foto -jcermak-

-jc-

-jc-

-jc-

-jc-

-jc-

Vážení občané,
v tomto Zpravodaji vás chci blíže seznámit s naším největším projektem tohoto volebního období, který současně
vyřeší jeden z největších problémů naší obce.
Jistě už tušíte, že se jedná o Rekonstrukci a opravu vodovodu - 2. a 3. fáze.
Jak píše náš kronikář pan Karel Holoubek ve svém článku
„O vodě“, pitná voda bývala na Kratochvilce vždy vzácná.
Mnozí naši občané ani netuší, že jsou v současné době v naší
obci domácnosti, kde si nemohou s jistotou napustit vanu
nebo se pustit do praní a že všechny žádosti o připojení
novostaveb Vodárenská akciová společnost šmahem zamítala. O riziku s nedostatkem požární vody ani nemluvě.
Proto jsme se na tento problém zaměřili a díky obrovskému
pochopení a vstřícnosti vedení Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice byla naše obec mimořádně zařazena do plánu
oprav z prostředků Svazku. Urychleně byla zpracována
projektová dokumentace a díky vstřícnosti Stavebního úřadu Rosice byla včas získána i všechna potřebná povolení.
Výběrové řízení na zhotovitele stavby vyhrála stavební ﬁ rma pana Miloše Ryšavého z Vémyslic, který si dne 31.10.
2012 převzal staveniště a 12. listopadu předpokládá zahájení
prací.
Na 1. kontrolním dnu byl za účasti firem AP Investing a
Vodárenská akciová společnost, které budou vykonávat
stavební dozor, dohodnut následující postup. Nejprve bude
novým hlavním potrubím dovedena čistá voda z vodojemu
Sička do obce a poté bude položen hlavní řád v opravovaných ulicích vedle stávajícího řádu, který bude stále funkční. Teprve po odzkoušení, vyčištění a získání povolení
k užívání budou jednotlivé domácnosti přepojovány na
nový řád, přičemž Vodárenská akciová společnost bude jednotlivě posuzovat, zda lze domovní přípojku pouze přepojit
anebo bude celá vyměněna až po vodoměr. Tímto způsobem by měly být výpadky dodávky vody minimální, pokud
nebude docházet k nepředvídatelným poruchám na starém
potrubí.
Všechny práce budou podrobně konzultovány s obcí, na
starosti to má místostarosta pan Jiří Vozdecký, a budeme
Vás souběžně informovat. Pokud to počasí dovolí, měla by
být voda hotova do 30. dubna 2013 a poté bude teprve zahájeno definitivní zapravení povrchů na místních komunikacích. Prosím vás všechny o součinnost a pochopení při
těžkostech, které zákonitě nastanou.
Vzhledem k tomu, že končí první rok činnosti tohoto
zastupitelstva, zvu vás všechny na 1. veřejnou schůzi
zastupitelstva s občany, která se koná ve středu 28. listopadu 2012.
Děkuji všem za dosavadní spolupráci a podporu.
Ing. František Malý, starosta
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Zpravodaj je neprodejný.
Listopad 2012.
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z obecního úřadu

Oficiality z „OÚ“
Zastupitelstvo
Informace ze zasedání
Zastupitelstva
Zasedání
Zastupitelstva
obce proběhlo ve středu
31. 10. 2012. Zahájeno bylo
standardně v 18 hodin. Na
programu Zasedání bylo
schválení
rozpočtového
opatření č. 8/2012, schválení
prodeje
pozemku
pod
garážemi panu Tunkovi.
V rámci Různého Zastupitelstvo schválilo Smlouvu
s městem Rosice, kterou
pověřuje město Rosice zajištěním nákupu plynu a elektrické energie pro obec na
burze, smlouvu se SVAKI o
spolufinancování
rekonstrukce vodovodu v obci (II.
a III. etapa). Dále Zastupitelstvo schválilo aktualizovanou přílohu na rok 2013 ke
smlouvě s KTS Ekologie
s r o. na svoz komunálního a
tříděného odpadu. Při této
příležitosti byly objednány
další kontejnery na zřízení
nového stanoviště v „Nové
ulici“. V dalším průběhu
zasedání
Zastupitelstvo
vzalo na vědomí Návrh rozpočtu sdružení KAHAN na
rok 2013 a Zprávu z dílčího
přezkoumání hospodaření
obce KÚ JmK. Zbytek zasedání se nesl v duchu poskytování informací. Starosta
Ing. Malý podal informaci o
vývoji projektu Zateplení
OÚ - ministr životního prostředí podepsal přidělení
dotace, bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele
stavby.
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Dále informoval o vývoji
rekonstrukce vodovodu předání staveniště vítězné
firmě Ryšavý proběhlo
31. 10. 2012, vlastní realizace
bude zahájena III. etapou od
vodojemu Sička. Po rekonstrukci vodovodu připravíme projekt na rekonstrukci
komunikací. Poslední informací byla pozvánka na
veřejnou schůzi Zastupitelstva s občany, která proběhne po příštím zasedání
Zastupitelstva 28. 11. 2012,
kde bychom rádi provedli
bilancování
uplynulého
roku a nastínili, co chystáme do budoucna. Přitom
pan starosta požádal občany
o náměty, co by chtěli zlepšit,
vybudovat,
opravit
apod.
Na závěr poděkoval pan starosta občanům za účast a
pozval je na další zasedání
poslední středu v listopadu.
Přehled usnesení
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Kratochvilka
konaného 31. 10. 2012
Zastupitelstvo obce Kratochvilka
Schvaluje:
a) Program 13. zasedání.
b) Rozpočtové opatření č. 8.
c) Prodej pozemku pod
garážemi panu Tunkovi.
d) Smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností
v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky.

e) Dohodu o financování
nákladů stavby „Vodovod
Kratochvilka, II. a III. etapa“
f) Aktualizovanou přílohu
na rok 2013 ke smlouvě s firmou KTS Ekologie, s.r.o.
Bere na vědomí:
a) Návrh rozpočtu sdružení
KAHAN na 2013.
b) Zprávu z dílčího přezkou
mání hospodaření obce KÚ
JmK.
Michal Zoblivý
1. místostarosta

Provozní záležitosti
obce
Vážení občané,
projekt veřejného osvětlení
jsme převzali od minulého
zastupitelstva, obec dotaci
získala až v druhém kole
schvalování dotací. Cílem
projektu bylo zlepšení technického stavu osvětlení se
zachováním stejné funkčnosti svítidel. Výměna za
úsporná LED svítidla má
příznivý vliv na ekologii
z hlediska nižší spotřeby
energií a snížení tzv. světelného smogu. Hlavním důvodem získání dotace na projekt je příznivý vliv na
ekologii a vzhled obce.
Víme, že v některých lokalitách obce není z důvodu
většího rozestupu původních
svítidel
dosaženo
potřebného osvětlení komunikací. Máme rozjednáno
doplnění nových svítidel.

Zlepšení vzhledu obce má
zajistit také vysázení keřů
na obecních pozemcích
v 1 metr širokém a 150 m
dlouhém pásu. Přehodnotili
jsme dříve navržené lokality
pro výsadbu a ve spolupráci
s Komisí pro životní prostředí vybrali následující:
obecní pozemek u hřiště TJ
Družstevník, pás podél cesty u tenisového kurtu, spodní parčík (zde jsme navíc
osázeli 9 keřů růží), prostor
za pomníkem, v jednosměrce a na Letné.
S pořízením cisterny pro
zajištění požární ochrany
obce jsme také museli zajistit, aby nedošlo k zamrznutí
vody v zásahovém vozidle.
Z toho důvodu obec spolufinancuje zřízení plynového
vytápění v budově požární
zbrojnice. Obec bude přispívat na celkovou spotřebu
plynu vytápěné místnosti
pro zázemí JSDH a garáže
pro zásahové vozidlo.
Jiří Vozdecký, místostarosta
Informace pro samovýrobce dřeva
V měsíci listopadu budou
postupně
kontaktováni
zájemci o samovýrobu dřeva, kteří si podali řádnou
žádost do 30. 4. 2012, tak jak
jsme vás informovali začátkem letošního roku ve zpravodaji. V pořadníku, který
eviduje obecní úřad, je celkem 16 žádostí. Ještě předtím, než bude samovýrobce
kontaktován,
zkontroluje
obec, zda některý ze samo-

výrobců nemá vůči obci
neuhrazené
pohledávky.
Následně pak obec žádost
schválí nebo neschválí. Pravidla pro samovýrobu dřeva
najdete v dubnovém zpravodaji, nebo jsou k prostudování na webu obce.
Luděk Klouček
Povolování kácení dřevin
rostoucích mimo les
Nastává podzim, období
vegetačního klidu, doba
vhodná pro případné kácení
či prořezávku většiny dřevin. V následujících řádcích
se proto zmiňuji o právní
úpravě ochrany dřevin a
nejčastějších případech, se
kterými se v souvislosti
s kácením a řezem dřevin
můžeme v praxi setkat. Tyto
řádky vám poradí, jak
v těchto případech postupovat, abyste jednali v souladu
se zákonem.
Dřevina rostoucí mimo les
je strom či keř (okrasný
i ovocný), rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné
krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo
lesní půdní fond.
Povolování kácení dřevin
rostoucích mimo les se řídí
zákonem č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny
a vyhláškou ministerstva
životního
prostředí
č. 395/1992 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona České národní
rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Právní úprava ochrany dře-

vin vychází z teze, že všechny dřeviny jsou chráněny
před poškozováním a ničením. Ke kácení dřevin je
nezbytné povolení orgánu
ochrany přírody, pokud
zákon neuvádí jinak. Příslušným orgánem ochrany
přírody pro povolování
kácení dřevin je obecní
úřad.
Povolení není třeba:
• z důvodů pěstebních, to je
za účelem obnovy porostů
nebo při provádění výchovné probírky porostů, a
z důvodů zdravotních.
Kácení z těchto důvodů
musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem
orgánu ochrany přírody,
který je může pozastavit,
omezit nebo zakázat, pokud
odporuje požadavkům na
ochranu dřevin.
• ke kácení dřevin na
pozemcích, které jsou ve
vlastnictví fyzických osob,
jestliže pozemky užívají a
jde-li o dřeviny se stanovenou velikostí (obvod kmene
do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo
souvislé keřové porosty do
celkové plochy 40 m2) Pravidla pro povolování platí
i pro právnické osoby (města i obce).
• ke kácení dřevin, je-li
jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či
zdraví nebo hrozí-li škoda
značného
rozsahu
(lze
doložit fotografickou dokumentací), takové kácení se
oznámí orgánu ochrany pří-
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z obecního úřadu
rody do 15 dnů od provedení kácení.
Pokud dřeviny nesplňují
výše uvedené parametry, je
nutné, aby si žadatel zajistil
povolení ke kácení dřevin
rostoucích mimo les. Žádost
o kácení musí obsahovat
následující náležitosti:
a) jméno a adresu žadatele
b) doložení vlastnického
práva, nelze-li je ověřit
v katastru nemovitostí, či
nájemního nebo uživatelského
vztahu
žadatele
k pozemkům a k dřevinám
rostoucím mimo les,
c) specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být
káceny, zejména jejich druh,
počet, velikost plochy keřů
včetně situačního zákresu,
d) udání obvodu kmene
měřeného ve výšce 130 cm
nad zemí
e) zdůvodnění žádosti.
Žádost si můžete vyzvednout fyzicky na Obecním
úřadě, nebo je ke stažení na
webu obce Kratochvilka.
Obecní úřad ve správním
řízení rozhodne, zda povolení vydat nebo ne. Má
i možnost uložit ke kompenzaci ekologické újmy přiměřenou náhradní výsadbu
s následnou péčí do 5 let na
pozemcích žadatele o kácení, na pozemcích, které jsou
v evidenci obce určené na
výsadbu,
případně
na
pozemcích jiných se souhlasem dotčeného vlastníka
pozemku.
Důležité upozornění: Občan
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tedy nemůže bez souhlasu
vlastníka umístit dřevinu
na jeho pozemek. V minulosti k tomuto docházelo ve
velké míře. Na základě toho
pak vznikají mylné domněnky občanů, kteří si v dobré
víře před svým rodinným
nebo bytovým domem (na
pozemku obce či jiné osoby)
vysázeli dřeviny a považují
je za svůj majetek, ten si pak
hájí a chtějí rozhodovat, zda
ho pokácí či nikoliv.
Sankce za pokácení dřevin
rostoucích mimo les bez
povolení
(pravomocného
rozhodnutí) nebo poškození
dřeviny (posoudí orgány
ochrany přírody – ŽP Rosice
a ČIŽP) jsou následující:
• fyzické osobě může být
uložena pokuta do výše
20 000 Kč,- za pokácení jednoho kusu dřeviny a
100 000 Kč,- za poškození
nebo pokácení skupiny dřevin rostoucích mimo les
• fyzické osobě při výkonu
podnikatelské činnosti a
právnické osobě může orgán
ochrany přírody uložit
pokutu až do výše
1 000 000 Kč,-.
Luděk Klouček

Komise
Informace z Komise pro
občanské záležitosti,
kulturu a sport
Komise se schází vždy
následující den po zasedání
Zastupitelstva, což bylo
tentokrát 1. 11. 2012. Schůze
byla na žádost pana
starosty společná i s Komisí

pro životní prostředí a
rozvoj obce.
V první části zrekapituloval
pan starosta plnění volebního programu Zastupitelstvem obce a informoval nás
o uskutečněných, probíhajících i uvažovaných investičních akcích (rekonstrukce
vodovodu, budovy OÚ,
pomníku,
modernizace
místního rozhlasu, veřejného osvětlení, revitalizace
sadu, propojení Kratochvilky a Neslovic chodníkem,
schválení zásad územního
plánu).
Do následujících zpravodajů
(prosinec a leden) připraví
spolky, komise a knihovna
„Bilanční zprávu o činnosti“
za uplynulý rok. Do tohoto
bilancování se mohou svými postřehy a příspěvky
zapojit i jednotliví občané.
Jde nám o shrnutí toho co se
povedlo, co se nepovedlo, co
bychom rádi změnili, co by
se udělat mohlo, co funguje
a co nefunguje úplně podle
našich představ...Vyjadřovat
se můžete ke všemu, co vám
leží na srdci. Pro zastupitele
i pro komise to bude zpětná
vazba, kterou pro další práci
potřebují.
Na závěr svého vystoupení
nás pan starosta pozval na
veřejnou schůzi s občany,
která proběhne 28. 10. 2012.
Pak jsme zkontrolovali příspěvky listopadového Zpravodaje. Další Zpravodaj prosincový - vyjde 7. 12.
2012.
Na konec jsme si nechali

jubilea
podrobné
rozplánování
adventních akcí. Zde uvedu
jenom jejich výčet, podrobnější pozvánky a informace
k nim najdete dále ve Zpravodaji.
1.12.
Adventní výstavka
( Kinosál, 14:00)
2.12.
Zdobení a rozsvícení Vánočního stromu
s kulturním programem

+ Ježíškova pošta (16:00 „na
place“)
5.12.
Mikulášská besídka ( Kinosál, 17:00)
8.12.
Papírová krajka –
dílnička (Knihovna, 14:00)
15.12. Turnaj O pohár starosty ve stolním tenise
22.12. Výstavka a ochutnávka cukroví

24.12. Betlémské světlo
(Knihovna, 14:00)
Příští schůzka Komise je
dohodnuta na čtvrtek 29.11.
2012
Zápis ze schůzky najdete
opět na webu Kratochvilky.
Martin Vašák

Klub seniorů Kratochvilka
Dne 23. 10. 2012 jsme se sešli v 17 hodin
v místním kinosále na pravidelném posezení.
Už jsme se těšili na svůj oblíbený šálek
čaje, kávy či skleničky vína. Děvčata nás
překvapila dobrými zákusky a slaným
pečivem. Pěkně jsme si při tom všem popovídali.
Navštívila nás naše patronka Helena Hurtová a pan starosta, který nám seniorům
sdělil informace týkající se rekonstrukce
vodovodu, která začne v listopadu.
Máme radost, že se můžeme sejít a
zpříjemnit si chvíle přibývajících let a samoty.
Rádi bychom vás všechny pozvali na
předvánoční posezení s hudbou, které
proběhne
20. 12. 2012 od 16 hodin
v kinosále.
Zapište si termín do kalendáře. Budeme
se na vás těšit.

foto: Helena Hurtová

Za Klub seniorů Jindřiška Veselá

Jubilea a narozeniny
V měsíci listopadu oslaví své narozeniny pan Karel Tesař. Gratulujeme.
Za KOZKS Veronika Vítová
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uskutečněné akce

Tradiční rozmarýnové hody
Stejně jako minulý rok, i letos se na Kratochvilce konaly
první víkend v říjnu tradiční
Rozmarýnové hody.
Program začal v sobotu
ráno, a to klasickým zvaním
na hody. Stárci obcházeli
dům od domu a zvali
každého na odpolední tancování pod májí a na večerní
zábavu. Tohoto pozvání
většina lidí opravdu využila
a když stárci ukončili vyzvedávání stárkových a po
pokládání věnců na pomník

Světlo broučků
O podzimních prázdninách
jsme se sešli a spolu s dětmi,
rodiči, prarodiči a dalšími
občany Kratochvilky jsme
přivítali zimu jako broučci
s malými světýlky. Musíme
přiznat, že takovou účast
jsme nečekali a byli jsme
mile překvapeni.
Nejdříve si děti splnily pět
úkolů, za které dostávaly
razítka s tématem pohádky
O Rumcajsovi. Každé dítě,
které vědělo, o jakou pohádku se jedná (a musíme říct,
že to věděly všechny děti),
dostalo svítící náramek a
malou tatranku na cestu.
Poté jsme se vydali lampionovým průvodem po Kra-

přišli pod máju, čekaly je
tam již desítky a desítky lidí.
Prakticky ani jedno místo
nezůstalo volné. Podobně
tomu bylo i na večerní
zábavě. Lidí spousty, dobrá
hudba, vínko teklo proudem
a tancovalo se až ,,do bílého
rána“.
V neděli kvůli nepřízni
počasí bylo odvoláno vyzvedávání stárkových a
i odpolední zábava se odehrávala v kinosále. Druhý den
byl sice poněkud komornější,

tochvilce. Byla velká zima,
takže nás děti hnaly - a proto bychom se touto cestou
chtěli omluvit všem, kteří
nás museli dohánět. Vítr byl
silnější než my všichni,
svým chladem nad námi
zvítězil a zahnal nás domů.
Světlo broučků jsme ukončili
vypuštěním balónů
přátelství. To se nám kvůli
foukajícímu větru trošku
zvrtlo. První balón nám
odletěl jen pár metrů do
nejbližší zahrady a proto
musel být ihned uhašen.
Druhý a třetí balón už byly
úspěšnější a odletěly nad
vesnici. Čtvrtý balón jsme
nakonec nevypustili, neboť

ale jak návštěvníci, tak stárci
si ho patřičně užili. Nějaké
počasí nám přece nemůže
zabránit v zábavě a už vůbec
ne ubrat na kvalitě!
Shrnuto a podtrženo, hody
to byly příjemné a úspěšné.
Velký dík patří obci Kratochvilka za financování celé
akce a nemenší poděkování
i vám, všem zúčastněným.
Těšíme
se
na
další
pokračování naší hodové
tradice!
Za stárky Daniel Vašák
se do něj vítr opíral takovou
silou, že by neletěl tak jak
jsme předpokládali a raději
jsme jej uhasili na místě.
Chtěli
bychom
tedy
poděkovat všem, kteří se
v tak nepříznivé počasí vydali s námi do ulic Kratochvilky a těšíme se na další
lampionový průvod.
A také se omlouváme všem
zúčastněným za chybějící
občerstvení, které jsme
z organizačních
důvodů
nemohli připravit.
Přejeme všem příjemné
prožití zimního období.
za SDH
Lenka Šmídková,
Jana Nedomová

Bruslení zdarma!
TJ Družstevník Kratochvilka má dne 11. 11. 2012 v čase od 15:30 -17:00 hodin rezervovaný zimní stadion v Rosicích. Zveme všechny kratochvilské občany bez rozdílu
věku, víry i pohlaví. Přijďte si v tento den a čas zdarma zabruslit se svými známými a
přáteli z naší vesnice.
za TJ Katka Staňková
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Tradice Adventu

Slovo advent latinsky znamená
“příchod”
v křesťanství se užívá v souvislosti s příchodem Ježíše
Krista, přesněji pro přípravy
na církevní svátky - Vánoce.
Tyto přípravy se ustálily na
období čtyř týdnů před
Štědrým dnem. V tomto období se pradávné obyčeje
proplétají s církevními křesťanskými
tradicemi.
Zmíníme se o některých
zvycích,
které
advent
provází.

Na svatého Ondřeje (30. 11.)
se svobodné dívky táží, jestli
se
do
roka
provdají.
O půlnoci jde zvídavá dívka
na dvůr, a když se z kurníku
ozve kohout, děvče se vdá,
když se ozve slepice, musí
ještě se svatbou počkat.
Na sv. Barboru (4.12.) se
trhají “barborky”- větvičky
ze stromů a keřů. Když před
vánocemi pěkně vykvetou,
je to dobré znamení, že dívka se provdá do roka.
Den svatého Mikuláše
(6.12.) je dalším bodem adventu, známým téměř všem.
Sv. Mikuláš byl skutečný
člověk, který se narodil
v roce
250
v
rodině
zámožných křesťanů.
Pomáhal potřebným a roz
dal svůj majetek. Nechtěl za
to od lidí ani vděčnost. Vydal se jako poutník na cestu
do Palestiny. Byl také ve
vězení, protože za římského
císaře
Diokleciána
byli
křesťané
pronásledováni.

Mikuláš se stal biskupem. Je
uctíván od 13. století. Pověsti
mu přisuzují různé vlastnosti. Původně chránil rybáře a
námořníky, je také uctíván
jako ochránce dětí před nemocemi,
jako
symbol
štědrosti a víry.

Svatá Lucie, která má svátek
13. prosince, je provázena
mnoha pověstmi a zvyky.
Říká se “Svatá Lucie noci
upije a dne nepřidá”- toto
pořekadlo se zachovalo ještě
z dob, kdy platil Juliánský
kalendář a slunovrat podle
něho připadl na tento den.
(Od roku 1582 ale platí
kalendář
Gregoriánský.
V něm se slunovrat „posunul“ až na 22. 12.)
Lucie je bíle oděná žena s bílým obličejem, je symbolem
čistoty a ochránkyní přadlen.
Na její svátek se nesmělo
příst, každou přadlenu,
která v tento den předla, Lucie přísně potrestala.
“Lucky”- dívky oděné v bílém, s pomoučeným obli
čejem a maskou s čapím nosem, chodily po
domácnostech, bílily stěny,
zametaly v koutech místností a obdarovávaly děti.
Štědrý den (24.12.) Provází
také
množství
pověstí,
zvyků a pověr. Je to den
půstu. Rodiče slibují dětem,
že uvidí zlaté prasátko za to,
když nebudou jíst. Taky
Perchta - bílá paní trestala
děti za nestřídmost. Večer
však všechny čekala bohatá

večeře, která se měla skládat
z devatera jídel. Nesměly
chybět houby v polévce nebo
v černém Kubovi (jídlo z hub
modráků a krup), ryby a
ovoce.
Boží Hod (25.12.) - 1. svátek
vánoční je svátkem klidu a
pohody. Nesmělo se pracovat, dokonce ani stlát postel!
Následuje 2. svátek vánoční
- Sv. Štěpán (26.12.). Říká se:
“Na Štěpána není pána”a
znamená to, že je každý sám
svým pánem. Konají se
zábavy, chodí se na koledy.
Silvestr 31.12. pro nás
představuje konec starého a
začátek nového. V řeči vánoc
to znamená, že je třeba
děkovat za staré a prosit
o nové, doufat ve štěstí a
zdraví a přát je druhým.
Doba
vánoční
končí
definitivně dnem Tří králů
(6.1.). V tento den chodí
chlapci, převlečení za tři
krále, koledovat po domech.
Za koledu jsou obdarováváni
pečivem,
cukrovím
i penězi. Příbytky označovali
a ještě označují křídou písmeny K+M+B a letopočtem.
Písmena představují latinská slova Christus mansionem benedicat (Kristus ať
žehná tomuto příbytku).
V příštím čísle zpravodaje se
na vánoční svátky podíváme
pohledem křesťanským a
nabídneme vám i tříkrálovou
koledu.
Martin Vašák
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Adventní prodejní výstava
Už opět se přiblížil čas
vánoční a s ním i tradiční adventní prodejní výstava,
kterou pořádá TJ Družstevník
Kratochvilka. Akce se bude
konat v sobotu 1. 12. 2012
v prostorách místního sálu
od 14:00 hodin.
Adventní prodejní výstava
bude spojena s příjemným
posezením, při kterém si budete moci odpočinout od
předvánočního shonu a tím
se lépe vánočně naladit.
Připravujeme pro vás pestrou nabídku vánočních
dekorací, nejrůznějších adventních ozdob, věnců,
svícnů i svíček a jiných
předmětů spojených s časem

adventním nebo vánočním.
Přijďte využít jedinečné
šance! Můžete zde nakoupit
vánoční dárečky pro své
blízké, doplnit vaši vánoční
výzdobu nebo si nějaký
výrobek koupit jen tak pro
radost. Bude zde možné
načerpat inspiraci i nápady
u výrobků, které nám budou
dány k dispozici jen pro tento den a které nebudou na
prodej, ale pouze na ukázku
od šikovných občanů Kratochvilky.
Za barovým pultem bude
připravena příjemná obsluha, takže o pití a
občerstvení bude postaráno.
Ten, kdo má zájem prodat

nebo třeba jen ostatním
ukázat vánoční výrobky,
bude mít možnost tyto vý
tvory
přinést
v sobotu
1. 12. 2012 dopoledne v čase
od 10:00-12:00 hodin přímo
do sálu. Provize za zpro
středkování prodeje činí 10%
z prodejní ceny výrobku.
Dále nám dovolte předběžné
pozvání na další plánovanou
akci: VÁNOČNÍ POSEZENÍ,
které je plánováno na sobotu
22. 12. 2012. Posezení bude
spojené s ochutnávkou
vánočního cukroví a „kulturním překvapením“.
za TJ Družstevník Katka
Staňková

Rozsvícení Vánočního stromu a
Ježíškova pošta
Na letošní rok jsme pro vás
připravili slavnostní rozsvícení Vánočního stromu.
Proběhne v první adventní
neděli 2.12. 2012. V 16 hodin
začnou děti zdobit na place
přichystaný vánoční stro
meček. Ozdoby budeme mít
připravené, ale děti si můžou
přinést i svoje vlastní (které
třeba samy vyrobily). Až
bude nazdobeno, tak pan
starosta slavnostně stromek
rozsvítí. K tomu nám přijede
zazpívat koledy a adventní
písně chrámový sbor z Neslovic.
Současně
začne
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u stromečku
fungovat
i Ježíškova pošta. Děti budou moci napsat nebo nakreslit svá vánoční přání a
vhodit je do Ježíškovy
schránky. Ta bude přijímat
přání až do 16. prosince. Od
pondělí 3. prosince bude
schránka umístěna před knihovnou. Když bude otevřeno
v knihovně, paní knihovnice
dětem se psaním či kreslením pomohou. Když otevřeno
nebude, můžete vhodit svůj
Dopis Ješíkovi i do poštovní
schránky knihovny před
úřadem. Nezapomeňte přání

podepsat, aby to Ježíšek nepopletl. A od 17. prosince už
budou všechna přání ze
schránky čekat, až si pro ně
Ježíšek přijde.
Občerstvení na neděli bude
připravené.
Přijďte se všichni podívat,
čím víc nás bude zdobit, tím
hezčí stromeček budeme
mít.
Akci
pořádá
obrovské
množství lidí ve spolupráci
s Komisí
pro
občanské
záležitosti, kulturu a sport.

Mikulášská zábava pro děti
Zveme všechny děti a jejich
rodiče i prarodiče na setkání s Mikulášem, Andělem,

ale i čertíky, které proběhne
5. 12. 2012 v 17:00 hodin
v místním kinosále.

Pozvánky dostanete včas do
svých schránek.
Těší se na vás členové
SDH Kratochvilka

Betlémské světlo
A ještě jednu novou nabídku pro vás máme. Kdo
bude chtít, může si přijít
na Štědrý den 24.12. mezi
14 a 15 hodinou do knihovny odpálit originální
betlémské světlo. Betlémské světlo pro Českou republiku přivezou brněnští
skauti z Vídně 15. 12. 2012.
V sobotu 22. 12. 2012 bude
za spolupráce dalších

skautů rozváženo vlaky
po naší vlasti.
Myšlenka šířit Betlémské
světlo vznikla v roce 1986
ve
studiu
hornorakouského ORF v Linci.
V Česku se tento novodobý vánoční zvyk šíří
od prosince 1989. První
světlo přivezli do revolučního Československa čeští
exiloví skauti z Rakouska.

Plamínek zažehnutý
v místě narození Ježíše
Krista a nazvaný Světlo
přátelství
putuje
ve
speciálním bezpečnostním
obalu letecky z Izraele do
Lince, odkud se předává
do 25 zemí světa.
Tak se stavte.
Za Komisi pro občanské
záležitosti, kulturu a sport
Martin Vašák

Krajkové tvoření
Víte, co je papírová krajka?
A chcete se to dozvědět?
A chcete si to vyzkoušet?
Místní lidová knihovna Kratochvilka pro vás organizuje
minikurz, ochutnávku této
zajímavé a krásné techniky.
Kurz povede paní Ing. Olga
Plachá, která se krajkování
věnuje s velkým nadšením.
Kurz proběhne v sobotu
8. 12. od 14 do 17 hodin
v prostorách knihovny.

Kurzovné, ze kterého bude
uhrazen materiál a zapůjčení
potřebných nástrojů, je 100,Kč. Přineste si jen vlastní
velmi tenké nůžtičky (nejlépe
z manikůry na kůžičku)
s doléhajícími špičkami.
Počet míst je velmi omezený
(5, maximálně 8 účastníků),
tak se hlaste co nejdříve.
Můžete tak učinit mailem:
knihovna@kratochvilka.cz
nebo na telefonu vedoucí

knihovny Alice Vašákové
731 522 367, můžete se nahlásit i přímo v knihovně.
Přijďte si vyrobit svou první
papírovou krajku. Potěšíte
sebe a možná z toho vyjde
i výjimečné vánoční přání
nebo dárek pro někoho blízkého.
Doporučujeme inspiraci na
www.krajky-brno.cz
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Datum

Název akce

Místo konání

9.11.

Rosickou nocí

Rosice - město Rosice

9.11.

Svatomartinský lampionový průvod

Vysoké Popovice

9.11.

Světýlkový průvod

Zbýšov - od stadionu

10.11.

Mistrovství v silovém trojboji

Zbýšov - Hornický dům

11.11.

Svatomartinská jízda

Rosice- město Rosice

12.11.

Burza středních škol

Zastávka - ZŠ Zastávka

15.11.

Světáci - představení divadelního spolku Ostrovačice - sokolovna

15.11.

Žákovský koncert ZUŠ

Zastávka - sál ZUŠ

16.11.

Screamers „Kdopak by se konce bál“

Zbýšov - Hornický dům

16.11.

Začarovaný les

Zastávka - lesopark

16.11.

Žákovský koncert

Rosice - ZKC

17.11.

Gong

Zbýšov - Pamír

17.11.

Svatomartinský jarmark

Zbýšov - Hornický dům a okolí

24.11.

Poslední leč

Říčany - Kulturní dům

24.11.

Zbýšovský kos

Zbýšov - kino Horník

25.11.

Divadélko před obědem

Rosice - MC Kašpárkov

25.11.

Lampionový průvod

Tetčice - od OÚ

29.11.-1.12.

Vánoční výstava

Zbýšov - MKC Zbýšov

30.11.-1.12.

Vánoční jarmark

Lukovany - KD

1.12.

Adventní výstava

Kratochvilka - sál OÚ

1.12.

Zájezd do předvánoční Bratislavy

Rosice - odjezd z Rosic

2.12.

Mikulášská zábava

Kratochvilka - sál OÚ

2.12.

Se světýlky k Mikuláši

Lukovany - areál pod KD

3.12.

Posezení s trampskou skupinou Olymp

Rosice - restaurace FC Slovan

4.12.

Mikulášská besídka

Babice u Rosic

4.12.-6.12.

Vánoční výstava

Zastávka - sál v DDM

Pozvánky na akce nejen do Rosic

Akce jsou pro nás v Rosicích
a okolí připraveny opět pestré od ochutnávek něčeho
dobréhoa k snědku až po
ochutnávky kulturní.
Můžete si zajet na výlet,
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zatančit si, či se při procházce do Rosic přijít zahřát
do prostor knihovny a zaposlouchat se do autorského
čtení. Posuďte sami a vyberte si, co je vám blízké.

Cínované šperky s
minerály

5. 11. – 28. 11. 2012
v Městské knihovně Rosice
Výstava šperků Petry Weberové bude přístupná vždy

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

Listopadové akce v mikroregionu

zábava
v otevírací dobu knihovny.
Pořadatel: Městská knihovna Rosice

Legrácky v knihovně

6. 11. 2012 od 10:00
v Městské knihovně Rosice
Další díl oblíbených legrácek
tentokrát na téma strašení a
strašidla.

Rosickou nocí

9. 11. 2012
Start v Klubu Suterén
v 17 hodin
Šestý ročník zábavné šifrovací hry pro tříčlenné týmy
z řad mládeže i dospělých.
Nutné přihlásit se předem.
Startovné 30 Kč.
Pořadatel: Středisko volného času Rosice

15+1 rok skupiny TREMOLO

10. 11. 2012
Začátek v 19 hodin ve společenském sále Zámeckého
kulturního centra
Rosičtí muzikanti slaví 16 let
od založení kapely a zvou
vás na zábavu, kde vystoupí
i skupiny Maranta a Gong.
Vstupné 50 Kč. Předprodej a
rezervace míst v kanceláři
KIC.

Svatomartinská jízda

11. 11. 2012
Začátek v 15 hodin na I. zámeckém nádvoří. V 17 hodin příjezd sv. Martina.
Košt a prodej svatomartinských vín z vinařství Jan
Plaček, příjemné melodie
v podání
muzikantského
tria, pro děti možnost
svezení na koních.
Pořadatel: KIC Rosice

Mámo, táto, nezabíjejte
mě!

14. 11. 2012
Městská knihovna od 17:00
Beseda o správné výživě dětí
s autorem knihy a výživovým
poradcem Martinem
Jelínkem.

Strašidelný bál

17. 11. 2012 v 15 hodin ve
společenském sále Zámec
kého kulturního centra
Strašidelný rej v maskách,
výuka strašidelného tance a
letu na koštěti. Soutěže, hry,
občerstvení. Vstupné 40 Kč,
členové 20 Kč.
Pořadatel: Mateřské centrum Kašpárkov

Autorské čtení Věry
Hrdinové

23. 11. 2012 v 17 hodin
v Městské knihovně Rosice
Bývalá učitelka rosické školy
představí svou básnickou
sbírku. V komponovaném
večeru uslyšíte také verše
literáta Petra Moučky.

Divadélko před
obědem - Jak
zpívánková víla ztratila
svůj hlas

25. 11. 2012 v 10 hodin
v Tanečním sále Zámeckého kulturního centra
Hudební pohádka s bubnováním, dováděním a vý
tvarnou dílnou se uskuteční
v rámci projektu JMK
Mezigenerační soužití „Zahrajme si mami, tati, přidejte
se dědo, babi“.
Vstupné 50 Kč.
Pořadatel: Mateřské centrum Kašpárkov

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

Cestovatelská promítání - Sikkimem na kole
okolo Kančenčungy
27. 11. 2012.
Beseda se koná v Městské
knihovně v Rosicích
v 17 hodin.

Zájezd do předvánoční
Bratislavy

1. 12. 2012
Odjezd z Rosic z autobusových zastávek Trávníky
a Brněnská v 8 hodin.
Společná procházka historickým centrem Bratislavy,
v odpoledních hodinách
individuálně návštěva hradu, vánočních trhů, popř.
muzeí a výstav. Odjezd
z Bratislavy v 18:00.
Závazné
přihlášky
v kanceláři KIC - cena za dopravu 300 Kč, pojištění
dospělí 22 Kč, děti do 15 let
16 Kč.
Pořadatel: KIC Rosice

Posezení s trampskou
skupinou Olymp
3. 12. 2012
Pořádá MO STP Rosice

Zabijačka

8. 12. 2012 Starý pivovár
Pořadatel: KIC Rosice,
OS Prádelna

Milostný trojúhelník

8. 12. 2012
KD Říčany ve 20 hodin
Herecko- psychologický ba
lanc tří odlišných klaunů Pavel Liška, Martin Zbrožek,
Josef Polášek.
Předprodej vstupenek na
OÚ Říčany nebo
na tel. č. 774 327 377.
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Program Kina Panorama na LISTOPAD
SEDMIKRÁSKY
7. 11. 2012 v 19 hodin
ČSSR 1966,
režie: Věra Chytilová
Komedie/drama, 73 min.,
přístupný, ČESKY, 70 Kč.
Dvě dívky spolu bydlí v jednom malém bytě. Již delší
dobu mají pocit, že se jim
všechno na světě kazí, a proto se jednoho dne rozhodnou, že budou také zkažené.
ANIFEST 2012 DĚTEM
10. 11. 2012 v 17 hodin
Animovaný,
55
min.,
přístupný, ZDARMA.
Pásmo krátkých filmů pro
děti, které byly uvedeny na
letošním
festivalu
animovaných filmů ANIFEST.
Projekce je zdarma!
DIKTÁTOR
14. 11. 2012 v 19 hodin
USA 2012,
režie: Larry Charles
Komedie, 83 min., do 15 let
nepřístupný, TITULKY,
60 Kč.
Jmenuje se Aladdin a od
smrti Kim Čong Ila je
považován za posledního
mohykána mezi diktátory.
Sacha Baron Cohen si po Boratovi a Brünovi navlékl
mužný plnovous neomezeného vládce zemičky jménem Wadiya.
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LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
17. 11. 2012 v 17 hodin
ČR 2012,
režie: Marie Poledňáková
Komedie, 113 min.,
přístupný, ČESKY, 60 Kč.
Úspěšná česká komedie. Ihned po skončení projekce se
navíc můžete těšit na Oldies
party v prostorách kavárny.
OBCHOD PRO SEBEVRAHY
21. 11. 2012 v 19 hodin
FRA/CAN 2012,
režie: Patrice Leconte
Animovaná komedie,
85 min., přístupný,
TITULKY, 70 Kč.
Zdá se vám někdy, že je váš
život smutný, prázdný a
bezútěšný? Tak si zkuste
představit město, v němž
jsou lidé z každodenního
lopotění tak otrávení, že
nejpříjemnějším
řešením
může
být...otrávit
se.
Jediným prosperujícím obchodem je krámek, nabízející
stovky
zaručeně
smrtících pomůcek pro sebevrahy.
NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ
25. 11. 2012 v 19 hodin
ČR 2012, režie: Olga Špátová
Dokument, 80 min.,
přístupný, ČESKY, 70 Kč.
Hrdinové filmu Největší

přání jsou po čtyřiceti letech
komunismu první dospělou
generací, která se utvářela
ve svobodné společnosti.
Jaké je jejich největší přání?
ODPAD MĚSTO SMRT
28. 11. 2012 v 19 hodin
ČR 2012, režie: Jan Hřebejk
Drama, 70 min., do 15 let
nepřístupný, ČESKY, 70 Kč.
Příběh filmové adaptace divadelního představení Divadla Komedie se odehrává
v prostředí rozpadajícího se
města, při jehož sanování se
politici
nepokrytě
dělí
o zisky se spekulanty a lobbisty, to vše pod ochranou
policie.
Plánovaný program na
PROSINEC:
Monstra vs. Vetřelci - 2. 12.
2012
Bastardi 3 - 5. 12. 2012
Svatá čtveřice - 9. 12. 2012
Ve stínu - 12. 12. 2012
Twilight sága: Rozbřesk 2. část - 16. 12. 2012
Občan K - 19. 12. 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://kic.rosice.cz, zpracovala Hana Pavlíčková

Program Kina Réna Ivančice na LISTOPAD
PARANORMAL ACTIVITY

TWILIGHT SÁGA: Rozbřesk 2

4 Středa 7. 11. ve 20 hodin

Čtvrtek 15. 11. v 18 hodin a
ve 20 hodin / Sobota 17. 11.
v 18 hodin a ve 20 hodin

USA - horor, délka 100 min.,
titulky, vstupné: 100 Kč
Hrají: Katie Featherston,
Kathryn Newton,
Dianna Agron, Brady Allen
Děj navazuje na událost, kdy
posedlá Katie unesla bratrance Robbieho. S jeho
výchovou nezahálela a začala ho používat pro své strašidelné kreace. Na paškál si
vyberou rodinu ze svého
sousedství a celý duchařský
kolotoč může začít znova.
Zůstává však
mnoho otázek...
POLSKI FILM
Sobota 10. 11. v 18 hodin a
ve 20 hodin / Neděle 11. 11.
ve 20 hodin
ČR- komedie, délka 113 min.,
vstupné: 80 Kč
Hrají: Jan Budař, Tomáš
Mátonoha, Josef Polášek,
Pavel Liška, Marek Daniel,
Jana Plodková, John Malkovich, Lucie Benešová
Čtveřice populárních herců
se rozhodla natočit své vzpomínky na bezstarostná léta
studií na brněnské JAMU.
Originální humor ústřední
čtveřice umocňuje osobitý
nadhled Jana Budaře. Kultovní scénky, sametová euforie, totální svoboda, absurdita mládí či laskavost
přátelství - v kině pro vás!

USA- romantický horor/
thriller, titulky, délka 112
min., vstupné: 100 Kč
Hrají:
Kristen
Steward,
Robert Pattinson, Maggie
Grace, Taylor Lautner, Dakota Fanning...
Bella porodila krásnou a
zdravou holčičku. Na svůj
upírský život si zvyká s lehkostí. Je šťastná. Má vše po
čem toužila. Na scéně se
však objevují Volturiovi, kteří mají v úmyslu zničit rodinu Cullenových...  
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Neděle 18. 11. v 18 hodin a
ve 20 hodin
ČR - komedie, 113 min.,
vstupné: 80 Kč
Hrají: Kamila Magálová,
Oldřich Kaiser, Jiří Bartoška,
Eva Holubová, Roman Vojtek, Petr Nárožný, Tereza
Kostková, Milan Šteindler
Helenin bývalý manžel
Karel a exmanželka Bohunka hledají cesty, jak Františka a Helenu znovu získat
pro sebe. František s Helenou odjíždí z této situace na
exotickou dovolenou do
Maroka. Zde je však dostihnou nejen potíže, ale i jejich
bývalí partneři!

SKYFALL - již 23. bondovka
Středa 21. 11. ve 20 hodin /
Čtvrtek 22. 11. ve 20 hodin
USA, V. Británie, délka 142
min., titulky,
vstupné : 100 Kč
Hrají: Daniel Craig, Judi
Dench, Ralph Fiennes, Javier
Bardem, Naomie Harris,
Bérénice Mariohe
Bondova loajalita k M musí
projít těžkou zkouškou poté,
co je MI6 napadena záhadným Raulem. M začíná být
na stará kolena pronásledována minulostí. Bond ji
ukrývá v sídle svých rodičů.
Ve vzduchu je cítit velké
nebezpečí. Bond se snaží
zabránit národní katastrofě!
NEDOTKNUTELNÍ
INTOUCHABLES

-

Sobota 24.11. / Neděle 25.
11. vždy ve 20 hodin
Francie - působivý příběh,
titulky, délka 112 min.,
vstupné 80 Kč
Film získal 8. místo v žebříčku hodnocených filmů.
Hrají: Francois Cluzet, Omar
Sy, Anne Le Ny, Audrey
Fleurot, Clotilde Mollet,
Cyril Mendy
Ochrnutý a bohatý aristokrat Philippe si za svého
nového opatrovníka vybere
Drisse, živelného mladíka
z předměstí. Podaří se jim
propojit nemožné! Vivaldiho
a populární hudbu, serióznost a žoviální vtípky, luxus-

Čerpáno z http://kic.ivancice.cz/Kino.htm, zpracovala Hana Pavlíčková
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ní obleky a tepláky. Komedie
s prvky dramatu o tom, že
ani nepohyblivý člověk,
odkázaný na pomoc druhých, nemusí ztratit smysl
života.
ZVONILKA - TAJEMSTVÍ
KŘÍDEL
Sobota 24. 11. v 15 hodin a
v 17 hodin / Neděle 25. 11.
v 17 hodin
USA - animovaná pohádka,
dabing, délka 90 min., vstupné: děti 100 Kč,
dospělí 120 Kč
Cesta Zvonilky a pohádkových přátel je zavede do
zakázaného světa tajemných
zimních lesů. Zvonilku zde
čeká velké překvapení a
odhalení tajemství, které by
mohlo navždy změnit její
svět. Pohádka pro malé i velké diváky podle oblíbeného
televizního seriálu O Zvonilce!

VÁŇA
Čtvrtek 29. 11. ve 20 hodin,
ČR- dokument,
délka 70 min.,
vstupné 80 Kč
Filmový portrét legendárního žokeje Josefa Váni stojí za
povšimnutí.
Dokument
odkrývá vnitřní svět jeho
myšlení. Váňa je fenomén
nejen pro svoje výhry, ale
především kvůli svému přístupu ke všemu, co dělá a s
čím se setkává. Nahlédněte
do maximální blízkosti tohoto člověka a do zákulisí
dostihového sportu!
Plánovaný program na začátek PROSINCE:
VE STÍNU
Sobota 8. 12. a Neděle 9. 12.
vždy ve 20 hodin
ČR- krimi, 109 min.,
režie: V. Ondříček, vstupné:
100 Kč

Nominace na Oscara jako
cizojazyčný film!
Hrají: Ivan Trojan, Sebastian
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 pozvánkou na
popraviště. Zarputilý kapitán Hakl je u kriminálky 25
let. Nyní slouží u NB. Jako
stín za ním plouží major
Zenke. Oba pracují na
vykonstruovaném případu
loupeže, kterou sehraje StB,
aby odvrátilo pozornost od
národní katastrofy- měnové
reformy!
REZERVACE:
Telefonicky: 546 451 469, 736
601 631, 602 511 610
Email: postakinorena@quick.cz

Z obecní kroniky – O vodě
Pitná voda bývala na Kratochvilce vzácná. Proč tomu
tak bylo? Především je třeba
si uvědomit, že voda se čerpala pouze ze studní. Avšak
studna může trvale poskytnout potřebné množství
vody jen tehdy, zasahuje-li
do hloubky, kde se nachází
dostatečný zdroj spodní
vody - a právě o spodní vodu
je u nás nouze.
Příčinou je poloha obce na
návrší a zvláště to, že obec
leží v pásmu permokarbonských sedimentů boskovické
brázdy, které jsou zde zastoupeny jílovitými břidlicemi,
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jejichž geologická stavba
neumožňuje v tomto prostoru výskyt spodní vody
v takové hloubce pod povrchem, která by byla dosažitelná běžnými prostředky.
Z historie víme, že na Kratochvilce původně byla jediná
studna nacházející se ve
dvoře hostince, hluboká
19 sáhů, což je 36 metrů. Byla
propojena průchodem ze
sklepa. Do studny chodili
pro vodu též ostatní občané,
kteří za to vypomáhali svou
prací hostinskému, především na poli. Byly pokusy
o vykopání dalších studní,

avšak hloubit je v tvrdé skále nebylo snadné a tak nedosahovaly větších hloubek.
Vody v nich bylo málo, v letním nebo suchém období
vysychaly. Lidé spouštěli do
studní i děti, aby ze dna
hrníčkem nabíraly vodu do
nádob. Je nasnadě, že docházelo k znečištění a objevil se
i tyfus.
Proto v roce 1907 za tehdejšího starosty Františka Pokorného z č. 18 představenstvo
obce zahájilo řízení o stavbě
vodovodu z Rosické zmoly.
K tomu účelu obec zakoupila od pana Jeřábka z Pendro-

va (dnešní část Rosic) tu část
pozemku, kde se nachází
prameniště, vzdálené asi
1,5 km od obce. Voda byla
zachycena zářezy a svedena
do sběrné studny asi 6m hluboké, odkud byla vyčerpávána čerpadlem s benzínovým motorem do vodojemu
umístěného nad obcí na levé
straně silnice do Zastávky.
Odtud proudila samospádem do obce. Vodovod byl
dán do provozu v roce 1908.
Po obci bylo rozmístěno
několik výtokových stojanů,
ke kterým si občané chodili
s kbelíky nebo putnami pro
vodu. Domovních přípojek
bylo jen několik, měli je
zejména zemědělci, kteří
potřebovali více vody pro
hospodářská zvířata. Studna
v hospodě byla jako nepotřebná zasypána v roce 1922
a stejný osud potkal taky
obecní studnu v Hájkách.
Zdálo se, že problémy
s vodou jsou vyřešeny, ale
nebylo tomu tak. Potíže se
dostavily po vypuknutí
1. světové války v roce 1914,
kdy nastal nedostatek benzínu, který byl na příděl a
k tomu ještě nekvalitní. Tím
docházelo
k poškozování
motoru, častým výpadkům
a přerušování dodávky
vody.
V průběhu let obyvatel přibývalo a tím se zvyšovala
i spotřeba vody. Původní
benzínový motor pro pohon
čerpadla už nevyhovoval a
proto byl v roce 1923 nahrazen elektrickým o výkonu
4HP. To si vyžádalo vybudování elektrického vedení

k čerpací stanici. Zdejší majitelé pozemků nechali postavit stožáry na svých pozemcích zdarma, pendrovští
dovolili postavit stožár za
25 Kč. (Naše obec byla elektrifikována v roce 1914).
Výkonnější čerpadlo bylo
pořízeno v roce 1926, neboť
spotřeba vody stále narůstala. Obec měla tehdy asi
555 obyvatel a 85 domů.
Avšak zdroj vody byl omezený. Zejména v období
s deficitem dešťových srážek
vydatnost pramenů slábla a
vody se nedostávalo. Stalo se
tak v roce 1930, kdy přišlo
suché léto a velká parna
způsobila nedostatek vody.
Obecní úřad vyzval občany
k jejímu šetření. Situace se
opakovala rovněž v následujících letech, a tak obecní
zastupitelstvo v roce 1933
rozhodlo o rozšíření a zdokonalení obecního vodovodu, což si vyžádalo náklad
přesahující 19 000 Kč. Částku 10 000 Kč si musela obec
vypůjčit, a tak se stalo, že na
úhradu tohoto obnosu byla
vypsána tříletá vodní daň
na léta 1934-1936. Výběrčí
pravidla musela být schválena Zemským úřadem v Brně
a podle nich byl stanoven
roční poplatek za osoby
dospělé, děti a dále za chovaná zvířata.
Rok 1934 a zejména rok 1935
byl extrémně suchý, kdy
vody bylo tak málo, že musela být v letním žňovém
období občanům rozdělována. Tehdy byla opět obnovena zasypaná studna v Hájkách, vyčištěna a vybavena

pumpou. Ve studni byl 6m
vysoký sloupec vody. Osvědčovala se také jako jediný
nezávislý zdroj vody na konci 2. světové války v roce
1945 při osvobozovacích bojích. Tehdy se obec ocitla ve
frontové linii, byla přerušena
dodávka elektrického proudu a vodovod nebyl řadu dní
v provozu. Vodou ze studně
byli zásobováni všichni, tedy
obyvatelé, vojsko a veškerá
zvířata. Občané chodili pro
vodu za šera, kdy nebezpečí
střelby bylo menší. I když
byla večer voda vyčerpána
do dna, následující den opět
přitekla. V padesátých letech
byla touto vodou zásobována družstevní prádelna a
drůbežárna až do jejího zrušení na počátku sedmdesátých let.
Další pokus o získání vody
v obci byl učiněn v roce 1956.
Poblíž vepřína v areálu
zemědělského družstva byla
kopána studna o průměru
1,5 m do 2 m klasickým způsobem a dále pak vystřílena
v tvrdém podloží do hloubky 17 m, avšak na vodu se
nepodařilo narazit.
Obecní vodovod byl dále
rozšiřován. V roce 1937 bylo
potrubí prodlouženo od
návsi k Nové ulici a v roce
1940 byla zvětšena kapacita
vodojemu. Výtokové stojany
byly u domu č.21, za domem
č. 42, při silnici u domu č.2,
na rohu sálu u domu č.7 a na
začátku Nové ulice u domu
č.85.
Na podzim roku 1946 bylo
započato se zásadní rekonstrukcí vodovodu v hodnotě
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518 000 Kčs. Bezúročnou
půjčku ve výši 120 000 Kčs
poskytlo ministerstvo zemědělství. Přípravné práce byly
provedeny brigádnicky, dále
byla zbudována nová zděná
čerpací stanice se dvěma
odstředivými čerpadly, rozšířeno prameniště a aby
obsluha čerpadla nemusela
denně docházet do Rosické
zmoly, byl provoz automatizován. K samočinnému
ovládání čerpadel podle
úrovně hladiny vody ve
vodojemu bylo vybudováno
vedení mezi čerpací stanicí a
vodojemem. Nový vodovod
byl slavnostně uveden do
provozu 19. července 1947.
Souběžně s rekonstrukcí
odovodu bylo prodlouženo
potrubí do Nové ulice a Zadní ulice, kde byly zřízeny též
dva výtokové stojany. Výkopové práce prováděli občané
zdarma, čímž ušetřili obci
69 000 Kčs. Ještě téhož roku
bylo zbudováno 29 domovních přípojek. Rovněž své-

pomocí byl v příštím roce
položen další úsek potrubí
v ulici k rybníku od domu č.
50 k č. 43. Koncem roku 1948
byla voda zavedena do
79 domů.
Srážkový deficit v dalších
letech na jedné straně a na
straně druhé zvyšující se
spotřeba vody, to vše vedlo
k jejímu nedostatku. V roce
1949 se situace vyhrotila tak,
že po dobu půl roku bylo
nutno uzavřít domovní přípojky a ze stojanů zůstal
v provozu jediný u kina.
Vypomohla i studna v Hájkách, ze které hasiči vždy ve
stanovenou dobu čerpali
vodu k rybníku pro potřebu
občanů a zejména zemědělců. Podobné svízelné situace
nastávaly také v některých
příštích létech.
Začátkem šedesátých let byla
Kratochvilka napojena na
dálkový vodovod Ivančice –
Rosice přípojkou z vodojemu
na Síčce. V roce 1963 bylo
zastaveno užívání vody

z obecního vodovodu. Voda
svojí kvalitou nevyhovovala
státní normě pro značný
obsah dusičnanů. Od té doby
je obec zásobována vodou
výhradně z vodojemu ze Síčky, který leží na kótě 420 m a
odtud jsou též zásobovány
okolní obce. Ale ani tehdy
zásobování vodou nebylo
zcela vyřešeno a vzrůstající
spotřeba vedla k jejímu
nedostatku. V naší obci, která je položena nejvýše, se to
projevovalo tím citlivěji.
Často po přerušení dodávky
vody musely vodárny jako
náhradní zdroj přistavovat
cisternu. Situace dosáhla
kritického stavu v roce 1976.
Tehdy se našlo řešení ve
využití důlní vody ze zastáveckého dolu Julius. Voda
byla čerpána dvěma ponornými čerpadly z hloubky
320m. Jednalo se o silný
zdroj tvrdé kvalitní a hygienicky nezávadné vody. Dnes
je používána voda z hlubinných vrtů a zčásti upravovaná povrchová voda.
Jak patrno, náš vodovod je více než stoletý,
a tak rozvody dosluhují. Proto v roce 2006
a 2007 byla zahájena
první etapa rekonstrukce. Nyní nás čeká
pokračování v dalších
etapách tak, aby byly
obnoveny
rozvody
v celé obci. Kéž by
vydržely dalších sto
let.
Připravil kronikář
Karel Holoubek
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Kavárna v knihovně
V sobotu 3. 11. se Místní lidová knihovna proměnila
na Místní literární kavárnu.
Ta proměna nás knihovnice
stála trochu nakupování,
chystání a úklidu, ale jsme
s ní moc spokojené.
Po prvním jarním pokusu
pozvat vás ke čtení do
Literární kavárničky jsme
byly
s tím
očekáváním
opatrné. Vlastně jsme si
říkaly, že to minule bylo takové
útulné,
komorní,
bezpečné...no a dneska
uvidíme.
A také jsme uviděly. Když se
začali
trousit
první
návštěvníci,
byly
jsme
příjemně překvapené. Když
se pak trousili další, byly
jsme rády. A když to troušení
pokračovalo, byly jsme napjaté, jak se do knihovny vejdeme. No nakonec to vyšlo
tak akorát, bylo nás 23, a
všichni jsme měli místa
k sezení (ale bylo to těsně).
Potěšila nás i přespolní

účast, naši přátelé z Rosic a
Bošovic příjemně zpestřili
kratochvilské obsazení a
vyvolali zvědavé otázky,
kdože vlastně jsou a který
dům tu asi koupili. :-)
Byla s námi i paní Olga
Plachá, která nám početla o
historii výroby papírové
krajky a přinesla krabici
s ukázkami tohoto umění.
Nadchla nás, takže dostala
nabídku na předvedení
techniky a výrobků na
Vánoční výstavce
TJ Družstevník. No a my
v knihovně
uspořádáme
týden poté minikurz pro ty,
kdo by si tuhle techniku
chtěli vyzkoušet. Pozvánku
najdete v plánovaných akcích.
No a pustili jsme se do čtení.
Bylo z čeho vybírat, protože
mnozí přišli do kavárny vybaveni hromádkou knížek.
Velký
úspěch
(možná
největší) měly také přepisy
kratochvilské kroniky, které
celou dobu kolovaly
knihovnou a bylo
těžké se od nich odtrhnout. S kronikou
(ze
které
nám
předčítal pan Holoubek)
soutěžili
o přízeň návštěvníků
věhlasní
i
méně
známí, ale o to milejší
autoři: Jiří Žák (Hovory o knihách), Tatiana Kejvalová (Takovej krásnej život),
Robert Fulghum (Ach
jo,
Všechno
co
potřebuji znát...), Haruki Murakami (Kafka na pobřeží), Jiří

knihovna
Topenčík (A louskal jsem si
své buráky), Valery Soyfer
(Rudá
biologie),
Anna
Šmalcová (Krajky z papíru),
Zdena Frýbová (Robin), Eva
Prchalová
(Hromnice),
Kateřina Tučková (Žítkovské
bohyně), Amálie Kutinová
(Gabra a Málinka v čarovné
zemi) a Václav Koubek (Sebrané povídky).
Je pro mě těžké napsat
objektivně, jaké to vlastně
bylo. Proto se objektivity
vzdávám a moc ráda píšu,
že krásné, příjemné, milé,
přátelské. Zpočátku trochu
nové („Když zrovna nikdo
nečte, můžeme si povídat?“),
pak uvolněné („Povídáme
si, i když někdo čte“) a celé
dohromady
hodně
pohodové. Posezení a počtení
u kávy mnoha druhů, čajů
mnoha vůní, vínka bílého
i červeného, spousty dobrot
na zobání.
Chci za ten zážitek moc
poděkovat svým kolegyním
knihovnicím, se kterými
jsme zajistily dobré zázemí.
Návštěvníkům
kavárny,
kteří přišli, poslouchali, tleskali,
klábosili,
prostě
poseděli.
A
nejvíce
odvážlivcům, kteří četli. Jste
zvědaví? Tak já to vezmu
popořadě: dámy a pánové
Katka Staňková, Hanka
Pavlíčková, Aneta Velebová,
Martina Hájková, Martin
Vašák, Olga Plachá, Karel
Holoubek, no a já :-). A až se
sejdeme
příště,
někteří
z návštěvníků už vědí, co na
předčítání přinesou.
Za knihovnice Alice Vašáková
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Volby do Zastupitelstva JMKÚ
Výsledek voleb do
Zastupitelstva JMKÚ
KSČM

61 hl. tj. 38,12%

ČSSD

47 hl. tj. 29,37%

ODS

25 hl. tj. 15,62%

Moravané

5 hl. tj. 3,12%

Česká
pirátská
strana

5 hl. tj. 3,12%

-jcVolby do Zastupitelstva
JMKÚ proběhly v naší obci
ve dnech 12. a 13. 10. 2012.
Volební účast byla ve srovnání
s celorepublikovým
průměrem tradičně nadprůměrná. K volbám přišlo 163

občanů, to je 43,58% oprávněných voličů. Celé volby
proběhly bez jediného problému, za což bych rád
poděkoval všem, kdo se na
jejich přípravě i průběhu
podíleli. Uvádím pořadí

stran, které obdržely alespoň 5 platných hlasů.
Podrobné výsledky voleb
i s preferenčními hlasy jsou
na webu www.volby.cz.
Za volební komisi Martin Vašák

Hernička pro děti
Na dotazy mnoha maminek
můžeme zatím říci, že se
snažíme od ledna 2013 znovu

uspořádat
kroužek
pro
nejmenší děti Hernička. Pokud
vše dobře dopadne, dozvíte se

o tom v příštím Zpravodaji a
od ledna se na všechny bude
těšit paní Veronika Vítová.

Kratochviláci nás reprezentují
Dne 14. října 2012 se zúčastnili Jan Hurt a Karel
Podrazil ml. soutěže ve stolním tenise.
STC CUP se konal v Brně ve třech kategoriích:
profesionálové, amatéři a rekreanti.
Naši hoši hráli v kategorii „ amatéři“ a vybojovali dvě medaile.
Druhé místo obsadil a stříbro přivezl Karel
Podrazil. Třetí místo a bronz přivezl Jan Hurt.
Blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů.
Helena Hurtová
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foto: Jan Hurt

Podzimní BABSKÉ RADY:
Bolí vás hlava jako střep,
nos máte ucpaný, v krku
škrábe a průdušky doslova rozedrané kašlem…
Nejste sami. S podzimním lezavým počasím
začal kašlat snad každý
druhý Čech! Nepropadejte však panice a nechte
se inspirovat jednoduchými
a
generacemi
osvědčenými tipy, jak
nachlazení vykurýrovat
dřív, než řeknete aspirin!
A to i bez léků… Po víkendu budete opět ﬁt!

nebo křen
nakrájíme na
kostičky,
zasypeme
cukrem nebo
medem a
necháme pustit
šťávu, kterou po
lžičkách mlsáme.

Babské rady na
nemoci:

• Cibulový vývar: do
studené vody nakrájíme
cibuli, přivedeme k varu,
pak scedíme a ještě horký
vypijeme.

Rýma
• Při rýmě je dobré proplachovat nos vincentkou,
vodou se solí nebo černým
čajem.
• Aby se spustila rýma,
je dobré si nohy napařit
v teplé vodě a přidávat
stále horkou, dokud to lze
vydržet. Je dobré do vody
přidat sůl.
• Dát si zinek.
• Nos uvolní kapky
z cibule, štípou.

Hleny na plicích a
v dutinách
• Cibuli, černou řepu

• Kousat syrové stroužky česneku, vypálí ďábla.

Nachlazení
• Lipový čaj: vyvolává
pocení a má schopnost
rozpouštět hleny.

• Čaj z podbělu a šalvěje
- proti bolesti v krku.
• Medvědí
mléko:
uvaříme mléko, přidáme
med a hodně rumu.
• Zázvorový čaj zahřeje,
můžeme si udělat i zázvorovou koupel.
• Vražedná kombinace:
smícháme šťávu
z česneku, cibule a křenu
s medem.
• Ve vodce necháme vylouhovat čili papričky a
celé
kuličky
pepře,
scedíme a pijeme po

malých
doušcích, abychom si
neodepsali játra.

Bolest v krku
• Kloktat teplý vývar
šalvěje, anebo teplou vodu
se solí. Působí desinfekčně
a krk se zklidní.
• Pít teplou Vincentku.
• Čaj z mateřídoušky.

Náběh na zápal plic
• Použijeme sádlový obklad, na hruď si namažeme
vrstvu sádla, posypeme
čili kořením, přikryjeme
fólií a zabalíme se, nejlépe
obvazem. Necháme
působit přes noc.
Nachlazení a virózu vždy
vyležte. Rady babiček
jsou mnohdy lepší, než
polykání hromady léků,
které mají řadu vedlejších
účinků a organismus
zbytečně zatěžují.
Připravila Katka Chupíková
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Pranostika listopad
Teplý říjen - studený
listopad.

Jaký listopad, takový
březen.

Listopadové hřmění
pšenici ve zlato mění.

1.11. Den Všech svatých je
poslední, který léto zahání.
1.11. Nepřijde-li sníh na
Vše svaté v noci, přijde
o svatém Martině se vší
mocí.
1.11. O Všech svatých
větry-li jsou, znamenají
zimu proměnlivou;
přijdou-li ale s Ondřejem,
dobré zimy se nadějem.
1.11. Jíní o všech svatých
věští tuhé mrazy
o vánocích.
1.11. Je-li tříska ze
zeleného buku na den
Všech svatých vyťatá
suchá, následuje zima
mírná; je-li vlhká, následuje zima mokrá.
2.11. Když na Dušičky
jasné počasí panuje,
příchod zimy to oznamuje.
8.11. Na Bohumíra příroda
k spánku se ubírá.
9.11. Svatý Teodor - mrazy
lezou z hor.
11.11. Je-li na svatého
Martina pod mrakem,
bude nestálá zima, je-li
jasno, bude tuhá zima.
11.11. Přijede-li Martin na
bílém koni, metelice za
metelicí se honí.
11.11. Půjde-li husa na
Martina po ledě, příští rok
dlouhé léto bude.
11.11. O Martině po ledu,
o vánocích po blátě.

Když ještě v listopadu
hřmívá, úrodný rok nato
bývá.
Když krtek v listopadu
ryje, budou na vánoce létat
komáři.
Stromy-li v listopadu
kvetou, sahá zima až
k létu.
Padá-li listí v listopadu,
jistě brzy přijde led, ale
dlouho nepobude.
Když dlouho listí nepadá,
tuhá zima se přikrádá.
Když se v listopadu
hvězdy třpytí, mrazy se
brzo uchytí.
Studený listopad - zelený
leden.
Listopadové sněžení
neškodí vůbec osení.
Jestliže sníh listopadový
dlouho zůstane, více než
hnůj polím prospěje.
Když napadá sníh na
zelené listí, bude tuhá
zima.
V listopadu příliš mnoho
sněhu a vody, to známka
příští neúrody.
Jaké povětří jest v listopadu, takové má býti
měsíce března roku
budoucího.
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11.11. Martin a Kateřina na
blátě, vánoce na ledě.
11.11. Jsou-li na Martina
mračna, zima je levná,
jestli je noc jasná, zima je
mastná.
16.11. Na svatého Otmara
nevidět komára.
19.11. Svatá Alžběta se
sněhem přilétá.
21.11. Jaký den na
Obětování Panny Marie,
taková pak zima je.
21.11. Když je na
Obětování Panny Marie
noc jasná, čistá, krutá zima
se v lednu chystá.
22.11. Svatá Cecilie
sněhem pole kryje.
25.11. Sníh na svatou
Kateřinu věští vysoké obilí.
25.11. Chodí-li svatá
Kateřina po ledě, chodí
svatý Štěpán po blátě.
25.11. Na svatou Kateřinu
schováme se pod peřinu.
25.11. Jaké počasí na
Kateřinu, takové v příštím
lednu.
25.11. Svatá Kateřina strčí
housle do komína.
30.11. Když na svatého
Ondřeje sněží, sníh dlouho
poleží.
30.11. Na svatého Ondřeje
hoď dřívko na vodu:
přeplyne-li, bude mokrý
rok zůstane-li na povrchu
tiše, bude suchý rok.
Připravil Luděk Klouček

Číslo 2
POMŮCKA:
KOZOK,
POLYOL,
TRESA,
TSUNY

POSLEDNÍ
ROŽMBERK

2. DÍL
TAJENKY

NASTÁLO

VRABČÍ CITOSLOVCE

DĚDINY

ZNAČKA
ABTESLY

3. DÍL
TAJENKY

PUSTOŠIT

DÉMONICKY
SVŮDNÁ
ŽENA

PŘÁNÍ
(obecně)

ČÁST
NÁBYTKU

MUŽ V ČELE
KLÁŠTERA

LOSOVÁNÍ
SPOJKA

DÁVATI
DO KOPEK

ČÍNSKÉ
JEDNOTKY
DÉLKY
AUTOR
NANY

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

ODSUNUTÍ

OPUCHLÍ

„Člověče, vy si ale žijete, . . . (dokončení je v tajence).�

NEPOCTIVÍ
ŠENKÝŘI
(expresivně)

INTERHOTEL
(zkratka)

RYBÁŘSKÁ
POTŘEBA

JMÉNO PSA
Z BABIČKY
BOŽENY
NĚMCOVÉ

1. DÍL
TAJENKY

ŘECKÝ
A ŘÍMSKÝ
STAROVĚK

POLÁRKA

TROJDÍLNÝ
UMĚLECKÝ
VÝTVOR

ZPĚVAČKA
DVOJZPĚVŮ

SPÁR

ZNAČKA
ZÁPALEK

OVOCNÁ
ZAHRADA

JIŽ

SEVERSKÝ
PRŮLIV

RAKOUSKÝ
SKLADATEL
(Joseph)

NÁPOJE

FLOÉMY

VÍCESYTNÝ
ALKOHOL

BUNKR

AFRICKÝ
STÁT

NA TOMTO
MÍSTĚ
SKUČET

NEPŘÍJEMNÍ

OPAKY
PRAVD

LAŠSKÝ
TANEC
POTOM

KULOVITÁ
BAKTERIE

CHLUP
NA TVÁŘI

ŠPÍNA
(slangově)

SPOJOVAT
MPZ
SLOVENSKA
LYŽAŘSKÝ
POZDRAV

ZVOLÁNÍ

SLOVENSKY
„PSÍ�

ROZVLÁČNĚ

PLOCHÝ
PRÝMEK

RUSALČÍ

NEHETNATCI

DOMÁCKY
ZUZANA

PTAČÍ
CITOSLOVCE

OPAK
NAŠÍŘ

NEPODDAT
SE

NEOHRABANOST

SPZ ÚSTÍ
NAD ORLICÍ

ŽENSKÉ
JMÉNO
ZPROSTŘEDKOVATEL

BUBÁK

ZDAŇOVAT
OTEC

VE VELKÉ
MÍŘE

ŘÍMSKÁ
ŠESTKA

ODPLATA

PERUÁNSKÉ
MĚSTO

ČMÁRANEC

POPĚVEK

REHABILITAČNÍ
PRACOVNÍK

ZÁTKA
SUDU

CITOSLOVCE
VRČENÍ

STOVKY
ÚMRTÍ

SVALOVÁ
HMOTA

ZNAČKA
PRASEODYMU

VZOREC
NITRIDU
TITANU

4. DÍL
TAJENKY

KTERÁ
(zastarale)

MONGOLSKÝ
ROLNÍK

strana 2

ČERT
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Střevíce

Jaroslav Seifert (1901-1986)
Můj hořký podzime, tvé ocúny
jsem dýchal, když jsem pil tvé deště zdlouhavé
a nebe, plné těžkých krůpějí,
mi splachovalo s očí sůl
marnosti, v níž tuhly smutky mé.
Přes třicet sněhů jíti nazpátek
a jako dítě bezzubé
nad křtitelnicí plakat potichu,
nepoznat ani žalů, ani radostí
a ani vášně, které prokousává pleť,
úst, která pospíchal jsem líbati
- ó proč ten spěch, ubohé střevíce?
Tvých ocúnů, můj hořký podzime,
i dešťů bez konce,
jaro, tvých cukrových písniček,
jež slýchával jsem na tvém rahnové!
Neděle je den Páně, neděle je den Páně,
ty dny však nejsou mé.
Ze sbírky Jablko z klína
připravil Jan Liškař
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závěr

Poslední slovo
Mám ráda tradice. Cokoliv, co má kořeny, co dává smysl, co je symbolem a
vnáší do našich životů alespoň trochu
pravidelnosti. Je jen málo věcí, na které
se můžeme spolehnout, a málo příležitostí, kdy všichni lidé dělají tak
nějak totéž. Nikdo nemusí nikomu (alespoň v naší většinové kultuře) vykládat, co jsou velikonoce a vánoce, kdy se
slaví a co se přitom má asi tak dělat.
A jsou i další příklady. Aktuálně třeba
Dušičky – tahle tradice, tenhle svátek
s námi dělá věci...vzpomínáme, chodíme na hřbitovy, zapalujeme svíčky a
když to neděláme, tak alespoň máme
pocit, že bychom to dělat měli.
Jsou ale i mladší tradice, které nás
obklopují a vyzývají. Poslední z nich,
která se týká nás kratochviláků, byly
Rozmarýnové hody. Tedy vlastně celým
názvem Tradiční rozmarýnové hody.
Už jsme o nich psali v minulém zpravodaji, ale stejně mám chuť se k nim vrátit, protože můj příjemný pocit ještě
nevyprchal.
Díky panu Holoubkovi jsme se mohli
dočíst o tom, jak se tradice hodů v naší
obci rodila. Kdybychom byli národopisci, tak se nad tím budeme hlavně
usmívat – naše obec je totiž trochu mladá na to, aby akce tohoto typu měla
skutečnou hlubokou tradici. O to úžasnější je, že se mezi našimi předky (tedy
vlastně mezi vašimi, já mám své předky na Valašsku) našli nadšenci, kteří
měli potřebu, chuť a prostředky a pustili se do toho. Založili tradici. Ta se
postupně proměňovala, hlavně v závislosti na době. Nic z toho, co se o hodech

říká, není dogmatem. Byly výjimky,
byly změny, byly, jak se říkalo, inovace.
Vše proto, aby se tato slavnost co nejvíce přiblížila lidem.
I v novodobé historii hodů je takových
změn několik (třeba že jsou v sobotu a
v neděli) a jsou to změny užitečné.
Vedou k tomu, že hody lidi baví, že na
ně chodí, že si je užívají. A myslím si,
že s některými tradicemi se ještě klidně
pohnout může. Jestli bude na konci té
změny zase o něco víc pohody, párů,
krojovaných dětí v průvodu, tak to
bude změna k lepšímu.
Chtěla bych za sebe poděkovat všem
stárkům a stárkovým, kteří se o hody
postarali. Vím, že ten proces, na jehož
konci vymašlení stárci a krásné stárkové baví nás ostatní nebyl vůbec jednoduchý. Je toho moc, co je potřeba domluvit, zajistit, pohlídat. Povedené hody
jsou vítězstvím člověka nad hromadou
práce, a to je dobré vždycky ocenit :-)
Já jsem si tak nějak vybudovala svá
vlastní kriteria, podle kterých hody
hodnotím. Jsou jednoduchá. Stárci a
stárkové mají být hrdí a vysmátí, mají
zlákat lidi k dodržování tradic a mají
být na ty své dva dny slávy středobodem našeho velkého kratochvilského
vesmíru. No a to se myslím letos povedlo.
Přeji vám všem krásný podzimně zimní čas, který nás všechny pomalu přivede k dalším krásným tradicím. Některé
budeme navíc letos sami zakládat ☺
Alice Vašáková
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26. 5. 2012

25. 7. 2012

8. 8. 2012

28. 8. 2012

31. 8. 2012

3. 9. 2012

3. 9. 2012
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