Jízdy historických vlaků-úzko.kolej Zbýšov - arelál MPŽ
16.6. Letní kino Zastávka - areál Čechie
16.6. Memoriál pana Josefa Pavlíčka Říčany - lihovarská ulice
16.6. Pouťová zábava Babice - náves
16.6. S motoráčkem za Permoníky Zastávka BM-Zastávka-Oslavany
16.6. Sportovní den dětí Zakřany - Výsek
16.6. Taneční zábava s Gongem Zbýšov - stadion Baník
16.6. Turnaj st. Žáků v kopané Zastávka - areál Čechie
16.6. Svatobor Rosice - zámek Rosice
17.6. Permoník pro děti Zastávka - sokol Zastávka
18.-26.6. Dny otevřených dveří Rosice - ZUŠ Rosice
20.6. Den otevřených dveří Zbýšov - ZUŠ
21.6. Opékání špekáčků Rosice - MC Kašpárkov
21.6. Stephen King, horor a fantasy Rosice - kino Panorama
22.6. Den hudby Újezd u Rosic - obec
22.6. Promítání letního kina, večerní 

koupání
Zbýšov - koupaliště

23.6. Country večer - kapela Zimour Říčany - lihovarský sklep
23.6. Letní kino Tetčice - sokolovna
23.6. Letní noc Zakřany - náves před OÚ
23.6. Pirátské odpoledne Babice - náves
23.6. Předpouťová zábava V. Popovice - Hostined u Hudeců
23.6. Turnaj starších žáků v kopané Zastávka - areál Čechie
23.6. Turnaj v malé kopané Újezd u Rosic - obec
23.-24.6. Zastávecká pouť se zábavou Zastávka - areál Čechie
24.6. Hostující divadlo Rosice - MC Kašpárkov
29.6. Závod ve znalosti a dovednosti Lukovany- hřiště TJ Sokol Lukovany
29.6. Filmové představení na dětském 

hřišti
V.Popovice - pod školou

30.6. Dětský den V. Popovice - obec
30.6. Letní noc Říčany - fotbalové hřiště
30.6. Senioři na procházce Babice - myslivecká střelnice
30.6. Výstava králíků, holubů, drůbeže a 

okras.ptactva
Říčany

30.6. Zábava - Gong Zastávka - areál Čechie
30.6.-1.7. Závody v lukostřelbě Rosice - zámek Rosice
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Pozvánky na akce do Rosic
zábava

Léto a prázdniny se blíží 
a akce, které pořadatelé 
připravili v Rosicích, jsou 
vskutku pestré a vyberou 
si všechny věkové katego-
rie. 

Den dětí - Na divokém 
západě, Domečkyáda  
9. 6. 2012  
Zámecký park od 14:30, 
společenský sál Zámecké-
ho kulturního centra od 
17:00 
Slavnostní průvod vyjde ze 
zámeckého nádvoří ve 14:30. 
Na děti čeká bohatý pro-
gram v zámeckém parku.
Program: 14:30 - zahájení 
programu, průvod přes 
náměstí, 14:50 – 15:15 -
vystoupení na parkovišti 
před zámkem: pistolnice 
Romanita, country tance 
Klub seniorů Rosice, bičař-
ská show Ondřej Tryhuk, 
lasování. Zámecký park 
15:00 – 16:30 - komponova-
ný program: stanoviště na 
Divokém západě, country 
kapela Olymp, skákací 
hrad, trampolína, výtvarné 
dílny, malování na obličej, 
občerstvení, jízda na koních 
stáj Karolína, siloměr, dět-
ský koutek Rosnička. 17:00 
Domečkyáda v Zámeckém 
kulturním centru.
Pořadatel: Středisko volné-
ho času Rosice

Zumba maraton 
9. 6. 2012 v Zámeckém kul-
turním centru 
v 18:30 – 20:30
Dvě hodiny nabité tancem, 
posilováním a zábavou.
Cena 120 Kč, pro držitele 
permanentek 100 Kč.
S sebou pohodlnou obuv, 
pití, ručník, karimatku.
Kontakt: tel.: 608 603 597, 
email:
zkczumba@seznam.cz

Táta dneska frčí
10. 6. 2012
Od 14:00 v areálu koupališ-
tě a kuželny.
Odpoledne plné her, soutěží 
a zábavy nejen pro tatínky 
a jejich děti. 

Svatobor
16. a 17. 6. 2012 na Kolbišti 
pod zámeckým parkem 
Sedmý ročník raně středo-
věkého festivalu, který 
představuje dobový život a 
válečnictví dávných Vikin-
gů, Slovanů a Varjagů.
Program: sobota: 11:00 ote-
vření areálu, 12:30 koncert 
kapely Percival, 13:00 slav-
nostní zahájení festivalu, 
13:30 turnaj o nejlepšího 
bojovníka festivalu, 15:00 
boje o most, 16:00 koncert 
Percival, 17:00 bitva (boje 
v liniích, hry, soutěže)
neděle: 11:00 zahájení, kon-
cert Percival, bojové hry, 

boje v liniích, 14:00 ukonče-
ní festivalu
Vstupné: sobota dospělí 120 
Kč, děti 60 Kč, neděle dob-
rovolné.

X - triatlon
30. 6. 2012 od 10:00 Start na 
kuželně, plavecká část 
v Říčanech 
1. ročník kros-triatlonu.
Amatérská akce určená pro 
všechny věkové a výkon-
nostní kategorie.
Místo: restaurace kuželna 
v Rosicích
Startovné: 100 Kč (zahrnuje 
občerstvení v průběhu, pivo 
a guláš po závodu)
Tratě: 0,5 km plavání - 
- 20 km MTB - 4 km kros
Přihlášky: do středy 
27. června na: 
dokoupi l .b@s ez n a m.c z 
nebo SMS 734 857 666 (uvést 
jméno a ročník)
Časový harmonogram:
10:00 prezence, 11:20 roz-
prava, 11:30 přesun na start 
plavecké části do Říčan, 
12:00 ostrý start, 15:00 před-
pokládané slavnostní 
vyhlášení, 16:00 vystoupení 
hudební skupiny Tremolo 
a volná zábava.
Podmínkou účasti je cyklis-
tická helma a horské kolo 
v dobrém technickém sta-
vu. Závodníci se účastní na 
svou vlastní zodpovědnost. 
Akce se koná za každého 
počasí.
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Lukostřelecká zápolení
30. 6. 2012 od 13:00 
na kolbišti pod zámkem
Disciplíny: terčová, 
kroužková, útok, hladová, 
slepá
Věk účastníků od 18 let, 
mladší se zákonným 
zástupcem, s sebou luk 
a šípy
Přihlášky a informace: 
Jiří Mitroci tel.: 737 866 738, 
e- mail: 
dasa.mitroci@seznam.cz
Pořadatel: SHŠ Taranis, 
Správa zámku Rosice

Hradby samoty 
7. 7. 2012 na Zámku
Tematicky zaměřený festi-
val na audiovizuální pro-
jekty týkající se hudebních 
žánrů jako dark folk, drone, 
industrial, noise. Myšlen-
kou festivalu je spojit tyto 
žánry s tajemnou atmosfé-
rou památek poznamena-
ných zubem času.
Pořadatel: Správa zámku 
Rosice

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

Pavlíčková

Program na ČERVEN 
Kino Panorama
kpt. Jaroše 50, 665 01 Rosice

Bitevní loď 
10. 6. 2012 ve 20 hodin
USA 2012, režie: Peter Berg 
Akční sci-fi, 131 min., 
nevhodný do 12 let, TITUL-
KY, 65 Kč. 
Bitva o Zemi začíná na vodě. 

Mimozemšťané přistáli na 
moři poblíž Havajských ost-
rovů, uprostřed probíhající-
ho mezinárodního námoř-
ního cvičení, které si 
interpretovali po svém 
a začali se bránit.

Příliš mladá noc
13. 6. 2012 ve 20 hodin
ČR/SR 2012, 
režie: Olmo Omerzu
Drama, 65 min., přístupný, 
ČESKY, 70 Kč.
Příběh filmu vypráví o dvou 
dvanáctiletých klucích, kteří 
se den po Silvestru náhodně 
ocitnou na zvláštní oslavě 
v bytě mladé dívky a ve spo-
lečnosti dvou dospělých 
mužů.

Stud
17. 6. 2012 ve 20 hodin
VB 2011, 
režie: Steve McQueen
Drama, 101 min., do 18 let 
nepřístupný, TITULKY, 
70 Kč.
Brandon je úspěšný a finanč-
ně zajištěný mladý muž žijí-
cí v současném New Yorku 
s absolutními možnostmi. 
I přesto, že jeho sociální sta-
tus je velmi vysoký, Brando-
nova vnitřní spokojenost a 
svoboda jsou deformovány 
do sexuální závislosti a spo-
lečenské i osobní frustrace. 

Lorax
20. 6. 2012 v 17:30
USA 2012, 
režie: Chris Renaud
Animovaná pohádka, 
86 min., přístupný, ČESKÝ 
DABING, 65 Kč. 
Co je to za svět, ve kterém už 
není ani kousek živé příro-

dy, ptáte se? Je to městečko, 
v němž žije dvanáctiletý 
Ted.

Signál
22. 6. 2012 ve 20 hodin
ČR 2011, 
režie: Tomáš Řehořek
Komedie, 118 min., nevhod-
ný do 12 let, ČESKY, 65 Kč.
Poklidnou idylu rázovité 
vesničky, která je tak trochu 
odříznutá od světa, nečeka-
ně rozčeří sympatičtí mladí-
ci v podání Kryštofa Hádka 
a Vojty Dyka. Přijeli prý pro-
to, aby vyhledali nejlepší 
místo pro instalaci nového 
mobilního vysílače. 

Sherlock Holmes: Hra stí-
nů 
27. 6. 2012 v 19 hodin
USA 2011, režie: Guy Ritchie 
Dobrodružný, 129 min.,
nevhodný do 12 let, TITUL-
KY, 70 Kč.
Sherlock Holmes býval nej-
chytřejším mužem salónu... 
až dosud. Na scéně je ovšem 
nový kriminalistický mozek 
- profesor Moriarty.

Plánovaný program na 
ČERVENEC:
Líbáš jako ďábel
1. 7. 2012 v 17:30 a ve 20:00
Železná lady
8. 7. 2012
Rezervace vstupenek na tel. 
732 718 678 nebo e-mailu 
kino@kic.rosice.cz
Provozovatel: KIC Rosice, 
Palackého nám. 45, tel. 546 
492 196, 731 677 363

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

Pavlíčková
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Kino Réna 
Ivančice 
Palackého náměstí 12, 
664 91 Ivančice

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL 
17. 6. 2012  18 a ve 20 hodin
ČR - komedie, 113 min., 
vstupné: 80,- Kč 
Hrají: Kamila Magálová, 
Oldřich Kaiser, Jiří Bartoška, 
Eva Holubová, Roman Voj-
tek, Petr Nárožný, Tereza 
Kostková, Mila Šteindler
Helenin bývalý manžel 
Karel a exmanželka Bohun-
ka hledají cesty, jak Františ-
ka a Helenu znovu získat 
pro sebe. František s Hele-
nou odjíždí z této situace na 
exotickou dovolenou do 
Maroka. Zde je však dostih-
nou nejen potíže, ale i bývalí 
partneři.

PRCI, PRCI, PRCIČKY : 
Školní sraz  
20. 6. 2012 v 18 a ve 20 
hodin   
JIŽ VE 2D ( zahájen zkušeb-
ní provoz) 
USA-komedie, 
113 min., titulky, vstupné:
80,- Kč
Hrají: Jason Biggs, Alyson 
Hannigan, Chris Klein, Tho-
mas Ian Nicholas, Tara Reid, 
Mena Suvari, Seann Willi-
am Scott
Hrdinové komediální série 
se příliš nezměnili, i když 
jako dospělí spíš než erotic-
ké úspěchy sbírají trapasy a 
ztráty. Nejvhodnější zámin-
kou k setkání všech postav 
je školní sraz. Jenže tento 

sraz nebude jenom o bilan-
cování!

OKRESNÍ PŘEBOR : 
Poslední zápas Pepika 
Hnátka 
21. a 22. 6. 2012 v 18 a ve 20 
hodin
JIŽ VE 2D / KINO PO DIGI-
TALIZACI  
ČR - komedie, 104 min., 
vstupné: 50,- Kč
Hrají: Miroslav Krobot,
Ondřej Vetchý, Luděk Sobo-
ta, David Novotný, Pavel 
Kikinčuk, Jan Hartl 
Film vychází z populárního 
televizního seriálu. Příběh 
je situován do doby života 
legendami opředeného tre-
néra s licencí Josefa Hnátka. 
Rozehrává dilema muže, 
pro něhož je fotbal celý jeho 
život. Dokonce víc než 
život.

SNĚHURKA 
22. 6. 2012 v 16:30
USA- 2D, dabing, 106 min., 
vstupné: 80,- Kč/ určeno 
film.spol.
Hrají: Julia Roberts, Lily 
Collins, Sean Bean
Hraná veselá pohádka pro 
celou rodinu. Zlé královně 
se podařilo získat vládu nad 
královstvím. Uprchlá prin-
cezna za pomocí sedmi 
trpaslíků začíná plánovat 
odvetu. Sněhurka ožívá 
v novém příběhu lásky, 
odvety-ale i zrady. 
MADAGASKAR 3   
23. 6. 2012 v 10 a v 15 hodin
USA-2D, 92 min., dabing, 
vstupné: 100,- Kč
Animovaná rodinná

komedie. Lev Alex, zebra 
Marty, hrošice Gloria a žira-
fa Melman se stále snaží 
dostat domů - do New Yor-
ku. Tentokrát všichni zavíta-
jí do Evropy, kde naleznou 
ideální krytí v podobě ces-
tujícího cirkusu, který obrátí 
do pořádného madagaskar-
ského stylu!

HNĚV TITÁNŮ 
24. 6. 2012 v 18 a ve 20 
hodin
USA-2D, 99  min., titulky, 
vstupné: 60,- Kč
Hrají : Sam Worthington,
Liam Neeson, Rosamund 
Pike, Ralph Fiennes, Billy 
Nighy
Polobůh a Diův syn Perseus 
se po porážce Krakena snaží 
vést klidný život. Žije jako 
vesnický rybář a otec deseti-
letého syna Helia. Boj však 
mezi bohy a titány zuří dál. 
Na Zemi se opět rozpoutá 
peklo a Perseus se vydává 
na zrádnou výpravu do 
podsvětí, aby osvobodil Dia 
a přemohl Titány!

Můj vysvlečenej DENÍK 
28. 6. 2012 
v 18 a ve 20 hodin
ČR-2D, 104 min., vstupné: 
80,- Kč
Hrají: Veronika Kubařová, 
Berenika Kohoutová, Mari-
ka Šopovská, Igor Bareš, 
Jaroslav Plesl, Veronika Žil-
ková, Simona Stašová
Láska škodí-prospívá vám 
i lidem ve vašem okolí. 
Komedie natočená podle 
knižního bestselleru J. Rubí-
nové. Sex, alkohol a taky trá-

zábava
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va už jsou dnes běžnou sou-
částí života ,,pod 18“, stejně 
jako láska, sny, zrada, rodiče 
anebo trapasy. Johanin 
deník je vysvlečenej tím, jak 
otevřeně s lehkou ironií vše 
popisuje.

SNĚHURKA A LOVEC 
30. 6. 2012 
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ 
CEN MĚSTA- zahájení 
v 17:30 hodin v kině Réna 
Ivančice + Slavnostní ofici-
ální zahájeni provozu D-
Cinema, standart 2D v kině
Film promítne kino Réna na 
závěr tohoto programu 
v 19.15 hodin, 
USA-2D, titulky
Hrají: Kristen Stewart, Char-
lize Theron, Chris Hemswor-
th, Ian Mc Shane, Toby 
Jones
Mocná čarodějnice Ravenna 
lstí získá přízeň krále i jeho 

mocné království. Podle 
proroctví kouzelného zrca-
dla jí stojí v cestě nevlastní 
dcera Sněhurka. Královna je 
posedlá vlastní krásou 
a touhou zničit Sněhurku. 
Najme si lovce, aby ji přivedl 
zpět. Sněhurka není obyčej-
né děvče. Velkou oporu má 
v princi a v partičce trpaslí-
ků! Film doporučujeme od 
12 let.

Plánovaný program na 
ČERVENEC:

SNĚHURKA 
1. 7. 2012 v 16 hodin

SNĚHURKA A LOVEC 
1. 7. 2012 v 18 hodin

LÁSKA JE LÁSKA 
1. 7. 2012 ve 20 hodin
HUNGER GAMES 
8. 7. 2012 v 17 a ve 20 hodin

DOBA LEDOVÁ 4: Země 

v pohybu 8. 7. v 10 a v 15 
hodin, 14. 7. v 17 hodin, 15. 
7. v 17 hodin

VRÁSKY Z LÁSKY 11. 7.
2012 v 18 a ve 20 hodin

ŽENA V ČERNÉM 14. 7.
2012 ve 20 hodin

PRCI, PRCI, PRCIČKY: 
Školní sraz 15. 7. 2012. Ve 
20 hodin

TEMNÉ STÍNY 18. 7. 2012 
v 18 a ve 20 hodin

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
Rubriku připravila 

Hana Pavlíčková

Velký sál kina Réna Ivančice 
zdroj foto: http://www.kinorena.cz/img/original/3/velky-sal.jpg
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Občanské záležitosti
Komise pro občanské 
záležitosti, kulturu a sport 
uspořádala dne 19. května 
Vítání občánků do života. 
Tím navázala na tradici, jejíž 
počátek můžeme hledat již 
v roce 1979.
Toho roku z iniciativy Míst-
ního národního výboru byl 
na Kratochvilce, podobně 
jako v okolních obcích, 
založen Sbor pro občanské 
záležitosti (SPOZ). Činnost 
tohoto sboru byla též pod-
porována ze strany Okres-
ního národního výboru, kde 
existoval pro tento účel 
zvláštní odbor. 
SPOZ měl šest členů a prv-
ním předsedou se stal pan 
Miroslav Vaverka st., od 
roku 1983 pokračoval v této 
funkci pan Josef Huppert 
a po něm následoval pan 
Luboš Staněk. Činnost byla 
rozmanitá: členové sboru 
předávali občanům písemná 
blahopřání ke kulatým 
životním výročím od 50 let 
výše vždy po pěti letech, 

občanům starším více než 
80 let pak každoročně. Dále 
pak předávali písemná bla-
hopřání novomanželům, 
upomínkový list prvňáč-
kům při prvním vstupu do 
školy, zasílali kondolence 
při úmrtí občanů, konali 
návštěvy a předávali dárky 
při příležitosti zlaté svatby 
a při narození dítěte byl pře-
dáván kromě blahopřání též 
malý dárek nebo pamětní 
medaile. Slavnostním způ-
sobem byly předávány 
občanské průkazy mladým 
občanům. 
Byl také využíván místní 
rozhlas. První neděli v měsí-
ci se vysílala hudební relace 
jubilantům. Prvňáčkům byl 
první nástup do školy rov-
něž zpříjemněn hudebním 
pořadem. Příležitostně se 
zajišťovalo jubilantům 
hudební blahopřání v kraj-
ském vysílání brněnského 
rozhlasu. 
V roce 1984 věnoval SPOZ 
svoje úsilí především na 
dokončení a vybavení 

obřadní síně v 1. poschodí 
nově zrekonstruované bu-
dovy požární zbrojnice. Byla 
upravena vstupní chodba, 
do obřadní síně pořízeny 
nové lustry, nábytek, kober-
ce, obrazy a záclony a míst-
nost byla vymalována. Prv-
ní uvítání čtyř nových 
občánků do života se konalo 
17. listopadu; také byla 
založena pamětní kniha. 
V roce 1998 věnovali pánové 
František Řezáč a Josef Hup-
pert do obřadní síně koléb-
ku. Tato síň byla rovněž 
využívání k předávání
občanských průkazů.
Od poloviny devadesátých 
let minulého století byla čin-
nost SPOZ postupně utlu-
mena a v roce 2000 SPOZ 
svoji činnost ukončil. Jed-
nou z příčin byl také nově 
vydaný Zákon o ochraně 
osobních údajů. Vítání 
občánků do života se usku-
tečnilo naposledy v roce 
1994, poté na přání občanů a 
z iniciativy Obecního úřadu 
ještě v červnu roku 2005, 

kdy bylo uvítáno 
11 dětí.
Při zpětném
pohledu dnes vidí-
me, že onen obřad 
vítání občánků do 
života má svoji 
životnost a ze stra-
ny občanů je hod-
nocen příznivě.
Proto bude dobré 
v této tradici nadá-
le pokračovat 
a přejme Komisi 
pro občanské
záležitosti, kultu-
ru a sport hodně 
dalších úspěchů.   

Připravil Karel 
Holoubek

Z historie Kratochvilky
kronika

-jc-
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knihovna

Za pár dní nás čeká čtvrtlet-
ní výročí otevření knihovny. 
A ono se pořád něco děje...
Samozřejmě se půjčují 
knížky. Pár čtenářů se objeví 
vždycky, když máme otevře-
no. Začíná mě ale zajímat, co 
by v knihovně rádi našli 
všichni ti, kteří se do ní 
zapsali a zatím se nestavili...? 
Možná byla registrace z jejich 
strany formou sponzorského 
daru, pak za něj moc děkuje-
me, ale i tak...zkuste přijít, 
my máme určitě nějakou 
knížku, která by vás bavila 
a kterou doma nemáte :-). 
Knihovna chce být také „kul-
turním stánkem“ naší obce a 
určitě jste si všimli, že první 
počin už přišel. Díky iniciati-
vě knihovnice Hanky Pavlíč-
kové se uskutečnilo divadel-
ní představení v místním 
sále. Všechno to dobře 
dopadlo, diváci dorazili, 
dobrovolným vstupným nás 
mile potěšili. Na jevišti bylo 
zlo po zásluze potrestáno 
(alespoň někde že to funguje) 
a my jsme si opět připomněli, 
že na nás stále někde číhají 
nějaká pokušení!
Účast kratochvilských spolu-
občanů na akci nás navnadi-
la a tak chystáme další lahůd-
ku. V sobotu 16. 6. 2012 
od 18 hodin se otevře první 
Literární kavárnička. Co se 
bude dít? Knihovnice připra-
ví příjemné posezení 
v knihovně, případně v sále. 
Lahodné nápoje budou pod-
le počasí řádně vychlazeny 
nebo řádně ohřáty. A vy čte-
náři  (my knihovnice samo-
zřejmě také) si do knihovny 
přinesete svou oblíbenou 
knížku, ze které vyberete 
úryvek a ten těm ostatním 
přečtete. Když se to povede, 
vypukne pak vzájemné půj-
čování knih, povídání o tom, 

proč a co rádi čteme, a také 
o všem, co v nás úryvky 
a jejich autoři při čtení „pro-
budili“. No a kdyby se vám 
nechtělo nic číst, tak klidně 
přijďte jen poslouchat a třeba 
se odhodláte příště.
Inspirací pro tuto akci je nám 
sesterská rosická knihovna, 
která podobné kavárničky 
pořádala, bohužel se však 
s milou tradicí rozhodla 
skončit. Já osobně vzpomí-
nám moc ráda na všechna 
čtení, na kterých jsem byla. 
Věřte, že lehkou trému z hla-
sitého předčítání člověk pře-
koná po pár řádcích, když čte 
to, co má sám rád...Moc ráda 
vzpomínám hlavně na to, jak 
jsem se při tématu „Zvířata“ 
marně pokoušela dočíst do 
konce úryvek z knihy Zdeny 
Frýbové Robin. Já jsem se 
chtěla nesmát, ale ostatní mi 
to pokazili...ale nakonec se to 
povedlo a knížku si pak 
všichni chtěli v knihovně 
půjčit (a to jsem si myslela, že 
ji přece určitě každý zná). 
V naší první kratochvilské 
kavárničce zatím žádné téma 
určovat nebudeme. Přineste 
si, co je vám nejmilejší. Já už 
mám nachystaného Roberta 
Fulghuma, Sue Kaufmanno-
vou, Jiřího Žáčka, Zdenu 
Frýbovou a Miroslava Skálu. 
Na místě si vyberu podle 
času a nálady (své i poslu-
chačů). No a aby se nám dob-
ře klábosilo, můžete s sebou 
vzít i něco malého na zub. 
Bude nám dobře po těle i po 
duši :-).
A ještě jednu novinku máme 
v knihovně – kroužek Čte-
níčko. Každé pondělí mám 
skvělou, momentálně pěti-
člennou pánskou společnost. 
Trochu čteme, trochu si hra-
jeme, trochu překonáváme 
nechuť ke čtení. Kluci to 

nemají lehké – zkuste si 
v pondělí ve čtyři odpoledne 
sednout ke stolu a „praco-
vat“, když za otevřeným 
oknem řádí děti na hřišti. 
Ráda bych tedy svým malým 
kolegům – čtenářům vysekla 
poklonu za tu trpělivost a 
doufám, že nás to spolu bude 
bavit i v červnu a pak třeba 
od září...  
Aby to nevypadalo, že si 
v knihovně jen užíváme, tak 
chodíme i na porady. 24. 5. 
jsme byly na poradě knihov-
níků neprofesionálních
knihoven v Rosicích. Potkaly 
jsme se díky tomu s kolegy-
němi a kolegy z okolí. Potěši-
ly jsme se tím, že ve srovnání 
se zkušenými a zaběhnutý-
mi knihovnami se nemáme 
za co stydět – naskočili jsme 
do rozjetého vlaku a rozhod-
ně se neztrácíme. Vlastně se 
teď zrovna zdá být naše 
knihovna takovou exotickou 
zajímavostí – máme pět kni-
hovnic (v jiných obcích se 
vším bojuje třeba jeden sta-
tečný), katalogizace knih 
pokračuje bleskovým tem-
pem (takže co jinde trvá roky, 
zvládne Hanka za pár měsí-
ců), pořádáme akce (na které 
lidi chodí), lákáme si ke spo-
lupráci malé děti (které prý 
dnes už nechtějí číst).  Potěši-
lo nás, že jsme vidět i za hra-
nicemi obce a to, že naši práci 
ocenil někdo, kdo na ni kou-
ká zvenčí a má srovnání. 
Uvědomuji si, že naše síla je 
v tom, že jsme tým. Znovu 
proto chci při této příležitosti 
poděkovat svým spolukni-
hovnicím za čas, nadšení, 
pracovitost  a trpělivost (se 
mnou).

Naviděnou v knihovně 
Alice Vašáková

Kratochvilská knihovna
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Soutěžní družstvo SDH
Po měsíci vám opět přináší-
me nové informace o závod-
ním družstvu SDH a jeho 
činnosti. Za poslední měsíc 
jsme se zúčastnili několika 
závodů v okolí. Čtenáře 
nebudeme nudit čísly a sta-
tistikami a vystačíme si 
s tím, že se umisťujeme se 
stoupající tendencí. Přesto 
ale zmiňme prozatím naše 
nejlepší umístění, kterého 
jsme dosáhli v Ketkovicích. 
Tam naše družstvo obsadilo 
krásné 4. místo! 
Jak jste si již nejspíš mnozí 
všimli, trénujeme minimál-
ně dvakrát týdně a to zpra-
vidla v pondělí a středu. 
Průběh tréninků je rozma-
nitý, buď trénujeme s vodou 
u místního rybníka, nebo 
nasucho na Rosické a v nej-
horším případě (při nedosta-
tečném počtu zúčastněných) 
se zahříváme míčovými 
hrami, nebo pro zvýšení 
kondičky běháme.
Snad jako poslední, ale roz-
hodně neméně důležitá 
zpráva je, že se SDH Krato-
chvilka rozrostl i o ženské 

družstvo, které trénuje 
neméně aktivně, aby se co 
nejdříve mohlo zúčastnit 
závodů. Všem členkám pře-
jeme výdrž a co nejvíce 
úspěchů! 

Za SDH Dan Vašák

Nové koše v obci
Konečně po několika letech 
byly po obci rozmístěny 

odpadkové koše a to včetně 
pytlíků na psí exkrementy. 
Celkový počet košů je 11, na 
pěti z nich  najdete zásobní-
ky s pytlíky pro sběr psích 
exkrementů. Jelikož tyto 
pytlíky obsahují i lopatky, 
myslím si, že majitelé pejsků 
již nebudou mít problém po 

svých psích
miláčcích uklízet. 
Zároveň věřím, 
že si uvědomí 
svoji odpověd-
nost i v souvislos-
ti se znečišťová-
ním veřejných 
prostranství, kde 
si hrají také děti. 
Je totiž povinnos-
tí vlastníka psa 

pohybujícího se na cizích 
pozemcích exkrementy 
odstranit. Neučiní - li tak, 
dopouští se přestupku proti 
veřejnému pořádku. 
Odpadkové koše samozřej-
mě neslouží pouze pro 
potřeby pejskařů, ale i pro 
potřeby všech našich obyva-
tel. Pevně doufám, že to pro 
některé občany nebude nad-
lidský výkon vhodit odpad-
ky přímo do koše. Závěrem 
ještě připomenu, že do 
odpadkových  košů nepatří 
komunální odpad vyprodu-
kovaný v domácnosti.
Předem děkuji všem, kte-
rým záleží na čistotě naší 
obce.   

Luděk Klouček

Jak je to s Rosou
Počínaje měsícem květnem 
již neodebíráme časopis 
Rosa do všech kratochvil-
ských domácností. Zájemci 
si mohou Rosu zdarma pro-
listovat v knihovně nebo 
zakoupit na dvou místech: 
v obchodě u p. Hlaváčka 
a v knihovně. Cena za jeden 
výtisk je 12,- Kč. Někteří 
občané si všimli, že v tiráži 
Rosy je uvedena cena 
10,- Kč. Tak tedy vysvětlení: 
dotazem na KIC Rosice se 
potvrdilo, že tento údaj 
zůstal v tiráži „z dob minu-
lých“. Dnes za tuto cenu 
časopis nekupuje nikdo. 
Občané Rosic a Babic jej 
dostávají zdarma a kde se 
kupuje (ve všech okolních 
obcích), tam se kupuje za 

různé

-jc-

-jc-



12,- Kč. To je i cena, kterou 
nám za jeden výtisk KIC 
Rosice účtuje. Omlouváme 
se za nedopatření, které jsme 
nezpůsobili. 

Alice Vašáková

Úspěch mažoretek
V poslední době se stále více 
diskutuje o tom, že dnešní 
mládež nemá žádné povin-
nosti.        Že se jenom nudí, vše 
ničí a ničeho si neváží. 
Nemyslíme si, že je to tak 
úplně pravda…
Aby k tomu nedocházelo, je 
dobré děti a mládež vedle 
povinností motivovat 
i k zájmovým aktivitám

Například sport patří mezi 
aktivity, u  kterých je zapo-
třebí důslednost, obětavost, 
spolehlivost, trpělivost 
a v případě, že chceme 
dosáhnout dobrých výsled-
ků, i tvrdá dřina. Potom už  
jistě nezůstane  energie na 
vandalismus.  

A že tohle všechno , co do 
sportu vložíme,  bude po 
zásluze odměněno se mohla 
přesvědčit i dvě kratochvil-
ská děvčata. Adéla Jeřábko-
vá a Kristýna Kloučková si 
s klubem zakřanských
mažoretek 12. května 2012 
vybojovaly  krásné 1. místo 
ve skupině seniorek a 3. mís-
to v miniformacích. Tímto 
umístěním si zajistily postup 
do finále  Mistrovství České 
republiky v mažoretkovém 
sportu. Finále miniformací  
proběhne 2. června v Blatné 
a finále skupin 16. června 
2012 v Přešticích.                                                                                    
Sportovně založených dětí 
máme na Kratochvilce 
opravdu hodně. Třeba si 
o některých z nich přečteme  
na dalších řádcích zpravo-
daje. Držme všem pěsti!     

D. Kloučková a  D. Jeřábková

Motokrosoví jezdci 
reprezentují 
Kratochvilku
V květnu proběhly moto-
krosové závody v Březové 
nad Svitavou. Jednalo se 
o Pohár Vysočina MX CUP 
2012. Mezi závodníky je 
považován tento motokro-
sový areál za jeden z nej-
atraktivnějších a také nároč-
nějších. 
Vzhledem k nádhernému 
letnímu počasí se trať muse-
la intenzivně kropit. Závod-
ní den se vydařil. 

A jak dopadli naši
reprezentanti?
Ondřej Peška (kategorie MX 
50) a Ladislav Benhart (kate-
gorie MX 2) dosáhli shodně 
na velmi pěkné 3. místo.
V průběžném pořadí po čty-
řech odjetých závodech 
figuruje Ondra Peška na 
1. místě a Laďa Benhart 
na 2. místě.
Přejeme vám hodně zdraví 
a sportovních úspěchů. Jsme 
pyšní , že reprezentujete
Kratochvilku a patří vám
velké poděkování.

Ladislav Benhart st.

21
foto: D. Kloučková



Babské rady 
o květinách 
Povadlé květiny: Jsou - li
květiny povadlé ještě před-
tím, než je dáte do vázy, 
ponořte stonky z třetiny do 
téměř vařící vody a nechte 
vychladnout. Spařené části 
odřízněte a květiny vložte 
do vázy. 

Květiny ve váze: Před 
vložením do vázy květinám 
s křehkými stonky propí-
chejte stonek po celé délce, 
aby se zlepšil přísun vody 
a květiny dlouho vydržely. 

Řezané karafiáty vydrží 
déle: Řezané karafiáty vám 
vydrží déle, když k nim do 
vody dáte několik kapek 
čerstvé citrónové šťávy se 
špetkou cukru. 

Nekvetoucí africké fialky: 
Nekvetou - li vám africké 
fialky, uštípněte jim pár 
spodních lístků a opět roz-
kvetou. 

Fíkus: Při přesazování fíku-
su dejte na dno nového kvě-
tináče celé čerstvé vejce. 

Lesk pokojových rostlin: 
Aby se zelené pokojové rost-
liny krásně leskly, potřete 
jejich listy čas od času 
pivem. Můžete si také při-
pravit směs ze 100 ml mléka 
a polévkové lžíce oleje.

Kdy zalévat a hnojit květi-
ny: Květiny by se měly zalé-
vat pokud možno ve dnech 

listu (Rak, Štír, Ryby) a roz-
hodně dešťovou nebo odstá-
tou vodou. Vynést pokojové 
květiny ven na déšť někdy 
škodí, protože listy nejsou 
zvyklé na přímozavlažová-
ní. Hnojit by se mělo také ve 
dnech listu (Rak, Štír, Ryby). 
Mezitím ještě ve dnech koře-
ne (Býk, Panna, Kozoroh) 
u rostlin, které mají slabou 
tvorbu kořenů, nebo ve 
dnech květu (Blíženci, Váhy, 
Vodnář), když jde o květinu, 
která v neobvyklou dobu 
šetří na barvách květu. 

Hnojivo: Pokud vám při 
pečení zůstane droždí, 
nevyhazujte ho, dejte ho 
rozmočit do vody a pak jím 
zalijte své květiny - je to 
vynikající hnojivo pro kve-

toucí rostliny. Květiny třeba 
občas zalijte i vychladlou 
vodou z uvařených brambor 
nebo těstovin, určitě jim to 
prospěje. Kvalitní hnojivo 
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na pokojové květiny připra-
víme tak, že do dvou třetin 
5 l lahve dáte čerstvé kopři-
vy. Zalijete je vodou a nechá-
te několik dní kvasit. Když 
se přestane dělat pěna, slije-
te výluh a zředíte s vodou  
v poměru 1:10.

Mšice na pokojových rost-
linách: Mšice a jiné škůdce 
na pokojových rostlinách 
odpudíte balíčky s levandu-
lí, které vložíte mezi květi-
náče.

Mušky v květináči: Mušky 
z květináčů pokojových 
rostlin vyhubíte, posypete - 
li zeminu vyluhovaným 
čajem.

Padlí: Při napadení padlím 
postříkejte rostliny solí roz-
puštěnou ve vodě v poměru 
10g soli na 10 l vody.

Hnojení venkovních rost-
lin: Pažitka bude lépe růst, 
budete - li ji hnojit kávovou 
sedlinou. Aby vám růže na 
zahrádce dlouho a krásně 
kvetly, dopřejte jim jednou 
za měsíc sklenici piva. Baná-
nové slupky občas zahrabej-
te do země kolem růží - je to 
pro ně výborné hnojivo. 
Muškáty budou mít krásné 

květy, přihnojíte - li je drož-
ďovou zálivkou. Stačí roz-
drobit do 1 litru vody jednu 
kostku droždí a nechat 
14 dní kvasit. Poté roztok 
zředit 1:3 vodou a zalít jím 
květiny. Hnojivo můžete 
použít i pro ostatní rostliny. 

Jak bojovat se škůdci 
a hmyzem: V místech, kde 
nestojíte o přítomnost šneků 
a slimáků zasaďte šalvěj 
a tymián. Jejich vůni totiž 
tito škůdci nesnášejí. Proti 
mšicím nechte týden louho-
vat kopřivu ve vodě. Tou 
pak zalévejte napadené rost-
liny. 

Domácí postřik na škůdce: 
Asi 5 cigaretových nedopal-
ku nebo lžíci tabáku namoč-
te přes noc do vody, druhý 
den břečku sceďte, přidejte 
lžičku čistého alkoholu, 
3 kapky jaru, promíchejte 
a buďto jemně štětečkem lis-
ty omyjte nebo dejte do roz-
prašovače a rostliny postří-
kejte. Účinkuje to na mšice, 
svilušky a housenky.

Repelent: Existují také pří-
rodní prostředky, které je 
možno použít jako repelent 
proti komárům. Esenciální 
olej z bylinek jako je rozma-
rýn, levandule, aksamitník 
nebo citronová tráva smí-
chejte v poměru 1:3 s olivo-
vým olejem a aplikujte na 
kůži. Samotný esenciální 
olej použít nelze, protože by 
došlo k podráždění
pokožky.
Připravila Katka Chupíková
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Červen studený - sedlák krčí 
rameny.
Netřeba v červnu o déšť pro-
siti, přijde, jak začne kositi. 
Jestli červen mokrý bývá, 
obilí pak málo rodívá. 
V červnu deštivo a chladno 
způsobí rok neúrodný snad-
no.

Často - li se v červnu hrom 
ozývá, kalné léto potom při-
cházívá.

Červnové večerní hřmění - 
ryb a raků nadělení.

Červen - li více sucho než 
mokro bývá, urodí se hoj-
nost dobrého vína.

Jak červen teplem září, tako-
vý bude i měsíc září.

Je - li červen mírný, nebude 
v prosinci mráz silný.

Jaká parna se v červnu 
dostaví, tak se i prosincové 
mraky postaví.

01. 06. O svatém Fortunátu 
má kapka deště cenu 
dukátu. Pěkné počasí toho 
dne slibuje úrodný rok. 

03. 06. Jaké počasí o svatém 
Erazimu, takové bude 
i v příští zimu.

05. 06. Svatý Bonifác, Nor-

bert a Robert jsou malí ledo-
ví muži. 

06. 06. O svatém Norbertu 
chladno jde už k čertu. 

08. 06. Medardova kápě, 
čtyřicet dní kape. Když prší 
na Medarda namokne kaž-
dá brázda. Když na Medar-
da prší, nebudou toho roku 
houby růst. Po Medardovi 
ostrá zima už nechodí, ani 
mráz vinici víc neuškodí. 
Medardovy mrazy vinné 
révy nepokazí. Pláče-li 
Medard, i ječmen zapláče.    

11. 06. Prší-li na svatého Bar-
nabáše, padají hrozny do 
koše. Plačtivý Barnabáš - 
úroda na vinicích. 

12. 06. Svatá Tonička mívá 
často uplakaná očička.

13. 06. Na svatého Antonína 
broušení kos započíná. 

15. 06. Prší-li na svatého 
Víta, jest úrodný rok, ale 
žádný ječmen. Svatý Vít 
dává trávě pít.

19. 06. Svatí Gervázi a Protá-
zi po loukách kopce sena 
rozhází. Na Gervase a Pro-
taze posečeš seno nejsnáze, 
suché-li domů odvézt chceš, 
do Jana si pospěš. 

21. 06. Na svatého Aloise, 
poseč louku neboj se.

23. 06. Na svatou Agripinu 
odpočívej jenom ve stínu. 

24. 06. Na svatého Jána otví-
rá se k létu brána. Od svaté-
ho Jana Křtitele běží slunce 
k zimě a léto k horku. Prší-li 
na Jana Křtitele, pršívá tři 
dni celé, je-li bez deště, bude 
pěkně ještě. Déšť na svatého 
Jana Křtitele, nenasbíráš 
ořechů do věrtele. Radši čer-
ta než hřib před svatým Ja-
nem viděti, to se stele k hla-
du. 

26. 06. Svatý Jan Burian mlá-
tí bez cepů (krupobití).

27. 06. Často povětrnost 
Sedmi bratří na budoucích 
sedm týdnů patří. Neprší-li 
na sedm bratří, pak jsou 
suché žně. 

29. 06. Prší-li na svatého Pet-
ra a Pavla, bude mnoho 
myší, urodí se hodně 
hub. Jaký je Petr a Pavel, 
takový bude i Havel. Je-li od 
Petra až do Vavřince parno, 
bývá v zimě dlouho stude-
no.

Připravil Luděk Klouček

Pranostika na červen
různé



Připravil Jan Liškař
-jc-



závěr

Tentokrát je poslední slovo opravdu posled-
ním článkem, který do Zpravodaje zpraco-
vávám. Nebyl to záměr, ale tak nějak to 
vyšlo samo…
Vlastně je to takové dvojí ohlédnutí, tohle 
číslo je totiž výroční půlroční, tedy šesté 
v pořadí. Tak se hodí trocha bilancování na 
téma „můj vztah se Zpravodajem“. Krato-
chvilský zpravodaj je další z mnoha věcí 
v mém životě, která vznikla z čirého nadše-
ní a postupně se stává povinností (což 
neznamená, že by se nadšení vytratilo). 
Když jsem o Zpravodaji kdysi začala pře-
mýšlet, rozhodně v mé hlavě nebyl tak roz-
sáhlý a rozhodně jsem si nepředstavovala, 
kolik lidí do něj bude přispívat. Když se 
začínalo rodit první číslo, bylo to hodně 
hektické, nezkušené, opatrné… no jako když 
se něco dělá poprvé :-). Pamatuji si přesně tu 
čirou hrůzu, kdy se mi hromadily příspěv-
ky, já s mou omezenou počítačovou gramot-
ností jsem je zpracovávala a upravovala a 
hlavou mi vířilo spousta otázek: nenaštvou 
se ti lidé, že jim články předělávám? Nedě-
lám náhodou zbytečnou práci – bude to 
vůbec někdo číst? A jak se proboha ze sou-
vislých textů dělá časopis s obrázky? V těch 
chvílích mi docházelo i to nadšení i víra, že 
z toho někdy něco vznikne. Bojovali jsme 
s tím všichni… články jsme posílali sem tam 
každý každému a nikdo neměl čas je pořád 
číst, vzájemně jsme si do nich zasahovali až 
z toho nakonec byly často úplně jiné texty…
a tak dále. Ale všechno to nakonec dopadlo 
dobře, především proto, že nám z nebe 
spadli fotograf a grafik, kteří z našich pod-
kladů to první číslo „porodili“. Když jsem 
držela v ruce první modrý Zpravodaj, byla 
jsem fakt hrdá. Jako když držíte svůj zhmot-
něný nápad. Ohlasy občanů pak potvrdily, 
že Kratochvilský zpravodaj je životaschop-
ný a že lidi zajímá. 
No a pak se z něj stala ta povinnost. Každý 
měsíc přemýšlím nad tím, jestli se nám 
zadaří posbírat dostatek příspěvků a fotek, 
jestli přijdou včas, abychom to všechno stih-
li, jestli nezapomenu někam něco dopsat, 
když mi to lidé říkají za pochodu někde na 
ulici, jestli se na mě přispěvatelé definitivně 

nenaštvou, že je pořád uháním o příspěvky, 
jestli o posledním víkendu neonemocním 
nebo nebudu muset někam odjet, protože 
pak by se to nestihlo… A ono to pokaždé 
vyšlo. Už si na ten koloběh začínám pomalu 
zvykat a radost z tvorby Zpravodaje se mi 
vrátila, dokonce (jak jsem se přistihla při 
tomto čísle) už zase převažuje. 
Díky Zpravodaji jsem se dostala do inten-
zivního kontaktu s mnoha lidmi z Krato-
chvilky (říkám jim autoři :-)). I když se naše 
spolupráce někdy trochu zadrhne, protože 
všichni občas  pracujeme nadoraz a práce 
pro obec není naší prací, nýbrž koníčkem, 
dokážeme se nakonec dohodnout a spolu-
pracovat dál. Osobně u mě nad těmito epi-
zodami výrazně převažuje radost, že jsme 
společně schopni každý měsíc vytvořit nové 
číslo nabitého Zpravodaje a že se myslím 
lepšíme a učíme… Jsem za tu spolupráci moc 
ráda a také jsem ráda za tu příležitost dělat 
něco, co má smysl a co je za mnou vidět. 
Celou dobu, co píši tenhle příspěvek, mám 
před očima své spolupracovníky… Hanku, 
která mi moc pomohla s prvním číslem, 
pana starostu, který to celé jako šéfredaktor 
zaštiťuje a je ohledně termínů tak důsledný, 
že není kam uhýbat… zastupitele a vedoucí 
komisí, kteří chtě nechtě přispívají do každé-
ho čísla a jejich příspěvky tak tvoří jádro 
zpravodaje… autory ze spolků, knihovnice 
i řadové občany, kteří se ohlížejí za akcemi a 
lákají na nové a píší další příspěvky… pana 
Holoubka, který kvůli nám pátrá v kronice 
a vytahuje z ní informace podle našich přá-
ní… moje děti, které mi přepisují články a 
pomáhají s technickou stránkou… manžela, 
který čte moje příspěvky (zrovna teď přes 
rameno) a říká, jestli to dává smysl… tan-
dem  Jiřího a Jana Čermákových, kteří to 
pak všechno obohatí o obrázky a udělají 
z toho časopis… a pana Helsnera, který to 
nakonec pokaždé vytiskne, sešije a většinou 
i přiveze na Kratochvilku. 
Můj vztah se Zpravodajem je po půl roce 
fajn. Počáteční zamilovanost a nezkušenost 
vystřídal přiměřeně zábavný seriózní 
poměr. Tak načtenou zase za měsíc. 

Alice Vašáková

Poslední slovo



Jeden dělá to a druhej zase tohle…
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