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Vážení občané,

ve chvíli, kdy čtete tento Zpravodaj, jsou ze šesti 
letos zahájených projektů již tři dovedeny ke zdár-
nému konci. Jsou to Obnovení mateřské školky, 
Oprava pomníku a Rekonstrukce veřejného 
osvětlení. Potěšitelné je, že na tyto akce bylo 
421 tisíc Kč získáno z dotací, ale zásadní zásluhu 
na tomto díle má obětavost a pracovní nasazení 
našich občanů.

Další tři projekty jsou těsně před zahájením 
a budou pokračovat i v roce 2013. 

Na Zateplení budovy Obecního úřadu nám byla 
schválena podpora z Fondu životního prostředí ve 
výši 1 milion a 84 tis. Kč a v tomto měsíci zahajuje-
me výběrové řízení na zhotovitele stavby. 

Rekonstrukce a oprava vodovodu už fází výběro-
vého řízení na zhotovitele stavby úspěšně prošla, 
takže můžeme začít s přípravou stavebních prací. 
Také na tento projekt je zajištěno částečné fi nanco-
vání z cizích zdrojů. 75% nákladů pokryje Svazek 
vodovodů a kanalizací Ivančice a 25% nákladů jde 
z rozpočtu naší obce.

Na dokončení Revitalizace sadu je zpracováván 
projekt s využitím dotace z Fondu životního pro-
středí až ve výši 90%. 

V rámci přípravy dalších projektů jsme zahájili 
pasport dešťové kanalizace, chodníků a komunika-
cí v naší obci. To se však týká až roku 2013.

Nyní jsme se sešli na našich tradičních hodech a 
dokázali, že tak, jak umíme vzít za práci, se umíme 
i bavit. Že se letošní hody vydařily je nejlépe vidět 
z fotografi í v tomto zpravodaji. Blahopřeji přede-
vším stárkům a všem, kdož se na jejich přípravě 
podíleli. 

Děkuji všem za dosavadní spolupráci a podporu.

Ing. František Malý, starosta 
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Zastupitelstvo
Informace ze zasedání 
Zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva 
obce proběhlo ve středu 
26. 9. 2012. Zahájeno bylo 
v 18 hodin. V rámci Různé-
ho Zastupitelstvo schválilo 
Rozpočtové opatření č. 7 a 
zadání Územního plánu 
Kratochvilka. Předseda FV 
Luděk Klouček přednesl 
zprávu o kontrole FV. FV se 
zabýval především kontro-
lou výběru poplatků za svoz 
komunálního odpadu a za 
psy. V oblasti poplatků za 
svoz komunálního odpadu 
zjistil FV neuhrazené poplat-
ky ve výši 27.380,- Kč. Chtěl 
bych vyzvat občany, kteří 
dosud neuhradili poplatek 
za svoz komunálního odpa-
du, aby tak neprodleně uči-
nili. Upozorňuji, že za uhra-
zení poplatku není 
odpovědný majitel domu, 
ale každý jednotlivec s trva-
lým pobytem v obci Krato-
chvilka. 
Zbytek zasedání se nesl 
v duchu poskytování infor-
mací. Starosta Ing. Malý 
podal informaci o vývoji 
projektu Zateplení OÚ - byla 
schválena dotace, bude 
zahájeno výběrové řízení. 
Dále informoval o vývoji 
rekonstrukce vodovodu - 
probíhá VŘ za účasti 10 
firem, opravě pomníku, 
obnově sadu a připravova-
ných volbách do Zastupitel-
stev krajů dne 12. a 13. října 
2012.

Na závěr poděkoval pan sta-
rosta občanům za účast a 
pozval je na další zasedání 
poslední středu v říjnu.

Přehled usnesení 
z 12. zasedání Zastupitel-
stva obce Kratochvilka 
konaného 26. 9. 2012
Zastupitelstvo obce Krato-
chvilka 
Schvaluje:
a) Program 12. zasedání.
b) Rozpočtové opatření č. 7.
c) Zadání územního plánu 
Kratochvilka.
Bere na vědomí:
a) Zprávu o výsledku kont-
roly Finančního výboru.

Ing. Michal Zoblivý
1. místostarosta

Provozní záležitosti 
obce
Vážení občané,
již dříve jsme vás informo-
vali o získání dotace z Ener-
goregionu 2020. Její výše 
činila 52 000,- Kč a k této 
částce musela uvolnit obec 
13 000,- Kč z vlastního roz-
počtu. Jedinou podmínkou 
čerpání dotace bylo pořídit 
z těchto prostředků komu-
nální techniku pro údržbu 
obce. 
Co jsme tedy pořídili? Do 
vlastnictví obce jsme zakou-
pili již v zimě používanou 
sněhovou radlici, dříve 
zapůjčenou z Neslovic. Dále 

máme nový křovinořez, kte-
rý využíváme pro údržbu 
v obecním sadě, ale i v ostat-
ních částech obce. Přibližně 
za 2/3 dotace jsme zakoupili 
rozmetadlo pro zimní údrž-
bu - posyp komunikací. 
Pokud máte zájem se podílet 
na zimní údržbě obce, 
vyplňte dotazník uchazeče 
o práci na OÚ Kratochvilka.
Dalším projektem, který 
začínáme připravovat, je 
Revitalizace obecního sadu. 
Dne 15. 9. 2012 byla vyhláše-
na výzva k podávání žádos-
tí v rámci Operačního pro-
gramu Životního prostředí. 
Výzva se týká osy 6 - Zlep-
šování stavu přírody a kraji-
ny. Maximální výše dotace 
je 90 % způsobilých nákla-
dů. V současné době probí-
há vypracování projektové 
dokumentace. O projektu 
vás budeme dále informo-
vat. 

Jiří Vozdecký, místostarosta

Poděkování

Zastupitelstvo obce děkuje 
paní Jindřišce Veselé a panu 
Přibylovi za finanční příspě-
vek na okrasné dřeviny 
k pomníku. „Nepřímo“ na 
ně také přispěli manželé 
Staňkovi, kteří v létě vyhráli 
soutěž Kratochvilský truh-
lík, ale svou výhru – finanč-
ní odměnu – si nevyzvedli a 
věnovali ji na zvelebení 
obce.

Oficiality z „OÚ“
z obecního úřadu
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Informace k volbám 
do krajského zastupitelstva

Volby do krajského zastupi-
telstva Jihomoravského kraje 
se uskuteční v pátek 12. a 
v sobotu 13. října 2012.
Volební místnost v kinosále 
obecního úřadu Kratochvil-
ka č. 7 bude otevřena v pátek 
od 14:00 hodin do 22:00 
hodin a v sobotu od 8:00 
hodin do 14:00 hodin.

K volbám si s sebou přineste 
platný občanský průkaz.  
V případě, že volíte na jiném 
místě, než kam spadáte svým 
trvalým bydlištěm, potřebu-
jete i voličský průkaz.

Hlasovací lístky pro krajské 
volby 2012 dostanete do 
svých schránek nejpozději 
tři dny před zahájením 
voleb. Pokud volič hlasovací 
lístky neobdrží, získá je pří-
mo ve volební místnosti. 
Tam také dostanete úřední 
obálku, opatřenou razítkem.

Právo volit v krajských vol-
bách 2012 má každý státní 
občan České republiky, kte-
rý alespoň v druhý den voleb 
dosáhl věku nejméně 18 let. 
Zároveň musí být přihlášen 
k trvalému pobytu v obci, 

která náleží do územního 
obvodu kraje.
Pro krajské volby 2012 platí 
pravidlo, že si volič může 
vybrat pouze jeden hlasova-
cí lístek strany, hnutí nebo 
koalice. Na zvolené kandi-
dátce můžete, ale také nemu-
síte, zaškrtnout nejvýše čtyři 
jména osob, které preferuje-
te, tzn. že jim dáváte před-
nost před ostatními kandi-
dáty strany. Zaškrtnete-li 
více kandidátů, váš hlas je 
sice platný pro zvolenou 
stranu, hnutí nebo koalici, 
ale vaše přednostní hlasy 
nikoliv. 

Neplatný je váš hlas v přípa-
dě, že jste do úřední obálky 
vložili více hlasovacích líst-
ků. Neplatný hlas pro kraj-
ské volby 2012 je také v pří-
padě, že jste použili místo 
úřední obálky obálku, ve 
které jste dostali hlasovací 
lístky. 

V krajských volbách 2012 
hlasujete tak, že se s hlaso-
vacími lístky a úřední obál-
kou odeberete za plentu. Zde 
vyberte hlasovací lístek stra-
ny či kandidáta, kterého 
chcete volit. Hlasovací lístek 
vložíte do úřední obálky a 

zalepíte. Po odchodu z pro-
storu určeného k úpravě hla-
sovacích lístků vložíte úřed-
ní obálku se svým 
hlasovacím lístkem před 
okrskovou volební komisí 
do volební schránky.

Přij ďte k volbám, dejte naje-
vo svůj názor, neschovávejte 
se za mlčící většinu. Volby 
jsou nejdůležitější demokra-
tická možnost, jak něco změ-
nit. Pak už zbývá jen revolu-
ce, anarchie nebo diktatura.

Martin Vašák 

Výbory
Finanční výbor obce 
Kratochvilka 
USNESENÍ Z 8. SCHŮZE 
FV, konané dne 25. 9. 2012

Finanční výbor:
Projednal a doporučil ZO 
schválit rozpočtová opatře-
ní č. 6 a č. 7/2012

Rozpočtové opatření 
č. 6/2012

Výdaje:
§ 2310 navýšení   
o 115.000,- Kč
§ 3721 navýšení   
o 5.000,- Kč

Navýšení rozpočtu je fi nan-
cováno z rezervy. 

Rozpočtové opatření 
č. 7/2012

Přesun položek ve 
výdajích v paragrafech  
č. 3326 , 3419, 3613. 

FV provedl kontrolu poplat-
ků za svoz komunálního 
odpadu a poplatků za psy 
s tímto výsledkem:

•

•

•

Složení volební komise Kratochvilka
Martin Vašák předseda komise
Lenka Konečná místopředsedkyně komise
Karel Holoubek člen
Eva Staňková–Šmídková členka
Stanislav Trávníček člen
Eva Pazderová zapisovatelka



6

Kontrola byla provedena ve 
stanovené lhůtě splatnosti 
dané obecní vyhláškou 
č. 1/2004 a č. 2/2004 a to 
od 1. 2. 2012 – 31. 8. 2012.

Na poplatcích za SKO bylo 
zaúčtováno 189.670,- Kč
z předepsaných 217.050,- Kč. 
Neuhrazené pohledávky
obce celkem 27.380,- Kč. 
Na poplatcích za psy bylo 
zaúčtováno 5.425,- Kč, což 
představuje celkem 78 psů.

Dále provedl FV kontrolu a 
součet vynaložených nákla-
dů na znovuotevření Mateř-
ské školky. Celkové náklady 
na rekonstrukci, včetně 
oplocení a hrací sestavy na 
hřišti, činí 377.044,- Kč.  
Vynaložené prostředky obce 
jsou řádně zaúčtovány a prá-
ce dle proplacených faktur 
provedeny.

Luděk Klouček,
předseda FV

Komise
Informace z Komise pro 
životní prostředí a rozvoj 
obce
(Naše) životní prostředí
Zasedání komise tentokrát 
proběhlo ve čtvrtek 20. 9. a 
hlavním tématem bylo 
životní prostředí u nás 
v obci a nakládání s odpady. 
Kratochvilku totiž navštívili 
členové Odboru životního 
prostředí z Městského Úřa-
du v Rosicích. Provedli šet-
ření a nás seznámili jak 
s jeho průběhem a výsled-
kem, tak i s následnými kro-
ky, které musíme učinit. 

Zásluhou vás všech, kteří 
pomáháte zkrášlovat naši 
obec, jsou slova chvály 
v úvodu dopisu, který nám 
byl z Odboru živ. prostředí 
doručen. Cituji: „Kratochvil-
ka patří v současnosti k nej-
aktivnějším a nejúspěšněj-
ším obcím v péči o vzhled a 
životní prostředí“. Práce, 
které naše komise provedla 
spolu s dobrovolníky, jsou 
prý „patrné na první pohled 
pro každého, kdo Krato-
chvilku navštíví“. 
Ovšem to jsou ty lepší zprá-
vy, horší se týkají černých 
skládek, které tu při svém 
šetření Odbor živ. prostředí 
našel. Jak jistě víte, v naší 
obci není povolena žádná 
skládka jakéhokoliv odpa-
du. Na černých skládkách se 
však hromadí odpady ze 
zahrad, ale též různé ple-
chové a plastové nádoby, 
zbytky elektrospotřebičů a 
dokonce i nábytek. Lokality 
těchto skládek jsou mimo 
komunikace, proto je zřej-
mé, že je to odpad výhradně 
občanů Kratochvilky. 
Měli bychom se všichni 
zamyslet nad tím, jak naklá-
dáme s odpady. Nejjedno-
dušší postup je všechen 
odpad ze zahrad zkom-
postovat nebo usušit a spá-
lit. Můžete také využít sběr-
ného střediska odpadů 
v Rosicích, kam lze ode-
vzdat veškerý odpad, který 
se nedá zpracovat svépomo-
cí. 
Bylo by dobré, abychom si 
všichni uvědomili, že žádný 

odpad nepatří do přírody a 
přestali ho tam vyvážet. 
Odvážet odpad kamkoli 
mimo svůj soukromý poze-
mek je přestupek. Je možné, 
že přesně nevíte, jak naklá-
dat s odpady, kam je odvézt 
nebo odevzdat. Proto máme 
v plánu pro vás připravit 
informační leták nebo 
brožuru, kde najdete všech-
ny potřebné informace.

Naše komise je každopádně 
nucena na jaře 2013 zajistit 
odstranění černých skládek, 
úpravu  terénu po nich a 
zamezit dalšímu odkládání 
odpadů.
Nechceme si ušetřit práci a 
nezvětšovat si skládky, které 
pak budeme muset zase 
sami odklízet? Je to jen na 
nás, občanech Kratochvilky, 
jak to tu bude vypadat a jak 
se nám tu bude žít!

Petra Benhartová

Informace z Komise pro 
občanské záležitosti, 
kulturu a sport
V září se komise sešla 
27. 9. 2012. Na úvod nás pan 
starosta informoval o mož-
nostech rekonstrukce vstu-
pu do sálu, která by byla 
realizována v souvislosti se 
zateplením budovy OÚ. 
Bezbariérový vstup a šatna, 
jako výsledek této akce, 
budou jistě příjemným pří-
nosem.
Pak jsme zkontrolovali, kte-
ré příspěvky nám chybí do 
říjnového Zpravodaje a jaké 
akce se chystají na říjen a 
začátek listopadu. O nich se 

z obecního úřadu
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dočtete podrobněji dále 
v tomto čísle, tak jen struč-
ně: 
6. a 7.10. – Rozmarýnové 
hody, 
26. 10. – Světlo broučků, 
3. 11. – Literární kavárnička.

A na závěr jsme se podrob-
něji věnovali akcím, které 
chystáme v době Adventu. 
Propojení Mikulášské se 
slavnostním rozsvěcením 
vánočního stromu, zdobení 
stromečku, Ježíškova pošta, 
Betlémské světlo,… plánuje-

me krásnou adventní dobu.
Příští schůzka Komise je 
dohodnuta na čtvrtek 
1. 11. 2012
Zápis najdete opět na webu 
Kratochvilky.

Narozeniny v měsíci říjnu oslaví: paní Cecílie Coufalová, Ludmila Podrazilová, Marie 
Sobotková, Věra Syrovátková, Jindřiška Veselá a pan František Vaverka 

A se zpožděním, ale s radostí vítáme na svět našeho nového kratochvilského občánka. 
V červnu se šťastným rodičům narodil Jiří Horák.

Připravila Veronika Vítová

jubilea

Martin Vašák

Dne 22. 9. 2012
se uskutečnilo druhé 
setkání seniorů Mikrore-
gionu Kahan v Zastávce.

Sešlo se tam celkem 
z okolních obcí 250 
seniorů. Velmi srdečně nás 
přivítala předsedkyně 
seniorů ze Zastávky a 
zastávecký starosta. Svoji 
návštěvou nás překvapil 

jihomoravský hejtman 
JUDr. Michal Hašek, který 
několika slovy informoval 
o výhodách Seniorpasů.
Dostavil se též pan 
Zdeněk Dufek, který nám 
předal knihu, kterou 
vydal: „Senioři, nedejte 
se!“
Svým vystoupením
s písničkami nás potěšily 

děti ze Zastávky a svou 
hudbou nás rozveselil pan 
Leszczynský ze Zbýšova.
Organizátorům, kteří 
připravili milé posezení a 
dobré pohoštění, patří 
naše poděkování.
Těšíme se, kde se sejdeme 
příště!

Za Klub seniorů
Jindřiška Veselá

Klub seniorů Kratochvilka

Chtěla bych touto cestou velice poděkovat za vydávání Kratochvilského zpravodaje. 
Všem, kteří se o toto dílo starají. Dovedu si představit, kolik to dá práce. Jsou to hlavně 
informace pro občany, kteří se nemohou zúčastnit veřejných akcí ze zdravotních 
důvodů.
Moc děkuji a ať se vám daří!

Jindřiška Veselá

Poděkování

Jubilea a narozeniny
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Tenisový turnaj Ruda Cup

uskutečněné akce

V sobotu dne 8. 9. 2012 
proběhl na místním kurtu 
u Hospůdky pod Lipou teni-
sový turnaj. Jednalo se již 
o pátý ročník tzv. Ruda 
Cupu, který pořádal 
TJ Družstevník Kratochvil-
ka. I přesto, že se tento ter-
mín nešťastně  kryl s dalšími 
neméně zajímavými akcemi 
v blízkém okolí, sportovní 
tenisoví nadšenci nezaváha-
li a zúčastnili se v hojném 
počtu. Celkem se sešlo osm 
mužských dvojic, čtyři dvo-
jice smíšené a spousta 

fanoušků, zejména z řad 
rodinných přísluš níků. Po-
sezení bylo připra veno, ceny 
pro vítěze v podobě pohárů 
se vyhřívaly na sluníčku a 
čekaly na své nové majitele.
Po namáhavém klání si hráči 
odpočinuli a s nově
načerpanými silami si
poseděli na zahrádce
Hospůdky pod Lipou, kde 
byla patronem akce p. Ru-
dolfem Glasem uspořádána 
hostina. Pivo teklo proudem 
a masa bylo dost. Hráči 
předvedli perfektní výdrž, 

poseděli až do ranních ho-
din.   
Děkujeme přítomným
hráčům za jejich chuť si 
v tento den zasportovat.
Velice děkujeme
p. Trnavskému (zapisovateli 
turnaje) za vstřícné přij etí a 
předání cenných informací 
pro tento článek. 
A samozřejmě naše
poděkování patří i p. Glaso-
vi, kterému přejeme ještě 
jednou vše nejlepší
k narozeninám.

Za TJ Katka Staňková.

 Čtyřhra muži
1. místo Josef a Vojtěch Vaverkovi
2. místo František Malý, Karel Skokan
3. místo Igor Jakš, Vítězslav Doubek

 Smíšená čtyřhra
1. místo Jana a Josef Vaverkovi
2. místo Adéla Jeřábková, Viktor Vaverka
3. místo Dana Jeřábková, Jan Hurt

foto: pan Trnavský
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proběhl na místním kurtu 
u Hospůdky pod Lipou teni-
sový turnaj. Jednalo se již 
o pátý ročník tzv. Ruda 
Cupu, který pořádal 
TJ Družstevník Kratochvil-
ka. I přesto, že se tento ter-
mín nešťastně  kryl s dalšími 
neméně zajímavými akcemi 
v blízkém okolí, sportovní 
tenisoví nadšenci nezaváha-
li a zúčastnili se v hojném 
počtu. Celkem se sešlo osm 
mužských dvojic, čtyři dvo-
jice smíšené a spousta 

fanoušků, zejména z řad 
rodinných přísluš níků. Po-
sezení bylo připra veno, ceny 
pro vítěze v podobě pohárů 
se vyhřívaly na sluníčku a 
čekaly na své nové majitele.
Po namáhavém klání si hráči 
odpočinuli a s nově
načerpanými silami si
poseděli na zahrádce
Hospůdky pod Lipou, kde 
byla patronem akce p. Ru-
dolfem Glasem uspořádána 
hostina. Pivo teklo proudem 
a masa bylo dost. Hráči 
předvedli perfektní výdrž, 

poseděli až do ranních ho-
din.   
Děkujeme přítomným
hráčům za jejich chuť si 
v tento den zasportovat.
Velice děkujeme
p. Trnavskému (zapisovateli 
turnaje) za vstřícné přij etí a 
předání cenných informací 
pro tento článek. 
A samozřejmě naše
poděkování patří i p. Glaso-
vi, kterému přejeme ještě 
jednou vše nejlepší
k narozeninám.

Za TJ Katka Staňková.

připravila Lenka Šmídková, zdroj: htt p://www.mikroregionkahan.cz/

Datum Název akce Místo konání
1.- 5.10. Týden knihoven Rosice - Městská knihovna
5. 10. Beseda s M. Vieweghem Rosice - ZKC
6. 10. Svátek podzimu Rosice - SVČ
6. 10. Drakiáda Zbýšov - škvárové hriště
6. 10. Promítání - kino pro děti a dospělé Tetčice - sokolovna
6. 10. Vysokopopovické hody Vysoké Popovice
6. 10. Závod požární všestrannosti Zbýšov - koupaliště Zbýšov
6.- 7. 10. Rozmarýnové hody Kratochvilka náves a sál OÚ
7. 10. Bazárek Rosice - ZKC
7. 10. Kudy Oborou, orientační běh Rosice - U rybníka v Oboře
7. 10. Tradiční pouť na Františka Újezd u Rosic - obec
12. 10. Ostrovačické svícení a štrůdlování Ostrovačice - sokolovna
13. 10. Finále olympiády mikroregionu Zastávka - hala gymnázia
13. 10. Slavnost k 50. výročí otevření sokolovny Ostrovačice - sokolovna
13.-14. 10. Výstava Zakřany - sál OÚ
16. 10. Vodnická pohádka Zbýšov - kino Horník
18. 10. Žákovský koncert ZUŠ Zastávka - sál ZUŠ
19. 10. Žákovský koncert Rosice - ZKC
19.-28. 10. Muzeum strašidel Zbýšov - MKC Zbýšov
20. 10. Drakiáda Zastávka - kopec za ulicí Brusy
20. 10. Gong Zbýšov - Pamír
20.10. Krojované hody Říčany 
20. 10. Šansonový večer Rosice - kino Panorama
24. 10. Putování s broučky Zakřany - před OÚ
25. 10. Zážitková degustace čokolády II. Rosice - ZKC
27. 10. Vepřové hody Babice u Rosic 
28. 10. Dětské hody Lukovany
29.-30. 10. Vánoční jarmark Zakřany - sál OÚ
30. 10. Rozsvěcování vánočního stromu Zakřany - před OÚ
1. 11. Rozsvěcování vánočního stromu Vysoké Popovice
1. 11. Veletrh středních škol Rosice ZŠ
2. 11. Andělské rozsvícení vánočního stromu Zbýšov - park před MÚ
3. 11. Lampionový průvod Babice u Rosic - náves
3. 11. Literární kavárnička Kratochvilka - místní knihovna
3. 11. Strašidelný bál Rosice - MC Kašpárkov

Říjnové  akce v Mikroregionu Kahan



zábava

Máme papeže!
3. 10. 2012 v 19 hodin
Drama Itálie / Francie, 2011, 
104 min, 
režie: Nanni Moretti 
Hrají: Michel Piccoli, Nanni 
Moretti, Margherita Buy, 
Jerzy Stuhr, Renato Scarpa, 
Teco Celio 
Z balkónu baziliky svatého 
Petra zazní slavnostní: 
Habemus papam! Co vše 
ale muselo předcházet 
volbě nové hlavy katolické 
církve, koho kardinálové 
zvolili po smrti papeže za 
svého dalšího zástupce, 
který se z nejasných 
důvodů odmítá ujmout 
nové funkce, proto je do 
Vatikánu povolán psychi-
atr, o tom všem inteligentní 
a humornou formou vy-
práví film Máme papeže! 
v režii předního italského 
herce, režiséra a producen-
ta Nanni Morettiho, jenž se 
zde také spolupodílel na 
scénáři.

Vrtěti ženou
7. 10. 2012 v 19 hodin
Romantický / Komedie / 
Historický
Velká Británie / Francie / 
Německo / Lucembursko, 
2011, 100 min, režie: Tanya 
Wexler 
Hrají: Maggie Gyllenhaal, 
Hugh Dancy, Rupert Ever-

ett, Felicity Jones, Jonathan 
Pryce, Tobias Menzies, 
Gemma Jones, Anna Chan-
cellor, Jules Werner, Sheri-
dan Smith, Leila Anaïs 
Schaus, Ashley Jensen 
Příběh mladého lékaře 
Mortimera Granvilleho 
(Hugh Dancy) se odehrává 
ve viktoriánské Anglii. 
Pokrokovému Mortimerovi 
vadí, že většina nemocnic 
ignoruje nejnovější lékařské 
teorie a výzkumy a nadále 
léčí pacienty pomocí pijavic 
a pouštěním žilou. Když ho 
vyhodí z posledního místa, 
skončí jako zaměstnanec 
Dr. Roberta Dalrympleyho 
(Jonathan Pryce), který se 
specializuje na léčbu žen 
trpících “hysterií”.

Polski film
10. 10. 2012 v 19 hodin
ČR/Polsko 2012, 
režie: Marek Najbrt
Kolik rolí hraješ, tolikrát jsi 
člověkem... Čtyři známí 
čeští herci, spolužáci
z brněnské JAMU, Matono-
ha, Liška, Daniel a Polášek 
si splnili dávný sen a roz-
hodli se natočit společný 
film. 

Svatá čtveřice
14. 10. 2012 v 17 a 19 ho-
din
Romantický / Komedie 

Česko, 2012, 78 min, 
režie: Jan Hřebejk 
Hrají: Jiří Langmajer, Mari-
ka Procházková, Hynek 
Čermák, Viktorie 
Čermáková, Luděk 
Munzar, Jana Gýrová, 
Valerie Šámalová, Jenovéfa 
Boková, Gregor Bauer, 
Barbora Poláková 
Nudíte se v posteli? Inspi-
raci můžete načerpat 
u režiséra Jana Hřebejka a 
scenáristy Michala Viewe-
gha. Ti spolu stvořili příběh 
o dvou párech, které se ro-
zhodly vyřešit ubíjející ste-
reotyp manželské erotiky 
poměrně originálním 
způsobem. To vše v exo-
tickém prostředí karib-
ského ostrova, kde se 
komedie Svatá čtveřice 
z velké části odehrává.  
Hrdinové Svaté čtveřice, 
kolegové elektrikáři Ondra 
(Hynek Čermák) a Vítek 
(Jiří Langmajer), dostanou 
nabídku na exotickou 
„brigádu“ na karibském 
ostrově, kde hurikán 
poničil elektrické vedení. 

Madagaskar 3
17. 10. 2012 v 17 a 19 hodin
USA 2012, 
režie: Eric Darnell
Animovaná komedie, 
92 min., přístupný, 
ČESKÝ DABING, 65 Kč. 

Program Kina Panorama na ŘÍJEN
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Rafinovaní tučňáci, lev, 
hrošice, žirafa a zebra si po 
Madagaskaru budou kles-
tit cestičku k domovu 
džunglí evropských 
velkoměst.
Cesta na Měsíc
21. 10. 2012 v 19 hodin
Krátkometrážní / Sci-Fi / 
Dobrodružný / Fantasy, 
Francie, 1902, 
16 min + 60 min dokument, 
režie: Georges Méliès 
Hrají: Georges Méliès, Vic-
tor André, Henri Delannoy, 
Bleuette Bernon, Jeanne 
d’Alcy 
V květnu 1902 Georges Mé-
liès natočil film Cesta na 
Měsíc. Do kin šel v černo-
bílé a také barevné verzi, 
ručně kolorovaný. V té 
době byl považován za 
celovečerní film – kolem 
14 minut – a stal se 
celosvětovým úspěchem. 
První blockbuster v historii 
filmu byl však okamžitě 
zkopírován a plagován. 
V roce 1913 se Georges Mé-
liès rozhodl na protest 
spálit sadu negativů tohoto 
snímku. Jedna černobílá 
kopie však přežila. Barevná 
verze byla považována za 
ztracenou.

Okresní přebor: Poslední 
zápas Pepika Hnátka
24. 10. 2012 v 19 hodin
ČR 2012, 
režie: Jan Prušinovský

Komedie, 104 min., 
nevhodný do 12 let, 
Komedie vycházející 
z populárního televizního 
seriálu. Jak sám název 
naznačuje, ve filmu se ob-
jeví legendami opředená 
postava trenéra s licencí - 
Josefa Hnátka.

Doba ledová 4: Země v po-
hybu
28. 10. 2012 v 17 a 19 ho-
din
USA 2012, 
režie: Steve Martino, 
Mike Thurmeier
Animovaná komedie, 
93 min., přístupný, 
ČESKÝ DABING, 65 Kč. 
Do kin se vrací oblíbená 
mamutí rodinka Mannyho, 
Ellie a Broskvičky, lenocho-
da Sida, šavlozubého tygra 
Diega a potřeštěného kryso-
veverčáka Scratta, aby 
prožila nové napínavé 
dobrodružství.

Bourneův odkaz
31. 10. 2012 v 19 hodin
Akční / Dobrodružný / 
Thriller / Mysteriózní, 
USA, 2012, 134 min, 
režie: Tony Gilroy 
Hrají: Jeremy Renner, Ed-
ward Norton, Rachel Weisz, 
Oscar Isaac, Joan Allen, Al-
bert Finney, Stacy Keach, 
Scott Glenn, Corey Stoll, 

Michael Papajohn, Dennis 
Boutsikaris, Željko Ivanek 
V Bourneovu ultimátu 
agent Jason Bourne zlikvi-
doval tajný a kontroverzní 
vládní program společně 
s jeho tvůrci. Šlo však jen 
o špičku ledovce, pod níž 
se ukrývá mnohem 
sofistikovanější systém 
tajných operací, kterému 
šéfuje Byer (Edward Nor-
ton). Chladnokrevného 
profíka události kolem Ja-
sona Bournea rozhodně 
nenechávají chladným, a 
tak se pro jistotu rozhodne 
bezpečně pohřbít podobný 
program dřív, než mu taky 
přeroste přes hlavu.

Plánovaný program na 
LISTOPAD
Halloween v kině: 
Simpsonovi - 3. 11. 2012

Expendables: 
Postradatelní 2.–4. 11. 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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Týden knihoven
1. 10. 2012 - 5. 10 .2012
v Městské knihovně Rosice
2. 10. v 17:00 Cestovatelské 
promítání – Čína
3. 10. v 17:00 Vernisáž výsta-
vy amatérského fotografa 
Jaroslava Bučka “Houby jen 
tak pro radost”
5. 10. v 17:00 Michal Viewe-
gh - autorské čtení

Kudy Oborou - orientač-
ní běh pro veřejnost
7. 10. 2012 14 -18 hodin Start 
u rybníku v Oboře - 
ul. Zbýšovská 
Pořadatel: Turisťák Rosice
Tratě: věk 0 - 8 let - od 14:30, 
8 - 12 let - 14:30, 12 - 15 let  - 
15:00, 15 - 18let  15:30, 
18 - 99 let 16:00. Mimo soutěž 
start do 17:30.
Nutno zaregistrovat se nej-
později 15 minut před časem 
dané kategorie. Startovné 40 
Kč, pivo, limo, občerstvení.

Beseda s 
Jiřím Maršálkem
11. 10. 2012 v 16 hodin Kpt. 
Jaroše- klubovna hasičů 
Beseda s rosickým občanem, 
spisovatelem a členem MO 
STP panem Jiřím Maršál-
kem. Povídání o jeho kni-
hách a moderních pomůc-
kách pro nevidomé. Možnost 
nákupu jeho knih.
Pořádá MO STP.
Šansonový večer
20. 10. 2012 v 19:30 Rosice, 
kino Panorama
Zpívá Teresa Trnková a Ale-
na Bazalová, klavírní dopro-
vod Petr Ožana. Vstupné 
50/60 Kč.

Zážitková degustace 
čokolády II.
25. 10. 2012 Rosice, Spole-
čenský sál Zámeckého kul-
turního centra v 18:00 - nut-
ná rezervace 
Pořadatel: KIC Rosice
Dobrá čokoláda, stejně jako 
dobré víno, je smyslový poži-
tek, který si zaslouží být 

vychutnáván pomalu se 
zavřenýma očima.
Srdečně zveme na zážitko-
vou degustaci exkluzivních 
tabulkových čokolád malých 
rodinných čokoládoven 
(Michel Cluizel, Bonnat, 
Domori, Francios Pralus ...). 
V  průběhu ochutnávky, kte-
rá bude proložena promítá-
ním, se nejen dozvíte, jak se 
vyrábí kvalitní čokoláda a 
jak se pěstují a sklízejí kaka-
ové boby, ale seznámíte se 
také s uměním správné 
degustace. Cena 220 Kč zahr-
nuje výklad a promítání, 
ochutnávku 12 vzorků 
exkluzivní čokolády (mléč-
né, hořké, čokolády ochuce-
né např. mořskou solí nebo 
chilli papričkami), láhev 
neperlivé vody. Promítání 
jiného fi lmu a ochutnávka 
jiných vzorků než na před-
chozí degustaci.
Po ukončení je možné zakou-
pit si tyto kvalitní čokolády 
za zvýhodněné ceny.
Závazné přihlášky v kance-
láři KIC Rosice, tel. 546 492 
196. Počet míst je omezen. 
Podrobnější informace 
naleznete na 
www.cokobanka.cz.

Pozvánky na akce v Rosicích

Světlo broučků na Kratochvilce
Přij ďte za námi v pátek 
26. 10. v 17:00 na hřiště míst-
ní školky, ať spolu s námi ro-
zsvítíte tzv. SVĚTLO 
BROUČKŮ. Každé dítko si 
sebou vezme lampion. Čekají 
nás soutěže přímo pod májí 
s malým dárečkem, průvod 
lampionů a na závěr vy-
pustíme balony přátelství. 

Občerstvení formou čaje, 
grogu a kávy bude připra-
veno. 
Celá akce proběhne během 
dvou hodin, abychom nezm-
rzli a děti nenastydly, jelikož 
navečer už bude zima. Starší 
občané mohou průvod sle-
dovat z okýnek svých 
domovů. Z placu budeme 

vycházet nejpoz ději kolem 
18:00 hod a průvod půjde 
„novou ulicí“. Těmito 
světýlky, ke kterým je 
potřeba co nejvíce dětí 
s lampióny, bychom chtěli 
přivítat blížící se zimu.
Na všechny děti a jejich 
rodiče se těší členové SDH 
Kratochvilka.
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BASTARDI 3
3. 10. 2012 v 18 hodin a ve 
20 hodin a 7. 10. ve 20 
hodin
ČR- drama, 104 min., 
vstupné: 90 Kč
Hrají: Tomáš Magnusek, 
Rudolf Hrušinský ml., 
Ilona Svobodová, Jan 
Tříska, Tomáš Töpfer, Jan 
Čenský, Jiří Krampol, 
Kateřina Brožová
Film, který před dvěma 
lety šokoval veřejnost, 
vrcholí. Učitel Tomáš 
Majer, který s největší 
pravděpodobností chlad-
nokrevně pomstil smrt své 
sestry, zmizel. Dopadne 
jej policie? Společnost? 
Drama, které bez přetvář-
ky ukazuje tvrdou realitu 
dnešní doby.
JÁRA CIMRMAN- 
ČESKÉ NEBE 
4. 10. 2012 v 18.45 hodin 

PŘÍMÝ DIGITÁLNÍ 
PŘENOS DIVADELNÍ 
HRY- ČESKÉ NEBE aneb 
Cimrmanův dramatický 
kšaft, kterou odehraje 
Divadlo Járy Cimrmana v 
rámci oslav svých 
45. narozenin.
Předprodej / vstupné: 200 
Kč ( od 17. 9. ) kino Réna 
Ivančice - kancelář, 
pokladna + KIC Ivančice, 
1. poschodí- L. Ditrichová
Obsazení: J.A. Komenský - 
Zdeněk Svěrák, Praotec 

Čech - Jan Kašpar, Svatý 
Václav - Petr Brukner, Jan 
Hus- Jaroslav Weigel, K.H. 
Borovský- Genadij Rumre-
la, Babička- Miloň Čepelka, 
Miroslav Tyrš - Miloň 
Čepelka 
NENECHTE SI UJÍT! 

Doba ledová 4: Země 
v pohybu 
7. 10.  v 15 hodin a 
v 17 hodin 
USA, komedie, dabing, 
délka 90 min., 
vstupné : 80 Kč
Doba ledová je doba 
ledová. Naši animovaní 
kamarádi jsou zpět a 
tentokrát za vše co se stane 
může veverka. Animovaná 
pohádka pro malé i velké 
diváky.

SUPERCLÁSICO 
10. 10. ve 20 hodin
Dánsko, 100 min., titulky, 
komedie, vstupné: 80 Kč
Hrají: Sebastián Estevanez, 
Paprika Steen, Andres W. 
Berthelsen
Komedie o jednom 
rozvodu, lásce, vínu a 
fotbalu! Christian je 
obchodník s vínem, 
ale především smolař, 
kterého manželka vyměni-
la za argentinskou fotbalo-
vou hvězdu. Christian 
přijede se synem pod 
záminkou podepsání 
rozvodových papírů do 
Buenos Aires. Chystá se 

získat srdce svoji ženy 
zpět. Podaří se mu poko-
řit argentinského hřebce? 

CESTA DO LESA 
14. 10. v 18 hodin a 
ve 20 hodin 
ČR, komedie, 90 min., 
vstupné: 80 Kč
Hrají: Tomáš Hanák, 
Boleslav Polívka, Eva 
Holubová, Bára Schlesin-
ger, Anna Linhartová, Jiří 
Schmitzer, Tomáš Vorel ml.
Honza Marák dávno 
rezignoval na kariéru 
,,ajťáka“ a koupil chalupu, 
kde žije se ženou Marké-
tou, dcerou Anynou a 
synem Sayenem. Pracuje a 
pomáhá v lese. Jeho žena 
suší a prodává bylinky. 
Mezi starousedlíky patří i 
rodina Papošova. Ludva 
st. má hospodářství a jeho 
žena pracuje v lese jako 
dělnice. Syn Ludva ml. 
nechce sedlačit. Vystudo-
val vysokou školu a stal se 
adjunktem. Bydlí na 
myslivně. Jednou však 
potká vílu...  

RESIDENT EVIL: Odveta
17. 10. začátek ve 20 hodin
USA, horor, titulky,  
115 min., vstupné: 100 Kč
Hrají: Milla Jovovich, 
Michelle Rodriguez, 
Sienna Guillory, Shaw 
Roberts, Kevin Durand, 
Jason Isaacs
Smrtelný virus Umbrella 

zábava

Program Kina Réna Ivančice na ŘÍJEN
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zábava

dál pustoší Zemi. Jediná a 
poslední naděje lidské rasy 
v podobě ALICE se 
probudí v srdci nejtajnější 
operace společnosti a 
odkrývá víc o své tajemné 
minulosti. Alice dál 
pokračuje v honbě na ty, 
kteří šíření epidemie 
způsobili! 

ASTERIX A OBELIX- Ve 
službách jejího veličen-
stva
20. 10. v 15 hodin a 
v 17 hodin a 
21. 10. v 17 hodin 
(dabing) Francie, Španěl-
sko, rodinná komedie, 
101 min., vstupné: 90 Kč
Hrají : Gérard Depardieu, 
Edouard Baer, Fabrice 
Luchini, Catherine Deneu-
ve, Danny Boon
Pod vedením Julia Caesara 
napadly legie Británii. 
Jedna vesnička jim však 
odolává. Britská královna 
hledá pomoc u Galů. 
Asterix a Obelix mají za 
úkol dopavit kouzelný 
lektvar ke královně. 
Vytočený Caesar se roz-
hodne skoncovat s 
Galy provždy! Naverbuje 
Normanďany, známé 
kruťáky, aby s Galy 
zatočili! Nastává honička 
za lektvarem...

VE STÍNU  
20. 10. ve 20 hodin a 
21. 10. ve 20 hodin
ČR- krimi, 109 min., 
vstupné: 100 Kč

Hrají : Ivan Trojan, Sebasti-
an Koch, Soňa Norisová, 
Jiří Štěpnička, Marek 
Taclík, Miroslav Krobot, 
David Švehlík, Norbert 
Lichy 
Film je příběhem přátelství 
a lidské odvahy v době, 
kdy odvaha byla pozván-
kou na popraviště. Zarpu-
tilý kapitán Hakl je u 
kriminálky 25 let. Nyní 
slouží u NB. Jako stín se za 
ním plouží major Zenke. 
Oba pracují na vykonstru-
ovaném případu loupeže, 
kterou sehraje StB, aby 
odvrátila pozornost od 
národní katastrofy- 
měnové reformy!
HOTEL TRANSYLVANIE
24. 10. v 17 hodin, 27. 10. 
v 17 hodin a 28. 10. v 15 
hodin a v 17  hodin
USA/ komedie/ 100 min., 
DABING, Vstupné: děti 100 
Kč, dospělí 120 Kč
Drákula není jen princem 
temnoty, je také vlastní-
kem hotelu, pětihvězdičko-
vého místa, kde se mohou 
světová monstra jako je 
Frankestein, Mumie, 
Vlkodlaci dostat do 
bezpečného prostředí bez 
lidí. Drákula má navíc 
dospívající milovanou 
dceru Mavis, kterou chce 
ochránit před obyčejnými 
smrtelníky. Jenže Mavis 
jako většina teenagerů chce 
opustit rodné hnízdo a 
prozkoumávat velký svět- 
což Drákulu skutečně 
děsí!!!

ZEMĚ BEZ ZÁKONA 
27. 10. ve 20 hodin
USA, western, titulky, 115 
min., vstupné: 100 Kč
Hrají : Tom Hardy, Shia 
LaBeouf, jessica Chastain, 
Jason Clarke, Gary Old-
man, Mia Wasikowska, 
Guy Pearce
Výtečně natočená žánrová 
podívaná. Skvělé herecké 
obsazení. Gangsterka 
o pověstných bratech 
Bonduratových, kteří si 
vydělávají na živobytí 
pašováním alkoholu. Spor 
dobra a zla. Vztahy. Ženy 
padlé i nevinné. Drsňáci 
i zbabělci. Hlavním 
motivem je přerod nej-
mladšího Jacka ze slaboš-
ského mladíka do drsného 
gangstera!

Z plánovaného programu 
na LISTOPAD:

NEDOTKNUTELNÍ - 
INTOUCHABLES 10. 11. a 
11.11. ve 20 hodin

LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL 
18. 11. v 18 hodin
a ve 20 hodin

REZERVACE:
Telefonicky: 546 451 469, 
736 601 631, 602 511 610 
Email: postakinorena@
quick.cz

Čerpáno 
z http:// www.kic.ivancice.cz/ 
zpracovala Hana Pavlíčková
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To jsou slova jedné hodové 
písně, kterou mládež s obli-
bou zpívala. Zpráva o tom, 
kdy poprvé v naší obci uspo-
řádali stárci hody, se nedo-
chovala. O době, kdy se 
začaly hody slavit, můžeme 
tedy pouze spekulovat. Stát 
se tak mohlo teprve tehdy, 
až byly vytvořeny nutné 
předpoklady umožňující 

konání této náročné celo-
společenské akce. Poněvadž 
Kratochvilka je obec mladá, 
letos dovrší pouhých 229 
roků, nemůžeme uvažovat 
o nějaké dlouhé historické 
tradici.
Uskutečnění hodů je podmí-
něné především dostateč-
ným počtem lidí, pořadatelů 
a zejména pak mládeže. 

Těžko si lze představit, že by 
obyvatelé obce v prvních 
letech po jejím založení 
mohli hody zorganizovat, 
když obec čítala kolem 50-ti 
obyvatel. Teprve v dalších 
letech se jejich počet zvyšo-
val, k čemuž významnou 
měrou přispíval příliv oby-
vatel ze širokého okolí, kteří 
nacházeli práci v nedale-
kých uhelných dolech. 
Můžeme odhadnout, že tyto 
podmínky byly naplněny 
přibližně v druhé polovině 
devatenáctého století, kdy 
například v roce 1880 zde 
žilo 209 obyvatel.
Tančit se mohlo buď pod 
širým nebem, nebo v hospo-
dě. Taneční sál v té době 
žádný neexistoval. Teprve 
v roce 1921 přistavěl Karel 
Svoboda k hospodě v č. 7 sál 
přibližně čtvercového půdo-
rysu o rozměrech 10x11m, 
který byl v roce 1936 pro-
dloužen o dalších 8 metrů. 
V domě č. 2 hostinský Flori-
án Kříž zbudoval v roce 1930 
nový taneční sál, v té době 
největší v okolí. Sál je zacho-
ván dodnes, slouží však 
k jiným účelům.
Popis průběhu hodů se nalé-
zá v obecní kronice až v roce 
1955, kdy hody měly již svůj 
ustálený průběh. Po neslo-
váckých hodech, asi v polo-
vině září, se scházela mlá-
dež – tehdy se říkalo 
omladina, k volbě stárků. Za 
stárky byli zvoleni tři svo-
bodní mládenci, kteří si 

Budeme hodovati, legrace užívati…

ruční stavění „Máje“ r. 1971



vybrali partnerky. Ostatní 
byli takzvaní „držiči“. Zvo-
lení za stárka nebo za stárku 
bylo prestižní záležitostí. 
Stárci i držiči platili „do 
řady“ a z této částky se pro-
plácely první výdaje, napří-
klad pořízení máje, nákup 
rozmarýnu, vína a piva. 
Hodům předcházelo stavění 
máje. Na návsi vykopali při-
měřeně hlubokou jámu a do 
ní ručně pomocí dřevěných 
vzpěr postavili ozdobenou 
máji, což se neobešlo bez 
všeobecného veselí, popíje-
ní a přihlížení dětí i dospě-
lých. Máji pečlivě hlídali do 
příštího dne, aby ji někdo 
zejména z okolních vesnic 
stárkům nepodřezal. Násle-
dujícím dnem, to jest první 
říjnovou nedělí, začaly hody.  
Dopoledne, tak jako dnes, 
stárci prošli obcí za zvuků 
hudby a zvali občany 
k hodové veselici. Byli oděni 
ve společenském obleku a 
na klopě měli na snítce roz-
marýnu dlouhou bílou stu-
hu. Držiči měli stuhu červe-
nou. Stárci při zvaní nabízeli 
rozmarýn a sklenku vína, za 
to jim občané dávali fi nanč-

ní příspěvek. Mladí hoši na 
vozíku vozili nezbytnou 
bečku piva, které držiči 
popíjeli a případně nabízeli 
ostatním přihlížejícím. Celý 
průvod se odehrával za 
veselého juchání a zpěvu. 
První návštěva patřila sta-
rostovi, nebo později před-
sedovi Místního národního 
výboru. Odpoledne stárci za 
doprovodu hudby a držičů 
přivedli svoje stárky. Od 
osvobození v roce 1945 prv-
ní cesta směřovala k pomní-
ku, kam položili kytice 
k uctění památky 1. světové 
války a padlých vojáku Rudé 
armády. Pak průvod směřo-
val pod máji, kde začal 
tanec. Sólo nejprve měli 
stárci, kde na tanečním 
kolečku posypaném jehli-
čím, při valčíku, tančila 
postupně první dvojce, pak 
druhá a potom třetí. Potom 
se přidali držiči a zaváděli 
k tanci ostatní přítomné. 
K večeru za zvuku pochodu 
se účastníci odebrali do sálu. 
Od roku 1947 se tančilo pou-
ze v sále v dolní hospodě, 
poněvadž v horním sále 
v budově č. 7 bylo zřízeno 

kino.

Druhý den hodů, který se 
konal v pondělí odpoledne, 
opět začal průvodem stárků 
a držičů a taneční zábavou 
pod májí s pokračováním 
v sále. Bylo zvykem, že stár-
ky zvaly k večeři svého spo-
lečníka a rodiče stárků pří-
padně držičů obstarávali 
oběd i večeři pro muzikanty. 
Pondělní zábava bývala 
veselejší a bujnější, měla 
domáčtější ráz, neboť veselí 
a zpěvu se zúčastnili též 
ženatí a hody se stávaly 
vlastně jejich záležitostí. 
Tam také padla volba na 
stárky pro „staré hody“, kte-
ré se konaly na konci října. 
Tyto hody už však neměly 
tak okázalý průběh. Tradice 
starých hodů zanikla v šede-
sátých létech minulého sto-
letí. Podle vyprávění pamět-
níků se v dřívějších dobách 
hody „držely“ dokonce tři 
dny. První Moravské hody 
zorganizoval u nás Jaroslav 
Chmelař v roce 1937.

Do krojů se stárci začali 
oblékat v šedesátých létech 
a v roce 1971 se přidali i dva 
policisté.  V těchto létech se 

16

kronika

policisté.  V těchto létech se 

Rozmarýnové hody v průběhu let 1987–1999

r. 1988r. 1987
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hody několikrát konaly na 
hřišti před mateřskou ško-
lou, poněvadž na návsi byl 
navezen štěrk pro vybudo-
vání bezprašných vozovek. 
V roce 1973 byla na návsi 
vybetonována taneční plo-
cha uprostřed s otvorem pro 
máji. Od toho času se máje 
staví jen pomocí autojeřábu.

Byla i léta, kdy se nepodaři-
lo mládeži hody zorganizo-
vat, a tak se stalo, že napří-
klad v roce 1977 byly za 
stárky 3 krojované dvojce 
ženatých. V následujícím 
roce, tedy v roce 1978 byly 
poprvé uspořádány Babské 
hody, kdy do ulic vykročilo 
16 žen. Hody byly úspěšné, 
v neděli na návsi bylo více 
než 300 lidí. V následujícím 
roce se hody nekonaly, a tak 
příště v roce 1980 si ženy 
Babské hody zopakovaly, 
což se stalo i v některých 
dalších létech. Do dneška se 
Babské hody konaly celkem 
šestkrát. 

Stávaly se i různé příhody. 
Tak v roce 1983, kdy byly 
rozmarýnové hody se 3 dvo-
jicemi stárků, hodová neděle 
proběhla obvyklým způso-

bem. Máji již nikdo nehlídal. 
Avšak po půlnoci parta 
nezjištěných mladíků, zřej-
mě z okolí, máji podřezala a 
ta se při pádu na zem přera-
zila. Stárkům nezbylo nic 
jiného než příští den dopo-
ledne přivézt a postavit 
novou máji tak, aby mohli 
v pondělí odpoledne pod ní 
tančit. Obě máje pak byly 
prodány obvyklým způso-
bem v tombole.
Další hody se uskutečnily až 
v roce 1987 a znamenaly 
určitý průlom do tradice. 
Obvyklí pořadatelé, tedy 
Český svaz žen nebo TJ patr-
ně z obavy, že by mohlo do-
jít k prodělku, hody nezor-
ganizovali. Na poslední 
chvíli se této role ujali požár-
níci a poněvadž bylo obtížné 
sehnat stárky v dostatečném 
počtu, došlo ke kombinaci 
svobodných se ženatými. 
Z fi nančních důvodů hrály 
dvě hudby. Dopolední zvaní 
na hody se konalo za dopro-
vodu dechové kapely a 
odpoledne na návsi hrála 
taneční skupina Korpus 
místní Osvětové besedy. 
Odpolední průvod se neko-
nal. V příštím roce v pondělí 

odpoledne zašli stárci pro 
svoje stárky za zvuků hud-
by z místního rozhlasu. 
Další průlom do tradice zna-
menal rok 2006, kdy konání 
hodů bylo posunuto poprvé 
o den dříve, tedy na sobotu 
a neděli. Toho roku byly na 
návsi připraveny kromě 
občerstvení též stoly a lavice 
k posezení. Termín hodů byl 
také posunut v roce 2011.
Ohlédneme-li se nazpět, lze 
konstatovat, že ne vždy se 
podařilo hody zorganizovat. 
Například za posledních 
dvacet let to bylo osmkrát. 
Pořádání hodů je náročnou 
záležitostí a jak vyplývá ze 
zkušeností, je k tomu třeba 
nejen aktivního přístupu 
mládeže, ale také pomoci 
společenských organizací či 
obecního úřadu.
Závěrem si přejme, aby nám 
tradice hodů vydržela a 
letošní hody se vydařily. 
A tak končím slovy stejné 
písně jako v úvodu tohoto 
článku: Nastávají nám hody, 
půjdeme do hospody. Bude-
me hodovati a legrace užíva-
ti. 

Připravil Karel Holoubek

r. 1990 r. 1994 r. 1999
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Myslím, že měsícem knihy 
by měl být říjen, možná lis-
topad. Protože většina lidí 
právě v tomto období use-
dá (nebo zapadá) do křesel 
a sedaček a bere do ruky 
knihu, případně prodlužu-
je fázi čtení před usnutím. 
Začíná být chladno, brzo se 
stmívá, venku se pracovat 
nedá a vevnitř nechce...a to 
je to správné období pro 
všechny čtenáře. 
My v knihovně se těšíme, 
že se nástup podzimu pro-
jeví zájmem o naše knihy. 
Máme jich teď v knihovně 
stále více. Jednak jsme při-
vezly novou dávku atrak-
tivních titulů z výměnného 
fondu v Rosicích, jednak 
jsme dostaly darem několik 
přepravek žánru science-
fi ction. Našly se tu neuvěři-
telné poklady, klasika, na 
které vyrůstala celá gene-
race vědeckých snílků 
s fantazií. Přij ďte se mrk-
nout, nepřekonatelní klasi-
kové SF na vás čekají. 
V jejich knihách, starých 
nějaké to desetiletí, najdete 
třeba popis našich součas-

ných moder-

ních technologií. Jak to ten-
krát mohli vědět? Kdo tedy 
vlastně vymyslel internet, 
když jej najdete už v A. C. 
Clarkovi? A mají tím 
pádem pravdu i v tom 
ostatním? (Nebojte se, 
spoustu deklarovaných 
setkání s mimozemšťany 
i planetárních katastrof 
jsme už naštěstí ve zdraví 
minuli). Jen mám pocit, že 
ta lidská odcizení a zvětšo-
vání vzdálenosti mezi námi 
vlivem moderních techno-
logií tak nějak odhadli dob-
ře...
K SF se možná dostaneme 
i na naší druhé Literární 
kavárničce, kterou pořádá-
me v sobotu 3. 11. od 
17 hodin. Kavárenské sto-
lečky, občerstvení a něco 
tekutého na zahřátí pro vás 
samozřejmě připravíme. 
A pokud byste chtěli i vy 
přinést něco malého na 
zobku, přivítáme to. Hlav-
ně si přineste něco milého 
k předčítání. Vaše úryvky 
z oblíbených kní žek by 
měly být přesně tak dlou-
hé, aby potěšily a bavi ly 
vás i vaše posluchače. 

V knihovně se ale kromě 
dospělých budou od října 
ve větším počtu vyskytovat 
i dítka. Rozjíždíme totiž 
kroužek Čteníčka, letos pro 
dvě skupiny. Budou se 
scházet druháci – loňští 
mazáci a také prvňáčci. 
Kdybyste se za námi chtěli 
podívat, přij ďte kdykoliv 
ve středu od 16 hodin.
No a protože začal školní 
rok, tak znovu připomíná-
me všem žákům a jejich 
rodičům možnost doučo-
vání z hlavních předmětů 
v naší knihovně. Máme 
předjednané kontakty na 
paní učitelky či zdatné 
rodiče a studenty a nabízí-
me doučko za velmi přátel-
skou cenu. Pokud tedy 
budou žáci ZŠ v čemkoliv 
plavat, mohou se stavit, na-
psat a my jim doučování 
zprostředkujeme. Určitě je 
lepší jedna hodina zavčasu, 
než hašení požáru těsně 
před vysvědčením. 

Naviděnou v knihovně se těší 
za všechny knihovnice 

Alice Vašáková

Místní lidová knihovna

knihovna

Kdo v životě ztratil to nejdražší ví,
kolik bolesti a žalu v srdci zůstává.

18. října to budou tři roky, kdy zemřela paní Alena Krejčová. 
Stále na ni vzpomínají manžel a dcery Alena a 
Jiřina s rodi nami.

ných moder-

Spol e č en ská kron ika
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různé

Motokros v kratochvil-
ském podání
Letos již podruhé zavítal 
pohár Vysočina MX CUP do 
Dolních Heřmanic, kde se 
uskutečnil jeho devátý 
závod. Dolní Heřmanice 
hrají v seriálu letošních 
závodů zajímavou roli. Na 
jaře se zde odehrál po strán-
ce účasti nejsilnější závod, 
neboť na něj přij elo 218 jezd-
ců. Tentokrát to byla pozice 
přesně opačná - startovní 
pole čítalo pouhých 151 
závodníků, což je letos účast 
nejmenší. Překvapivá sku-
tečnost to ale určitě nebyla, 
neboť se stalo každoročním 
trendem, že závody, které se 
konají po letních prázdni-
nách, patří k početně nej-
slabším. 
Závod se neobešel bez 
množství karambolů a také 
několika úrazů, u kterých 
zasahovala lékařská služba, 
ale ke skutečně vážným zra-
něním naštěstí nedošlo. 
I přes výše zmíněné skuteč-
nosti běžel závod plynule 
bez větších zdržení, takže 
jeho ukončení a vyhlášení 
výsledků proběhlo v obvyk-

lém čase. 
Pohár Vysočina MX CUP 
2012 má nyní před sebou 
dva poslední závody. V 
několika kategoriích jsou 
vítězové známí už v tuto 
chvíli, neboť jejich bodové 
konto už nemůže ohrozit 
žádná skutečnost. Jinde je 
ale bodový rozestup mezi 
závodníky na čelních pozi-
cích tak minimální, že 
konečný výsledek může při-
nést mnohá překvapení. 
Kromě jezdeckého umu, 
zkušeností a taktiky jsou 
totiž ve hře i další skuteč-
nosti, které ovlivnit nelze - 
náhoda a pověstná kapka 
štěstí...
Vynikajícího výsledku 
dosáhli kratochvilští 
jezdci! 
Mladý Ondra Peška odsu-
nul veškerou konkurenci do 
pozice pozorovatelů,  vyhrál 
obě rozjížďky spanilým sty-
lem start-cíl a odvezl si zlatý 
pohár v kategorii MX 50.  
Díky tomuto vítězství si 
pravděpodobně zajistil i cel-
kové první místo v seriálu 
Vysočina MX Cup 2012, kde 
má již náskok po devíti 

závodech 29 bodů. 
Jeho táta Martin Peška dosá-
hl poprvé v kariéře moto-
krosového jezdce na stupně 
vítězů (i když již dříve po 
nich několikrát sahal). Po 
krásných startech v obou 
jízdách, kdy dlouho vodil 
celé závodní pole, vybojoval 
krásné třetí místo v katego-
rii MX Super Hobby.
V nejprestižnější kategorii 
MX1 (do 450ccm) + MX2 (do 
250ccm), která se jede dohro-
mady z důvodu zaplnění 
startovního roštu, vybojoval 
další kratochvilský jezdec 
Ladislav Benhart ml. třetí 
místo v kategorii MX2. Při-
vezl tak další bronzový 
pohár do sbírky svých úspě-
chů, čímž se posunul na cel-
kové 2. místo v seriálu se 
ztrátou 3 bodů na prvního, 
což slibuje velmi tvrdý boj 
až do posledního závodu 
seriálu.
Děkujeme všem spoluobča-
nům, kamarádům a fanouš-
kům za podporu. My se zase 
vynasnažíme, aby název 
obce Kratochvilka byl ve 
výsledkových listinách co 
nejvýše.
Ještě jednou děkujeme za 
podporu.

Ladislav Benhart st.

Motokros – pohár Vysočina

-jc-Laďa Benhart na stupni vítězů
foto: Petra Srnská

Ondra Peška na stupni vítězů
foto: Petra Srnská
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různé

Jedna paní povídala…
určitě znáte toto úsloví, kte-
ré v sobě skrývá mnoho 
životní moudrosti a hlavně 
je velice pravdivé. Co zby-
tečných problémů už sebou 
přinesla neinformovanost a 
neznalost dané problemati-
ky nebo věci, která je vidět a 
všichni o ní ví a tak se poví-
dá, povídá, přidává a přidá-
vá a potom se nestačíme 
divit, co se z běžné záležitos-
ti stane. A protože tomu vše-
mu chceme trochu předejít, 
a všichni vidí, že se něco 
děje na pozemku pod 
základní školou, tak jsme si 
povídali s paní, která o tom 
ví nejvíce. Je autorkou sta-
vebního záměru a tudíž tím 
nejpovolanějším člověkem.

První otázka: Paní Micha-
elo, co to bude, až to bude, 
v té školní zahradě?
Sociální byty pro seniory 
hlavně ze Zastávky. V I. eta-
pě budou postupně postave-
ny dva stejné bytové domy 
o čtyřech nadzemních pod-
lažích, které budou propoje-
ny spojovacím krčkem. 
V 1. podlaží bude vybavení 
a zázemí pro zaměstnance, 
sklady, údržbářská dílna, 
prádelna, sušárna, prostor 
pro lékaře, rehabilitační 
místnost, klubovna, jídelna 
s výdejnou stravy, vstup do 
objektu a další  nebytové 
prostory. 
Druhá otázka: Kolik bude 
bytů a jaká bude jejich 

skladba?
Ve 2. – 4. poschodí bude 
vždy 5 bytů pro jednu osobu 
a 2 pro dvě osoby.
Celkem to tedy bude 15 bytů 
jednolůžkových a 6 dvou-
lůžkových, pro 27 klientů.
Až bude celý komplex hoto-
vý, tak na Zastávce bude 
k dispozici pro seniory 42 
nových malometrážních 
bytů.

Třetí otázka: Jaký komfort 
bude připravený pro zájem-
ce?
Výtah, bezbariérové sociální 
zařízení, předsíň s vestavě-
nými skříněmi a v obytné 
místnosti vestavěný kuchyň-
ský kout. Každý byt bude 
mít vlastní balkon. Parko-
viště pro návštěvy a klienty 
patří také k základnímu 
vybavení.

Čtvrtá otázka: Proč sociál-
ní a pro seniory?
Protože jsme vycházeli 
z reality.  Kolik je v Zastávce 
a blízkém okolí lidí, kteří 
bydlí sami nebo i ve dvojici 
ve velkém bytě, který je pro 
ně nejen finanční zátěží, ale 
také zvládání úklidu je nad 
jejich síly. Přidávají se 
postupně drobné zdravotní 
problémy. Do domova pro 
seniory ještě tito klienti 
nemusí, ale přivítali by men-
ší obytný prostor a určité 
sociální služby, které jim 
bude moci někdo další za 
úhradu poskytnout. Tako-
véto byty v našem okolí ne-

jsou, a tak i členové zastupi-
telstva obce souhlasili 
s odprodejem pozemku pro 
tento stavební záměr.

Poslední otázka: kdy se 
budou moci přihlásit první 
zájemci a kdy se bude stří-
hat páska?
První dům by měl být oteví-
rán v lednu 2014. Počítáme, 
že na přípravu a vypracová-
ní podmínek pro přijetí 
bude stačit I. pololetí roku 
2013.  Podmínky, tzn. nájem-
né, úhrada vody, tepla a 
ceník sociálních služeb, kte-
ré zde budou poskytovány, 
to vše bude včas k dispozici 
nejen na našich webových 
stránkách, ale určitě vše 
zveřejníme ve Zpravodaji a 
na deskách obecních úřadů. 

Přání nakonec:  Nejen obča-
né, ale i projíždějící se budou 
zajímat o to, jak stavba 
pokračuje. Tak Vám přejeme 
dobré počasí pro stavební 
práce, co nejméně problémů 
a hlavně dodržení všech 
potřebných termínů. A těm, 
kteří budou prvními obyva-
teli domu pro seniory, pří-
jemné a spokojené bydlení 
s výhledem na okolní lesy a 
celou západní část naší 
obce.

Ptala se: 
Jaroslava Baštařová,
členka Zastupitelstva 
obce Zastávka

Odpovídala: Michaela Juro-
vá, za f.UNIVERS, s.r.o.

Co se děje u sousedů v Zastávce
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Nově stavěné sociální byty pro seniory.

-jc-
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Teplý říjen - studený únor.

Když Měsíc v pěkném a 
jasném čase se obnovuje, 
tedy jesť k doufání pěkné 
vinobraní.

Čistý nový Měsíc v říjnu 
slibuje pěknou vinnou žeň.

Září víno vaří, říjen víno 
pijem.

Čím déle vlaštovky u nás 
v říjnu prodlévají, tím déle 
pěkné a jasné dny potrvají.

Divoké husy na odletu - 
konec i babímu létu.

Když křížový pavouk se 
v říjnu ukrývá a nevylézá, 
není daleko do sněhu.

Je-li říjen velmi zelený, 
bude zato leden hodně 
studený.

Bouřka v říjnu třebas malá, 
sotva nato zima stálá.

Říjen když blýská, zima 
plíská.

Mlhy v říjnu - sněhy 
v zimě.

Co v říjnu zimy přibude, 
v lednu jí opět ubude.

V říjnu mráz a větry - 
leden, únor teplý.

Spadne-li v říjnu listí, bude 
mokrá zima.

Když dlouho listí ne-
spadne, tuhá zima se 
přikrade. 

Čím dříve listí opadne, tím 
úrodnější příští rok.

V říjnu hodně žaludů a 
bukvic oznamuje zimy víc.

Když se táhnou ptáci 
blízko k stavení, bude tuhá 
zima.

1. 10.  Fouká-li na sv. 
Remigia od východu, bude 
teplý podzimek.

2. 10.  Den Marie Oro-
dovnice - první mrazíky.

3. 10.  Den svaté Terezičky 
nebývá bez vlažičky.

4. 10.  Svatý František 
zahání lidi do chýšek.

5. 10.  Na svatého Placida 
slunce ohně nevydá.

8. 10. O svaté Brigitě bývá 
mlha na úsvitě.

9. 10. Kdo se těší, že do 
Diviše zasel, ať se netěší na 
úrodu.

10. 10. Lednová zima i na 
peci je znát.

15. 10. Po svaté Tereze 
mráz po střechách leze.

16. 10. Jaký den svatý 
Havel ukazuje, taková 
zima se objevuje.

16. 10. Na svatého Havla 
má být všechno ovoce 
v komoře.

16. 10. Déšť na Havla, déšť 
na vánoce. 

17. 10. Svatá Hedvika pole 
zamyká a medu do řepy 
naleje.

18. 10. Do svatého Lukáše, 
kdo chceš, ruce volny měj, 
po svatém Lukáši za ňadra 
je dej.

21. 10. Svatá Voršila zimu 
posílá.

21. 10. Svatá Voršila a 
Kordula - větry pohnula.

21. 10. Když na Uršulu a 
Kordulu větry dují, po 
celou zimu nás navštěvují.

21. 10. Jak den svaté 
Voršily začíná, tak se i 
zima končívá.

23. 10. Na Jana Kapistrána 
za oráčem běhá vrána.

26. 10. Svatý Haštal - 
vymeť maštal.

28. 10. Na svatého Šimona 
přikluše k nám zima tiše.

28. 10. Šimona a Judy - 
tuhnou na poli hrudy.

28. 10. Šimona a Judy - 
zima leze z půdy.

28. 10. Šimona a Judy - 
kožich snese s půdy.

Připravil Luděk Klouček

Pranostika na říjen
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Přichází podzim, plískanice 
a málo tepla a světla. S tím 
se pak pojí také únava, na-
chlazení a ne vždy ta nejlepší 
nálada. Co proti tomu 
udělat? Proti nachlazení a 
na zahnání pocitu zimy 
z těla je dobrý čaj z 3 dílů di-
vizny, dvou dílů podbělu 
(list i květ), meduňky a bezu 
černého a jednoho dílu 
tymiánu. Na okno si vysaďte 
trochu dobromysli nebo ba-
zalky – už jejich vůně poz-
vedá náladu a což teprve, 
když je přidáte jako koření 
do jídla. Kdo není zrovna 
zdatný pěstitel, může si toto 
koření koupit sušené 
v obchodě, tam ale říkají do-
bromysli oregano. Ale uzne-
jte, český název zní mnohem 
lépe. 
Nejen na podzim jsou velmi 
vhodné různé druhy bylin-
ných čajů. Oslaďte je medem 
a ten vždy přidávejte až po 
vylouhování čaje, příliš 
horká voda snižuje jeho an-
tivirové účinky. A jaké by-
linky na čaj použít?

Jitrocel – pomáhá při 
suchém dráždivém kašli 
Lípa – podporuje pocení 
při teplotě

Šípek – působí preventivně

Černý bez – pomáhá při 
teplotě

Šalvěj – zmírňuje záněty 
hrdla a angínu

Rakytník – posiluje 
imunitu, působí preventivně 
Bazalka – zmírňuje kašel

Zázvorový čaj: Zalijte vo-
dou pořádný kus nastrou-
haného kořene zázvoru 
a nechte řádně  vylouhovat. 
Silný nálev oslaďte medem 
a vypijte dokud je teplý. 
Pomáhá při nachlazení, 
kašli, bolestech v krku a 
prvních příznacích chřipky.
A ještě několik rad na 
podzimní a zimní neduhy: 

Hlasivky: Máte-li potíže 
s hlasivkami, vyzkoušejte 
ohřátou Vincentku s mlékem 
v poměru půl na půl.
Únava: Nakrájejte umytou 
a oloupanou bramboru a na 
noc ji ponořte do sklenice 
studené vody. Vodu z bram-
bory ráno vypijte.

Záněty a bolesti pohy-
bového ústrojí: Záněty 
a bolesti pohybového ústrojí 
zmírníte, když bolestivá 
místa budete mazat Fran-
covkou, do níž rozpustíte 20 
tablet Acylpyrinu a tři větší 
listy čerstvé Aloe nařezané 
na malé kostičky. Vše nechte 
před použitím alespoň 
týden ve stínu louhovat.

Afty: Bolestivá místa 
v ústech – afty – má na 
svědomí infekce nebo 
nedostatek vitamínů. Zkusit 
můžete kloktadlo z šalvěje 
nebo lipového květu. Stačí 
přelít dvě až tři kávové 
lžičky bylinky čtvrtlitrem 
vroucí vody a nechat je pat-
náct minut pod pokličkou 
louhovat. Vyplachujte a 
kloktejte vždy alespoň deset 
minut dvakrát denně.

Popraskané rty: V zimě 

nebo v létě na slunci mohou 
trpět rty praskáním. Proto 
ústa pravidelně natírejte 
krémem. Výborným pomoc-
níkem je také obyčejný med, 
stačí potřít rty slabou 
vrstvičkou medu a po chvíli 
budou hladké a měkké.

Bolest v uchu: Na prud-
kou bolest v uchu použijte 
malý smotek vaty, který po-
kapete francovkou a vložíte 
do ucha. Přikryjete kouskem 
suché vaty a převážeme 
šátkem. Na začínající zánět 
středního ucha se může 
použít kousek čerstvé cibule 
zabalené do plátýnka 
přiložené k uchu nebo 
stroužek česneku vložený 
do ucha.

Zlámané a jinak 
narušené vlasy:
Vlasy nejdříve navlhčete a 
potom ulomte list aloe vera 
a šťávu naneste na vlhké 
vlasy. Nechte 30 až 45 minut 
působit a potom vlasy 
opláchněte. Můžete apliko-
vat i jako vlasovou kůru po 
běžném umytí vlasů.

Nachlazení: Oloupanou 
cibuli nakrájenou na 
kostičky zalijte vařící vodou 
a nechte vylouhovat. Po 
chvíli přeceďte, oslaďte 
(nejlépe medem) a vypijte. 
Anebo šťávu z čerstvé cibule 
smíchejte s medem a několik 
kapek této směsi užívejte 
denně, pokud vás právě trá-
pí silné nachlazení.
Přeji Vám, ať se podzim vy-
vede co nejlépe.

Připravila Katka Chupíková

Babské rady
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závěr

Tuhle rubriku mám opravdu ráda. Místo 
na konci Zpravodaje dává člověku jisto-
tu, že to, co napíše, zůstane čtenářům 
jako poslední dojem alespoň chvíli v hla-
vě. V říjnu své místo přenechávám paní 
Katce Staňkové, protože k tomu, co chce 

říct, se už nedá nic dodat.
Přeji jí i vám čtenářům klidný, prosluně-
ný podzim a výhry v důležitých 
bitvách. 

Alice Vašáková

Poslední slovo

Také se vám někdy zhoupl život 
v základech? Rozvod, smrt blízkého 
člověka či vážná nemoc dokáže 
s člověkem pěkně zamávat.  Mně se něco 
podobného přihodilo v polovině letních 
prázdnin. Diagnóza zněla: „Máte 
zhoubný nádor.“  
Dlouho jsem to tajila. Věděl jen manžel a 
já. Vyvstala řada otázek. Je na vině stra-
va, stres nebo něco jiného? Co budu 
dělat? A pak jsem začala být pěkně navz-
tekaná. Žádná nemoc se mi ale vážně 
teď moc nehodí! Mám spoustu 
nedokončené práce a tolik plánů… A co 
děti? Vždyť jsou tak malé… 
Potřebovala jsem více informací, takže 
jsem čerpala z internetových zdrojů, 
nevyhnula jsem se ani knihovně, kde je 
dostupné velké množství odborné liter-
atury. Víc informací na mě působí 
uklidňujícím dojmem, ať už je realita 
jakkoliv krutá. 
Mám za sebou operaci a radikální řez. 
Čekám na další léčbu, jsem v klidu a 
dobře naladěná. 
Vím jedno. Muselo se „to“ odstranit, 
možná mě čeká další operace. Ať tak či 
onak, následuje chemoterapie a možná 
jako bonbónek navíc i ozařování. Nebo-

jím se! Budu bez vlasů. Nevadí! Ušetřím 
čas – nebude fénování, česání... 
Tak se mě prosím nelekejte, až kolem vás 
projdu se šátkem na hlavě ☺. Jsem 
smířená se stavem věci a jsem bojovník 
s duší optimisty. Ráno vstávám 
s úsměvem. 
Proč o tom píšu?? Ještě jsem se o své ne-
moci nevyjádřila, ale po vsi už fungují 
tamtamy. Vadí mi ty postranní pohledy 
lidí. Ti co ví, a já vím, že ví, ale ne ode 
mě, ti se moc do očí nedívají
a stejně z jejich postoje čtu lítost. A to mi 
vadí víc, než moje „nemoc“. Tak proto 
tento výkřik do tmy ☺.
Pro ty, kdo se budou potýkat s něčím 
podobným jako já, doporučuji tyto kni-
hy: Jak vzdorovat rakovině? - Olga Dos-
tálová, Makrobiotika – Michio Kushi, 
Diagnóza nádor a co dál -  Zdeňka Cho-
vancová. Ze zkušenosti také vím, že je 
dobré si najít nějakou milou a vstřícnou 
duši, která už jisté zkušenosti s touto ne-
mocí má. A co je důležité, potkat tako-
vou, která boj s tímto onemocněním 
vyhrála. Doufám, že se do těchto řad 
zařadím i já. Nakročeno mám dobře ☺.

 „nemocná zdravá“ Katka Staňková. 

Mám rakovinu, no a co?
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