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Vážení občané,
uplynul první rok činnosti našeho nového zastupitelstva. 
Chtěl bych vám připomenout, s jakými záměry jsme vstupo-
vali do předčasných voleb a vyjádřit svoje hodnocení naší čin-
nosti. 
Slíbili jsme vytvořit fungující tým a to se nám i podařilo. 
Osvědčilo se ustavení dvou místostarostů: -  Ing. Michal Zob-
livý se velmi dobře stará o administrativní chod Obecního 
úřadu a obce a Jiří Vozdecký se výborně zhostil všech pro-
vozních záležitostí. Oběma zdatně sekundují  i předsedové 
výborů – fi nančního Luděk Klouček a kontrolního Helena 
Hurtová a členové výborů  Eva Jahůdková, František Chupík, 
Ing. Jan Liškař, Martin Vašák, Zdeňka Křivánková, Karel 
Holoubek, Hana Pavlíčková a Martina Pešková. Příjemně 
překvapili i předsedové obou komisí - Martin Vašák, předse-
da Komise pro občanské záležitosti, kulturu a sport a Petra 
Benhartová, předsedkyně Komise pro životní prostředí a roz-
voj obce, kteří kolem sebe sdružili týmy opravdu šikovných 
lidí.  
Jedním z našich prvních úkolů bylo zajistit informovanost 
občanů o činnosti naší obce. Vedle pravidelného konání zastu-
pitelstva si vydávání zpravodaje, založení webových stránek a 
facebooku  získalo spoustu příznivců. Za profesionální pří-
stup musím pochválit především Alici Vašákovou, Hanu 
Pavlíčkovou, kronikáře Karla Holoubka, Jana a Jiřího Čer
mákovy, Veroniku Vítovou, Katku Chupíkovou, Jana Liš
kaře, zastupitele a vedoucí komisí, dopisovatele našich spolků 
i další externí spolupracovníky. 
Obnovení a podpora činnosti knihovny a spolků -  TJ Družs-
tevník, Sboru Dobrovolných Hasičů, Klubu seniorů a Hasič-
ské zásahové jednotky dalo příležitost k seberealizaci dalším 
našim občanům, jako jsou Jana Nedomová, Lenka Šmídková, 
Jitka Nováková, Richard Křivánek, Katka Staňková, Luboš 
Staněk, Daniel Vašák, Miroslav Vaverka, Jindřiška Veselá, 
Věra Čermáková, Pavel Jašek, Miroslav Císař, Jakub Chupík 
a spousta dalších, kterým se omlouvám, že jsem je zde 
nejmenoval. Bohatá společenská, kulturní a sportovní čin-
nost a velká účast občanů na nich je důkazem jejich úspěchů. 
Za všechny naše občany, kteří se zapojili i do pracovní čin
nosti při budování, úpravách a zvelebování v obci bych chtěl 
jmenovat alespoň Čestmíra Kloučka, Karla Podrazila, Zdeň
ka Krejčího a Miroslava Penčáka.
Velmi nám pomohla i spolupráce s okolními obcemi, ať už 
v rámci Mikroregionu Kahan  nebo s Neslovicemi a Hlínou. 
Neocenitelná je i pomoc našeho pověřeného úřadu Rosice. 
Vždy jsme se setkali s nevšední ochotou a snahou pomoci 
nám řešit všechny naše záležitosti. Stejnou zkušenost máme 
i s organizacemi, ve kterých jsme členy, jako je Svazek vodo
vodů a kanalizací Ivančice, KTS Ekologie či Vodárenská 
akciová společnost.
Největším bohatstvím každé obce jsou její lidé. Tento rok uká-
zal, že kratochvilští občané mohou být hrdí na svou obec a ta 
může být hrdá na své občany.
Děkuji  všem za dosavadní spolupráci a podporu a přeji hezké 
prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví v novém roce 
2013.

Ing. František Malý, starosta 
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Zastupitelstvo
Informace ze zasedání 
Zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva
obce proběhlo ve středu 28. 
11. 2012. Zahájeno bylo stan-
dartně v 18 hodin. Na pro-
gramu Zasedání bylo schvá-
lení rozpočtového opatření 
č. 9/2012, schválení Obecně 
prospěšné vyhlášky č. 3/2012 
o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, 
využití a odstraňování 
komunálních odpadů. Nová 
vyhláška je vyvěšena na 
úřední desce a elektronické 
úřední desce, kde se můžete 
seznámit s jejím zněním. 
Zásadní změnou, oproti 
předchozí vyhlášce č. 1/2004, 
je zvýšení ročního poplatku 
za dospělou osobu na 650,- 
Kč. Ke zvýšení jsme museli 
přistoupit z důvodu narůs-
tajících nákladů na likvidaci 
netříděného odpadu, které 
činily v roce 2011 na poplat-
níka 743,- Kč. Zůstaly zacho-
vány úlevy pro děti do 18 let 
ve výši 100,- Kč a osoby star-
ší 70 let ve výši 50,- Kč.
V rámci Různého přednesli 
předsedové Finančního a 
Kontrolního výboru zprávy 
z kontrol obou výborů. 
V dalším bodě Zastupitel-
stvo vyjádřilo souhlas se 
zapojením obce do procesu 
komunitního plánování 
sociálních služeb, který 
bude probíhat v obcích 
správního obvodu MěÚ 
Rosice v letech 2013–2014. 

Výsledkem tohoto procesu 
bude zpracování a schválení 
Střednědobého plánu roz-
voje sociálních služeb 
(Komunitního plánu) pro 
roky 2015 - 2019. Znovu se 
nám na stůl dostala proble-
matika Místní akční skupi-
ny (MAS), kde Zastupitel-
stvo schválilo tři usnesení, 
umožňující obci přístup 
k fondům z Evropské unie. 
V posledním bodě informo-
val pan starosta o termínu 
prezidentských voleb (1. 
kolo - 11. a 12. 1. 2013, 2. kolo 
- 25. a 26. 1. 2013) a o jmeno-
vání zapisovatelky okrskové 
volební komise, kterou se 
stala paní Eva Pazderová. 

Na závěr poděkoval pan sta-
rosta občanům za účast a 
pozval je na další zasedání 
ve středu 19. prosince.

Přehled usnesení 
z 13. zasedání Zastupitel-
stva obce Kratochvilka 
konaného 31. 10. 2012

Zastupitelstvo obce Krato-
chvilka 

Schvaluje:
a) Program 14. zasedání.
b) Rozpočtové opatření č. 9.
c) Obecně prospěšnou 
vyhlášku č. 3/2012 o místním 
poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využití a 
odstraňování komunálních 
odpadů
d) Zapojení obce do 
procesu komunitního 
plánování sociálních služeb.

e) Účast Mikroregionu 
KAHAN v MAS Brána 
Brněnska.
f) Poskytnutí území obce 
v MAS Brána Brněnska a 
působnost MAS Brána 
Brněnska na svém území.
g) Souhlas s vytvořením 
integrovaného strategické-
ho plánu MAS Brána Brněn-
ska.

Bere na vědomí:
a) Zprávu Finančního 
výboru.
b) Zprávu Kontrolního 
výboru.

Ing. Michal Zoblivý
1. místostarosta

„Moje roční působení na OÚ“
15. 11. 2011 jsem byl na usta-
vujícím zasedání Zastupi-
telstva obce zvolen do funk-
ce 1. místostarosty. Teď je to 
rok, co jsem nastoupil do 
funkce. Je rok doba dlouhá 
nebo krátká? Hodně záleží 
na úhlu pohledu. Pro děti, 
které musí chodit do školy, 
je rok nekonečný. Pro nás na 
obecním úřadě, v zastupi-
telstvu, ve výborech, 
v komisích je rok strašně 
krátký. Do voleb jsme šli 
s jasnou představou, co by-
chom chtěli změnit, opravit, 
vybudovat atd. Některé věci 
se nám povedly, některé 
mají určité nedostatky a 
některé nás teprve čekají. 
Z těch úspěšných bych jme-
noval zabezpečení fungová-
ní OÚ pro občany, funkční 

Oficiality z „OÚ“
z obecního úřadu
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služby Czech Point, obnove-
ní provozu knihovny s mož-
ností využití internetu, 
zahájení tvorby územního 
plánu, zahájení postupné 
nápravy nedostatků z minu-
losti v oblasti pozemků, 
rekonstrukci a znovuotevře-
ní MŠ, opravu pomníku 
padlým hrdinům, nákup 
hasičské cisterny pro zása-
hovou jednotku a zahájení 
rekonstrukce vodovodu a 
revitalizace sadu. Výše jme-
nované akce by se nedaly 
zrealizovat bez dostatku 
finančních prostředků. Na 
takové množství by náš roz-
počet nestačil, proto jsme se 
velice intenzivně, v souladu 
s naším předvolebním sli-
bem, snažili získat finanční 
příspěvky od různých insti-
tucí. Podařilo se nám získat 
od KÚ JmK 100.000,- Kč na 
rekonstrukci pomníku a 
25.000,- Kč na výbavu Zása-
hové jednotky, dále jsme zís-
kali 52.000,- Kč od Energore-
gionu 2020 na nákup malé 
komunální techniky. Na 
zateplení budov OÚ jsme 
získali od Státního fondu 
životního prostředí cca 
1.100.000,- Kč a od SVAKI se 
nám podařilo získat příspě-
vek na rekonstrukci vodo-
vodu ve výši 75% celkových 
nákladů, což je přibližně 
4.000.000,-Kč. Výše uvedené 
částky činí 1,5 násobek obec-
ního rozpočtu. Tohle vidím 
jako jednoznačný úspěch, za 
který patří dík všem, kteří se 
na získávání peněz podíleli. 
Jak jsem uvedl již na začát-
ku, ne vše se zcela povedlo. 

Zatím se nám nepodařila 
zrealizovat úprava prostor 
OÚ, aby prostředí pro obča-
ny bylo příjemnější, stále 
zápasíme s dokončením 
zděděné akce na výměnu 
rozhlasu a rekonstrukci 
veřejného osvětlení. Zde 
budeme muset ještě nějaké 
peníze vynaložit. I když 
jsme po obci rozmístili 
odpadkové koše se sáčky na 
psí exkrementy, nepodařilo 
se nám dosud přesvědčit 
všechny majitele čtyřnohých 
miláčků, aby po svých pejs-
cích uklízeli. Dalším, ne zce-
la dořešeným problémem je 
likvidace odpadů. I když je 
každý občan ze zákona 
povinen platit poplatek za 
likvidaci komunálního 
odpadu, stále se mezi námi 
najdou občané, kteří místo 
do popelnice nebo kontejne-
ru odvezou odpad na čer-
nou skládku. Tento nešvar 
bychom rádi v budoucnu 
odstranili.
Třetí skupinou jsou zásadní 
akce, které nás v nejbližší 
době čekají. Je to dokončení 
rekonstrukce vodovodu 
v obci, zateplení budov OÚ 
a oprava chodníků a komu-
nikací.
Co říci na závěr? Že je to 
časově náročné, a že to dělá-
me rádi. 
Chtěl bych poděkovat všem 
našim nejbližším, kteří nás 
podporují, kteří nám pomá-
hají a kteří to s námi ještě 
chvíli vydrží.

Ing. Michal Zoblivý, 
1. místostarosta

Provozní záležitosti 
obce
Vážení občané,
je za námi rok práce a nade-
šel čas se za ním ohlédnout. 
Hned na začátku našeho 
funkčního období došlo 
k rozdělení úkolů. Tím 
mým bylo zajistit provozní 
záležitosti, údržbu obce a 
obecních nemovitostí. Aby 
se dalo pracovat v budově 
OÚ, zprovoznili jsme efek-
tivnější vytápění prostor 
úřadu a také školky. Bylo 
také nutno převzít a „oprá-
šit“  techniku  a začít ji 
využívat pro zimní údržbu 
v obci. Doplnili jsme vyba-
vení o zametací kartáč.  
Dnes máme již vlastní rad-
lici a rozmetadlo na údržbu 
chodníků a komunikací, 
pořízené z dotace ENER-
GOREGIONU 2020.
Po zprovoznění vytápění a 
drobných stavebních úpra-
vách sociálního zařízení se 
staly útulnějšími i prostory 
školky. Využívaly je nejen 
ženy ke cvičení, přidali se 
se svými schůzkami i seni-
oři. V té době nás ani nena-
padlo (možná v to někteří 
doufali), že se do obce vrátí 
provoz Mateřské školky. 
Při seznamovací schůzce 
zastupitelů z okolních obcí 
(Neslovice, Tetčice, Hlína, 
Kratochvilka) padla první 
myšlenka na obnovení 
Mateřské školky. V květnu 
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jsme zahájili opravu sociál-
ního zařízení. Abychom 
učinili zadost všem nor-
mám z hygienického a pro-
tipožárního hlediska, při-
byla vzduchotechnika a 
protipožární strop.  Výsled-
kem tříměsíční práce byla 
kompletní rekonstrukce 
rozvodů vody, odpadů, 
sádrokartonových podhle-
dů se zateplením stropů, 
podlahové krytiny, soc. 
zařízení pro personál a 
děti. K provozu školky pat-
ří také oplocené dětské 
hřiště s normám vyhovují-
cími hracími prvky. Nebylo 
lehké se orientovat v nepře-
berné nabídce hracích 
sestav. Nabízená cena za 
sestavy přesahovala mnoh-
dy stotisícovou hranici. 
Nakonec zakázku vyhrála 
firma Mukov, která nám 
vyšla vstříc s cenou a sesta-
vu navrhla na stávající pro-
stor. Na závěr jsme zhoto-
vili nové oplocení dětského 
hřiště a nic nebránilo zahá-
jení provozu Mateřské 
školky jako odloučeného 
pracoviště MŠ Neslovice.
Od stavebních úprav se 
aktivita obecních spolupra-
covníků v čele s p. Čestmí-
rem Kloučkem přesunula 
na opravu pomníku. Jenom 
díky šikovnosti zaintereso-
vaných občanů jej bylo 
možné kompletně opravit. 
A to i přesto, že jsme 

z původního rozpočtu 
250 000,- Kč obdrželi dotaci 
v uvozovkách pouze 
100 000,- Kč. Abychom 
mohli snížit cenu, upustili 
jsme od výměny kamen-
ných částí pomníku. 
S nápadem, jak renovovat 
pomník,  přišel p. Penčák. 
Ani mě nenapadlo, jak je 
možné jednoduše (pokud 
máte zkušenosti a praxi) 
obnovit bez výrazných 
investic poškozené kamen-
né části hrobů. S nadšením 
jsem pozoroval restaurá-
torské kvality pana Miro-
slava Penčáka, za což má 
můj obdiv. Na závěrečné 
terénní úpravy uspořádala 
komise pro životní prostře-
dí brigádu, na které získal 
pomník svou finální podo-
bu.
Poslední akcí, kterou 
považuji za nutné zmínit, 
je obnova sadu. Práce 
v sadě probíhaly postupně 
během celého roku a je znát 
velký kus práce. Nikdo asi 
nečekal, jak rozsáhlou 
obnovou sad projde. Mož-
ná někteří nevěří, že 
momentální stav je udržitel-
ný. To, že máme zájem sad 
efektivně udržovat, dle 
mého názoru dokazuje 
umístění sezónního chovu 
ovcí. Správnost rozhodnutí 
také dokazují kladné ohla-
sy z OŽP Rosice.
Velký podíl na údržbě a 

vzhledu obce má Komise 
pro životní prostředí a roz-
voj obce, se kterou spolu-
pracuji. Scházíme se každý 
měsíc a konzultujeme pro-
bíhající projekty. Častým 
tématem je životní prostře-
dí a s tím související černé 
skládky. Již plánujeme 
organizaci dalších brigád, 
zaměřených na životní pro-
středí a likvidací černých 
skládek. Tímto bych rád 
požádal občany, aby upus-
tili od letitých zvyků poho-
dit odpadky mimo určený 
sběrný dvůr u Hasičky  na 
obecní. Asi si neuvědomují, 
že obecní pozemky jsou 
v podstatě i jejich.  
Musím zde také zmínit pří-
jemnou spolupráci na 
Obecním úřadě. Díky per-
fektní organizaci pana sta-
rosty jsme dokázali najít 
společnou řeč. Maximálně 
si dokážeme vyjít vstříc a 
prosba o radu či pomoc 
nikdy nepadne na neúrod-
nou půdu. 
Na závěr bych poděkoval 
občanům, kteří se zapojili 
do projektů a dali tím jasně 
najevo, že jim není lhostej-
ný vzhled obce. Přeji všem 
občanům klidné prožití 
vánočních svátků a těším 
se na pokračování spolu-
práce na dalších projektech 
v následujícím roce.

Jiří Vozdecký, místostarosta

z obecního úřadu
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Zápis o kontrole 
ze dne 27. 11. 2012

Předmět kontroly:

1. Usnesení č.71/2012: 
Prodej obecního pozemku 
panu Miroslavu Tunkovi 
(plocha pod garážemi)

2. Usnesení č. 72/2012: 
Smlouva s městem Rosice 
o úpravě vzájemných práv 
a povinností v souvislosti 
s centralizovaným zadává-
ním veřejné zakázky

3. Usnesení č. 73/2012: 
Dohoda se SVAKI o 
financování nákladů 
stavby – vodovod II. a III. 
etapa

4. Usnesení č. 74/2012: 
Schválení přílohy ke 
smlouvě č. 5/08 na rok 2013 
s KTS Ekologie, s.r.o.

5. Usnesení č. 76/2012: 
Zápis z dílčího přezkou-
mání hospodaření obce

Výsledky kontroly: Veške-
rá výše jmenovaná usnese-
ní byla splněna. Nebyly 
zjištěny žádné nedostatky.

Moje bilance aneb Rok se 
s rokem sešel…

Většinou vzpomínáme na 
dětství, začínající dospělác-
tví a při tom se vracíme do 
hodně, hodně daleké minu-
losti. Ale jak vzpomenout 
na uplynulý rok? Někdo si 

dává předsevzetí a někomu 
se podaří je i splnit.

Náš rok začal  už příprava-
mi na mimořádné volby 
v říjnu 2011. Každý jsme 
měli svou představu, 
spoustu nápadů a chtěli 
jsme něco změnit (a bylo 
toho dost). Nikdo ale asi 
nepředpokládal, že to 
dopadne tak, jak to 
dopadlo.

Přišly volby a my jsme do 
toho padli rovnýma noha-
ma.  Díky všem, kteří jste 
nás podpořili,  tu byla  
obrovská radost a emoce. 
To nás provázelo jen chvil-
ku a pak přišla realita.

Nastoupily komise a výbo-
ry a s nimi nové náměty. 
Podařilo se vybudovat 
nový spolek Klub seniorů, 
který se zhostil své role 
skvěle. „Nikdo si neza-
slouží být sám“ - tu větu 
jste už jistě slyšeli a tento 
spolek je toho důkazem.

Sbor pro občanské záleži
tosti slavnostně přivítal 
nové občánky. Naše krea-
tivní ženy pro tento den 
dokázaly připravit sál tak, 
že na to nelze zapomenout.

Chtěli jsme změnu a tak 
jsme začali zkrášlovat 
i obec. Komise pro životní 
prostředí dávala podněty. 
Hodně občanů pomáhalo, 

na brigády chodili i s dětmi 
a výsledky se dostavovaly.

Pravidelně jsme se scházeli 
na úřadě a Kontrolní výbor 
kontroloval plnění usnese-
ní Zastupitelstva. Musím 
konstatovat, že účast na 
schůzkách byla 100%.

Hodiny a hodiny strávené 
na brigádách, na úřadě, při 
učení, hledání paragrafů...
A že něco nejde?

 Mám dojem, že toto slovo 
už díky starostovi a jeho 
optimizmu , který do nás 
vlévá, přestává fungovat. 
Než se vysloví slovo 
„nejde“,  přednost má slo-
vo „zkusme“. Zvládnout  
se dá mnoho. Důkazem je 
třeba to, jak jde v tak krát-
kém čase obnovit mateřská 
školka. 

Věřím, že spousta občanů 
se kolem sebe dívá a vidí 
změny. Je to i vaše zásluha, 
protože vy jste byli a jste 
tím hnacím motorem.

Přeji vám všem hodně 
zdraví, ničím nerušené 
svátky vánoční a prosím i o 
trpělivost s námi a naší 
prací.         

Helena Hurtová, vedoucí KV

Členové KV Zdeňka Křiván-
ková, Karel Holoubek, Hana 

Pavlíčková, Martina Pešková

Kontrolní výbor obce Kratochvilka
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Finanční výbor obce Kratochvilka
z obecního úřadu

USNESENÍ Z 8. SCHŮZE 
FV, konané dne 23. 11. 2012
Finanční výbor:
1. Projednal a schválil roz-
počtové opatření č. 8 a 
č. 9/2012.

2. Projednal a schválil návrh 
OZV č.3/2012 o místním 
poplatku za provoz systému 
shromaždování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních 
odpadů. 
3. Dále provedl FV kontrolu 
a součet vynaložených 
nákladů na rekonstrukci 

pomníku padlých vojáků 
z první a druhé světové vál-
ky. Celkové náklady na 
rekonstrukci činí 138. 894,- 
Kč.  Vynaložené prostředky 
obce jsou řádně zaúčtovány 
a práce dle proplacených 
faktur provedeny.

Naše bilance
Je to o málo více než rok, 
kdy do čela obce bylo zvole-
no nové zastupitelstvo, ve 
kterém jsme díky vaší pod-
poře měli tu čest usednout. 
Nastal proto čas prvního 
bilancování. Dovolte mi, 
abych za uplynulý rok zhod-
notil práci Finančního výbo-
ru, kterému předsedám. 
Finanční výbor je zřízen 
zastupitelstvem obce na 
základě zákona o obcích. 
Jeho úkolem je především 
provádět kontrolu hospoda-
ření s majetkem a finančními 
prostředky obce a provádět 
další úkoly z pověření zastu-
pitelstva. Finanční výbor 
v naší obci byl jmenován 
dne 15. 11. 2011 na Ustavují-
cím zastupitelstvu obce Kra-
tochvilka. Za tuto dobu se 
finanční výbor sešel celkem 
dvanáctkrát (zápisy jsou na 
webových stránkách obce), 
téměř se 100% účastí.
Možná, že nebudu daleko 
od pravdy, když napíši, že 
nejenom já, ale nikdo ze čle-
nů výborů ani zastupitelů si 
nedovedl dost dobře před-
stavit, do čeho vlastně jde. 
Kolik času a práce tomu 

bude muset obětovat na 
úkor své rodiny, zaměstnání 
nebo odpočinku. Po uplynu-
lém roce mohu konstatovat, 
že těch hodin strávených na 
schůzích, kontrolách, brigá-
dách atd. bylo opravdu 
nespočet. O to více mě těší, 
že jsme vás zase „po několi-
ka letech“ mohli na schůzích 
zastupitelstva obce informo-
vat o tom, jaký má obec 
majetek (inventarizace 
majetku), jaké finanční pro-
středky vynakládala na 
rekonstrukce a projekty 
(znovuotevření Mateřské 
školky, pomník padlých 
vojáků z 1. a 2. světové vál-
ky, oplocení areálu MŠ, poří-
zení nové cisterny pro JSDH, 
zateplení budovy OÚ, 
rekonstrukce vodovodu 2. a 
3. etapa atd.). Informovali 
jsme i o přidělených dota-
cích z rozpočtu obce míst-
ním spolkům a organizacím 
(TJ Družstevník Kratochvil-
ka, SDH Kratochvilka, Klub 
seniorů). 
Provedli jsme i několik fyzic-
kých kontrol (kontrola 
pokladny, účetních dokladů 
a jejich plnění, úhrad poplat-
ků za SKO a psy). 
Iniciovali jsme projekty pro 
zvýšení příjmů do rozpočtu 
obce (samovýroba a prodej 
hotového dřeva). A v nepo-
slední řadě se podílíme i na 
vydávání místního zpravo-
daje, který nám některé 
okolní obce závidí.
Myslím, že za sebou máme 
kus dobře odvedené práce. 

Rozpočtové opatření č.8/2012
Výdaje:
§2212 navýšení o 52.000,- Kč
§3319 navýšení o 89.000,- Kč
§3613 navýšení o 45.000,- Kč
§6409 -45.000,- Kč 
Příjem:
§3639 zvýšení o 52.000,- Kč
§3319 zvýšení o 89.000,- Kč

Rozpočtové opatření č.9/2012
Výdaje:
§1032 navýšení o 14.000,- Kč 
§3341 navýšení o 18.000,- Kč
§3635 -140.000,- Kč
§3639 navýšení o 25.000,- Kč
§3721 navýšení o 8.000,- Kč
§6409 -68.000,- Kč
§6171 navýšení o 3.000,- Kč

Přesun položek ve výdajích 
v paragrafech  č.3319 , 3326, 3613



Informace z Komise pro občanské 
záležitosti, kulturu a sport

Do následujícího roku se 
budeme snažit nastavenou 
laťku nejenom udržet, ale 
pokusit se i rozšířit majetek 
a zvýšit rozpočet naší obce. 
Nadále budeme dohlížet na 
fi nancování nových akcí, 
které jsou před námi, plnění 
rozpočtu na rok 2013, prová-
dět kontroly zájmových 
organizací a spolků, které 
čerpají dotace z rozpočtu 
obce.   
V nadcházejícím čase konce 
letošního roku a s očekává-
ním roku nového je také 
období na zamyšlení nad 
tím, co se nám podařilo 
(i nad tím, co bohužel zatím 
ne). A tak to většinou bývá 
nejen v činnosti a chodu 
obce, ale i v soukromém 
životě každého z nás. Pro 
mě je to také doba, která mě 
vybízí k tomu, abych podě-
koval každému, kdo se svým 
přístupem a činností 
zasloužil, byť i třeba nepatr-
ně, o zdárný chod naší obce.
Na závěr mi dovolte, abych 
za celý FV popřál všem 
občanům klidné a spokojné 
prožití vánočních svátků a 
do nadcházejícího roku hod-
ně zdraví, štěstí a splnění 
všech, nejen osobních, přání 
a cílů.

Za FV předseda Luděk 
Klouček, 

členové Eva Jahůdková,  
František Chupík,  Jan Liškař a 

Martin Vašák
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Ve čtvrtek 29.11.2012 proběh-
la poslední letošní schůze 
naší komise. Tentokrát velmi 
krátká. Zkontrolovali jsme 
příspěvky do prosincového 
Zpravodaje a pak jsme se 
věnovali detailům k prosin-
covým akcím. Těch je letos 
spousta, tak už nezbývá než 
doufat , že všechno klapne a 
že se vám budou líbit. Vzhle-
dem  k množství prosinco-
vých akcí a i z organizačních 
důvodů jsme upustili od 
záměru pořádat něco na Tři 
krále. Pokud nás něco inspi-
ruje, tak se třeba za rok k této 
myšlence vrátíme.
Protože toto číslo zpravodaje 
je v letošním roce poslední, 
rádi bychom vám všem podě-
kovali za podporu, trpělivost 
a hlavně účast na všem, co 
pořádáme. Bez vás by to 
nemělo smysl. Kalendář 
zamýšlených akcí na příští 
rok je bohatý a my se budeme 
snažit vás zase přilákat a 
pobavit.
Krásné a klidné vánoce.
Obrození na Kratochvilce
Už jenom to, že vychází pra-
videlně Zpravodaj, je důka-
zem, že na Kratochvilce pro-
bíhá obrození. Kdyby se tu 
nic nedělo, tak není o čem 
každý měsíc psát.
Skoro všechno, co napadá mě, 
už napadlo někoho jiného a 
už se na tom také pracuje 
(voda, rozbité komunikace, 
nevytopitelný sál), nebo je to 
v plánu (hřiště pro děti, pro-
pojení s okolními obcemi), 
nebo to není úplně v naší 
moci (třeba kanalizace). Za 
poslední rok obec úžasně 
ožila a spousta se toho uděla-

la (sad, pomník, školka). Ale 
dva nápady na něco dalšího 
do budoucna mám.
Líbí se mi představa udělat 
v bývalé „békárně“ KIC Kra-
tochvilky (kulturní a infor-
mační centrum ☺). Prostor-
nější a hezčí knihovnu a 
klubovnu ke schůzkám spol-
ků a sdružení. Myslím, že 
využívaná by byla určitě. 
Družstevníci se schází v kabi-
nách, senioři a komise v pří-
sálí, sále nebo v knihovně, 
kde se také snaží pořádat své 
akce. Chybí nám prostory 
střední velikosti. Velké akce a 
výstavy patří do sálu, ale co s 
„komornějšími“ událostmi? 
Klenuté stropy v „békárně“ si 
o zútulnění takovým typem 
místností přímo říkají.
A pak ještě jeden takový sen 
mám. Tělocvičnu. Nechci to 
nazývat sportovní hala, pro-
tože to evokuje představu 
veliké, prostorné a drahé 
budovy (jak investičně, tak 
provozně). Ale nejen kultu-
rou žij e Kratochvilka. A pro 
sportování omladiny i dospě-
lých nemáme pod střechou 
nic.
Venku je kurt a hřiště, ale 
stolní tenis se hraje opět 
v sále. Mojí představě stačí 
malá tělocvična, kde se dá 
zahrát fl oorbálek nebo fotbá-
lek tři na tři, plácnout volejbal 
v pár lidech nebo badminton. 
Anebo ten pinec. Nepotřebu-
jeme tenisovou ani basketba-
lovou halu s hledištěm. Stačí 
se někde převléct ze zpocené-
ho trička a trochu umýt. 
Chystáme územní plán, tak 
by se třeba někam vmáčkla.

Martin Vašák



Jubilea

SHR(áb)NUTÍ  
Myslím, že nadpis mluví za 
vše. Letošním rokem jsme se 
doslova prohrabali až do sa-
motného jeho konce. Když 
cokoli končí, je dobré se 
ohlédnout a zhodnotit, co 
jsme za sebou zanechali. 
O to, jak to dopadlo u nás 
v Komisi pro životní 
prostředí a rozvoj obce, bych 
se s vámi ráda podělila.  
Když jsme začali s proměnou 
Kratochvilky, aby se nám tu 
všem líbilo žít, věděli jsme, 
že lehké to nebude. Ale 
nadšení všech zúčastněných 
překonala všechna 
očekávání. Našim úkolem 
bylo Kratochvilku zkrášlit. 
Povedlo se nám to, viďte? 
Naše první akce „HRÁBĚ“ 
proběhla 14. dubna. Jarní 
úklid. Je jasné, že jenom 
s hráběmi bychom to nevy-
trhli. Bylo potřeba spousta 
nářadí i techniky, ale hlavně 
lidské ruce. To je to 
nejcennější, co potřebujeme 
na každé brigádě.
Další setkání s hráběmi 

proběhlo 17. června, kdy 
jsme Kratochvilku probarvili 
květinovými záhony.
Hrábě jsme ale nenechali 
moc dlouho odpočívat a 
v sobotu 26. června jsme 
uskutečnili další úklidovou 
brigádu. No, vzali jsme si na 
pomoc i různé křovinořezy, 
kotouče a lopaty, ale hrábě, 
ty nemůže nic nahradit.
Pomník jsme „pohrabali“ 
v sobotu 1.září. Prokoukl. Je 
nově osázen, oplocen, ob-
sypán, zavezen a celkový 
dojem? Myslím, že skvělý.
Svůj vlastní odstavec si 
určitě zaslouží i téma „SAD“. 
Jak to vše popsat. Vystačilo 
by to na samostatný článek. 
V průběhu celého roku jste 
se sami mohli přesvědčit, 
jaké změny v sadě nastaly. Je 
to prostě a jednoduše nád-
hera. Je tam čisto, vlídno, 
útulno. Ať nám to dlouho 
vydrží!
Mezi tím vším, co jsem po-
psala, se událo mnoho i ve 
školce, na školní zahradě a 
dalších místech, která 

potřebovala nějaký zásah. 
Změna je vidět všude. Své 
místo našlo u nás v Kratoch-
vilce spousta okrasných 
dřevin, keřů, růží, odpad-
kových košů, laviček a 
dalších drobností, které nám 
zkrášlují a usnadňují život.
Za členy komise bych vám 
všem velice poděkovala za 
veškerou pomoc, kterou jste 
nám věnovali. Za čas, který 
jste nám obětovali. A za prá-
ci, kterou jste odvedli. Ne 
pro nás, ale pro sebe a svou 
obec!
A nakonec – nemohu si 
odpustit: HRÁBĚ.
Jsou poslední tečkou za 
každou úpravou terénu, 
trávníku a záhonku. A navíc 
– úplně každý je má doma. 
Tak si do příštího roku 
můžete rozmyslet, že byste 
je trošku protáhli a my se 
budeme na ně, ale hlavně na 
vás moc těšit, až nám zase 
přij dete na pomoc. Budeme 
ji potřebovat!

Petra Benhartová, vedoucí 
Komise pro ŽP a rozvoj obce

Komise pro životní prostředí a rozvoj obce

1010

V prosinci slaví svá jubilea a 
narozeniny paní Irena Aujeská, paní 
Anna Enžlová, paní Marie Hrubá a 
pan Bohuslav Aujeský. Gratulujeme 

jim a přejeme pevné zdraví.

Za KOZKS Veronika Vítová

Byli jsme popřát paní Marii Hrubé.

Jubilea a narozeniny
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TJ Družstevník Kratochvilka 
si dne 11. listopadu 2012 
pronajala ledovou plochu na 
zimním stadionu v Rosicích. 
Každý, kdo měl chuť, si mohl 
v čase od 15:30 – 17:00 hodin 
zdarma zabruslit. Akce byla 
uspořádána pro všechny 

občany Kratochvilky. 
Sešlo se nás dost: velcí i malí, 
bruslaři zkušení i absolutní 
začátečníci. Někteří sice 
přij eli bez bruslí a stali se di-
váky, ale víc bylo těch, 
kterým brusle nechyběly a 
tak se mohli prohánět po 

ledu. Podle mého odhadu 
dorazilo víc jak 60 spor-
tovních nadšenců. Za sebe 
mohu potvrdit, že bylo moc 
příjemné bruslit s kamarády 
a známými z naší obce. 

za TJ Katka Staňková

Bruslení 

Plánované akce na Kratochvilce

TJ Družstevník pořádá 
2. ročník vánočního turnaje 
ve stolním tenise O pohár 
starosty.
Kdy? Sobota 15. 12. 2012. 
Prezence: 8:30 – 9:00 hodin, 
zahájení 9:00 hodin.
Kde? Kulturní sál Krato-
chvilka. 

Kdo může hrát?  Pouze 
neregistrovaní hráči u 
ČAST, BREST apod. za 
posledních pět let. 
Hrajeme v kategoriích 
dvouhra žen, dvouhra 
chlapců do osmnácti let a 
dvouhra mužů.
Startovné: dorost do 18ti let 

a ženy 50,- Kč, muži 100,- 
Kč. 
občerstvení v rámci star-
tovného, vítězové obdrží 
věcné ceny.

Telefonický kontakt pro 
přihlášení: 739 429 150
Srdečně zve 
TJ Družstevník

O pohár starosty

Ochutnávka vánočního cukroví u punče
TJ Družstevník Kratochvil-
ka  pořádá dne 22. 12. 2012 
v místním sále od 16:00 ho-
din vánoční posezení spo-
jené s ochutnávkou 
vánočního cukroví u hor-
kého punče.  Štědrý den je 
už za dveřmi a tak si můžete 
v klidu vydechnout a přij ít 
posedět. Už bude načase 
setřást ze sebe předvánoční 

hektickou dobu - a vánoční 
posezení s přáteli je právě 
to pravé. Nechejte se zlákat 
- přij ďte ochutnat a třeba 
i zhodnotit vánoční pečivo. 
Z předešlých let je nasta-
vena laťka už hodně vysoko 
a stále se přesvědčujeme, že 
v naší obci máme spoustu 
šikovných občanů, pro které 
je hračka vytvořit chutné 

vánoční výrobky. Právě 
proto vítáme všechny ty, 
kteří se rozhodnou přinést 
své vánoční výtvory na 
ukázku i ochutnání.  Každý, 
kdo přinese vzorek svého 
snažení, bude obdarován. 

A zda chystáme nějakou 
kulturní vložku? Přij ďte a 
nechte se překvapit.

akce

Betlémské světlo
24. 12., na Štědrý den, si můžete přij ít do knihovny pro Betlémské světlo. Plamínek, 
zažehnutý v místě Ježíškova narození, pro vás přineseme z neslovického kostela. 
Čekáme na vás od 14:00 do 15:00. 

za TJ Katka Staňková
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Papírová krajka
Připomínáme všem přihlášeným minikurz
papírové krajky v knihovně. Paní Olga 
Plachá, která vám kouzlo této techniky 
ukázala i na adventní výstavce, nás zasvětí 
do základů  a možná předá část svého 
nadšení pro věc. Přij ďte si zatvořit v sobotu 
8. 12. od 14 do 17 hodin do místní lidové 
knihovny. Při velkém počtu zájemců 
připravíme pokračování. 

akce

Ježíškova pošta
Nestihli jste ještě napsat 
Ježíškovi anebo jste propásli 
Ježíškovu poštu pod naším 
stromem? Nevadí. 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 Ježíškovi i 
do poštovní schránky kni-
hovny před úřadem. Je 

správně označená :-) 
Nezapomeňte obálku 
s přáním podepsat, aby to 
Ježíšek nepopletl. Pro vaše 
dopisy si bude chodit 
průběžně, tak neváhejte. 
Pošta zavírá 17. prosince!!! 

Cvičení na Kratochvilce
Připomínáme, že už se opět 
cvičí! Cvičíme v prostorách 
mateřské školky a může se 
k nám přidat kdokoliv, kdo 
má zájem něco dělat pro své 
tělo i zdraví. Nemusíte ni-
kam cestovat a utrácet 
peníze za benzín či jízdné. 
Cvičení v místě bydliště 
ušetří váš čas i energii. Proto 
přij ďte, místa je dost! Pokud 
si budete klást otázku, co si 
vzít na cvičení s sebou, vel-
mi ráda poradím. Hodit se 

bude cvičební podložka 
(ne všude je položen ko-
berec) a pevná obuv. Kdo 
má, ten přibalí i overball.
Co vás čeká?  Cvičení se 
provádí na zemi i ve stoje a 
je zaměřené na zpevnění a 
vytvarování postavy.
Cvičíme s již zmiňovaným 
overballem nebo bez něj. 
Jiné přístroje nemáme a ani 
nepotřebujeme. Zapojujeme 
nejrůznější svaly a
zlepšujeme si svoji fyzickou 

kondici.
Nezapomínáme ani na pro-
táhnutí celého těla.
Zima se hlásí, venku sychra-
vo a pohybových aktivit 
ubývá, proto zkuste přij ít 
mezi nás. Skupinový elán 
jen tak nevyprchá, takže 
hoďte lenost za hlavu a 
přij ďte si s námi zacvičit.
Cvičení probíhá pod záštitou 
TJ Družstevník a OÚ. 

Katka Staňková

Hernička 
Od ledna 2013 se opět roz-
bíhá Hernička, určená pro 
děti do 7 let. Budeme se 
scházet vždy v úterý od 16 
do 18 hodin, začínáme 8. 1. 
2013. Cena jedné návštěvy je 

20,- Kč, za dalšího sou-
rozence jen 10,- Kč. S sebou 
si přineste pouze přezůvky.

Můžete se těšit na hry, 
cvičení a spoustu radovánek 
s kamarády. Od ledna se na 

vás těší Veronika Vítová a 
Liduška Vozdecká. 

Naše Hernička probíhá pod 
záštitou MŠ a ZŠ Neslovice

Veronika Vítová

-jc-



Prosincové  akce v mikroregionu Kahan
Datum Název akce Místo konání
7.12. Adventní posezení se seniory Zakřany  - sál OÚ
7.12. Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního 

stromku
Újezd u Rosic - obec

8.12. Vánoční výstavka, den otevřených dveří a 
vánoční vystoupení

Rosice - ZŠ 

8.12. Setkání seniorů Vysoké Popovice
8.12. Vánoční těšení s aerobikem Říčany - kulturní dům
8.12. Kurz papírové krajky Kratochvilka - knihovna
8.12. Zabijačka Rosice - Starý pivovár
13.12. Průvod sv. Lucie Rosice
13.12. Vánoční žákovský koncert ZUŠ Zastávka - dělnický dům
14.12. Čtení pro Ježíška Rosice - městská knihovna
15.12. Turnaj ve stolním tenise Kratochvilka - sál OÚ
15.12. Vánoční jarmark Rosice - zám.nádvoří ZKC
15.12. Zájezd do vánoční Budapešti Zbýšov
16.12. Dárek na poslední chvíli Rosice - SVČ
16.12. Vánoční koncert Rosice- KD Cristal
17.12. Div.představení „Já nejsem Ježíšek, ale 

Kožíšek“
Zbýšov - kino Horník

18.12. Vánoční besídka Zakřany - tělocvična ZŠ
21.12. Betlémské světlo Tetčice - kaple sv. Floriána
21.12. Čtení pro Ježíška Rosice - městská knihovna
21.12. Zpívání pod vánočním stromem s ohňostro-

jem
Zastávka ulice 1.máje

21.12. Betlémské světlo Babice u Rosic
22.12. Světelný průvod k živému betlému Ostrovačice - sokolovna, kostel
22.12. Výstavka a ochutnávka cukroví Kratochvilka - sál OÚ
23.12. Sokolský sjezd Zastávka - sáňkování se Sokoly
23.12. Vánoční procházka ke krmelcům Babice u Rosic
24. 12. Betlémské světlo Kratochvilka - knihovna
25.12. Gong Zbýšov - Pamír
25.12. Živý betlém Zakřany - náves před OÚ
26.12. Vánoční žákovský koncert ZUŠ Zastávka - kaple sv. Jana Křtitele
29.12. Silvestrovské posezení Zakřany - sál OÚ
29.12. Turnaj v pingpongu Lukovany - KD
31.12. Gong Zbýšov - Pamír
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zábava

Advent tohoto roku je 
nezvykle programově nabi-
tý nejen u nás na Krato-
chvilce. Plánovaný program 
je tak pestrý, že člověka láká 
si letošní předvánoční čas 
bez stresů užít a nenechat se 
zlomit tradičním shonem. 
Proto vám všem přeji, ať si 
užijete klidné předvánoční 
atmosféry i svátků vánoč-
ních s rodinou i s přáteli a 
do nového roku vkročíte
odpočatí a plni elánu.

Adventní koncert
7. 12. 2012 v 18:00 
v Městské knihovně Rosice 
Lidové koledy a vánoční 
skladby v podání hudební-
ho tria Jen tak tak.
Pořadatel: Městská knihov-
na Rosice

Vánoční čas
7. 12. 2012  
Prodejní výstava vánočních 
aranžmá probíhá v prodejně 
Květiny Hrbek na Brněnské 
ul. v Rosicích ve dnech 7 . -  
9. prosince v prodejní době. 
Srdečně zve Eva Hrbková 
s kolektivem. 
Pořadatel: Květiny Hrbek

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

Milostný trojúhelník
8. 12. 20122
KD Říčany ve 20 hodin 

Herecko - psychologický 
balanc tří odlišných klaunů 
- Pavel Liška, Martin 
Zbrožek, Josef Polášek.
Předprodej vstupenek na 
OÚ Říčany nebo na 
tel. č. 774 327 377.

Vánoční zpívání
9. 12. 2012 v 15:00
v Společenském sále zá-
meckého kulturního cen-
tra 
Lidové písně a koledy 
v podání hudební skupiny 
MONA Trio pod vedením 
P. Polanského. 
Pořadatel: KIC Rosice

Cestovatelské promítání 
OLA LAMA
11. 12. 2012 v 17:00 
Městská knihovna 
Hudební promítání 
a představení bohatě foto-
graficky laděné knížky 
OLA LAMA. 

Průvod sv. Lucie
13. 12. 2012
Světýlkový průvod 
z nádvoří zámku vyjde 
v 16:30
Zastavení s vánočními 
zvyky, dílničkami a teplým 
občerstvením.
Pořadatel: Středisko 
volného času Rosice

Narodilo se děťátko 
v městě Betlémě
3. 12. 2012 v 17:00
v Městské knihovně 
Rosice

Hudebně dramatické pásmo 
vánočních lidových zpěvů a 
veršů v podání dramatic-
kého kroužku Divadýlko při 
SVČ Rosice.
Pořadatel: Městská knihov-
na Rosice

Vánoční jarmark
15. 12. 2012 od 10:00
Zámecké nádvoří 
Historické tržiště, šermířské 
vystoupení SHŠ Taranis, 
dobová hudba Weytora. 
Vstupné dobrovolné.
Pořadatel: Správa zámku 
Rosice

O líné babičce
19. 12. 2012 v 17:00      
v Městské knihovně 
Rosice
Autorské čtení spisovatelky 
Aleny Kastnerové z knížky 
O líné babičce a 
O nevyřáděném dědečkovi. 
Pořadatel: Městská knihov-
na Rosice

Ivan Mládek
20. 12. 2012 od 19:00
Kino Réna Ivančice
Bio trio - anekdoty, kterým 
se vždy zasmějeme, či které 
jsme doposud neslyšeli a 
písničky v podání skvělých 
muzikantů a bavičů.
Předprodej v KIC Rosice 
299 Kč.

Předvánoční kros
2. 12. 2012 v 10:00
Start: restaurace Rybářská 

Pozvánky na akce nejen do Rosic



bašta v Tetčicích
Akce je čistě amatérská a je 
určena pro všechny věkové 
a výkonnostní kategorie, 
pro všechny sportovní 
příznivce terénního běhu. 
Startovné: 50 Kč (zahrnuje 
balíček s občerstvením a čaj 
po doběhu). Délka trati: 
11 km (cca 60% off -road).
Přihlášky: do pátku 21. 12. 
(dokoupi l.b@seznam.cz, 
SMS 734 857 666 - jméno a 
ročník)

Akce se koná za každého 
počasí.
Více na x-liga.webnode.cz

Vánoční koncert mando
línového orchestru 
Moravan
22. 12. 2012 v 17:00
v Společenském sále zá
meckého kulturního cen
tra
Vánoční melodie pod tak-
tovkou rosického rodáka 
Bohuslava Konečného.
Pořadatel: Klub seniorů 
Rosice

Betlémské světlo pro 
Rosice
23. 12. 2012 
Palackého nám. 14:30 
Betlémské světlo si můžete 
přij ít připálit k vánočnímu 
stromu na náměstí od 14:30 
do 16:00. O významu Vánoc 
promluví rosický farář 
Mgr. Jan Klíma.
Pořádají: Skauti z Rosic a 
Římskokatolická farnost 
Rosice.
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SVATÁ ČTVEŘICE
9. 12. 2012 v 19 hodin
ČR 2012, režie: Jan Hřebejk
Komedie, 78 min., do 15 let 
nepřístupný, ČESKY, 70 Kč. 
Nudíte se v posteli? Inspira-
ci můžete načerpat u režiséra 
Jana Hřebejka a scenáristy 
Michala Viewegha. Ti spolu 
stvořili příběh o dvou 
párech, které se rozhodly 
vyřešit ubíjející stereotyp 
manželské erotiky poměrně 
originálním způsobem.

VE STÍNU
12. 12. 2012 v 19 hodin
ČR 2012, 
režie: David Ondříček
Krimi, 96 min., přístupný, 
ČESKY, 75 Kč. 
V bývalém Československu 
50. let se odehrává napínavý 
kriminální příběh, který ve 
svém důsledku zasáhne do 
osobních osudů aktérů i je-
jich blízkých. Každý má svůj 
stín minulosti, své slabé 
místo, které dokáže z obětí 
udělat viníky a z viníků 
hrdiny.

TWILIGHT SÁGA: 
ROZBŘESK  2. ČÁST 
16. 12. 2012 v 17:30 
a ve 20 hodin
USA 2012, režie: Bill Condon
Fantasy, 115 min., nevhodný 
do 12 let, TITULKY, 70 Kč. 
Závěrečná část světoznámé 
upírské ságy nás naposledy 

zavede do světa, kde upíři a 
vlkodlaci bojují nejen o svou 
lásku, ale i o vlastní životy. 
Novorozená upírka Bella a 
její manžel Edward mohou 
být konečně navždy spolu a 
šťastní, ale příchod jejich po-
zoruhodné dcery Renesmee 
uvede do pohybu 
nebezpečný řetězec událostí, 
které pro ně mohou skončit 
katastrofou.

OBČAN K
19. 12. 2012 v 19 hodin
ČR 2012, 
režie: Michal Romeo Dvořák
Dokument, 72 min., do 15 let 
nepřístupný, ČESKY, 70 Kč. 
Skupina dvanácti umělců se 
vydává na průzkum tenké 
hranice osobní svobody. 
Zaměňují své identifi kační 
průkazy a půl roku žij í pod 
cizími jmény. Díky 
občankám s počítačově ma-
nipulovanými fotografi emi 
se v tichosti žení, učí se pilo-
tovat letadlo nebo vyřizují 
zbrojní pas.

V LEDNU SE NEBUDE 
Z DŮVODU DIGITALIZACE 
KINA A REKONSTRUKCE 
SÁLU PROMÍTAT!

Rezervace vstupenek na 
tel. 732 718 678 nebo emai
lu kino@kic.rosice.cz
Provozovatel: KIC Rosice, 
Palackého nám. 45, tel. 546 
492 196, 731 677 363

Čerpáno z  htt p://kic.rosice.cz,  zpracovala Hana Pavlíčková

Program Kina Panorama

kino
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ZVONILKA  TAJEMSTVÍ 
KŘÍDEL 
8. 12. a neděle 9. 12.  vždy v 
17 hodin
USA - animovaná pohádka, 
dabing, délka 90 min., vstup-
né: 100 Kč  
Cesta Zvonilky a pohádko-
vých 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 vel-
ké diváky podle oblíbeného 
televizního seriálu O Zvonil-
ce! 
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 kapi-
tán Hakl je u kriminálky 25 
let. Nyní slouží u NB. Jako 
stín se za ním plouží major 
Zenke. Oba pracují na 
vykonstruovaném případu 
loupeže, kterou sehraje StB, 
aby odvrátilo pozornost od 
národní katastrofy- měnové 
reformy!

HOBIT 
čtvrtek 13. 12. v 17 a ve 20 
hodin, pátek 21. 12 v 17 a ve 
20 hodin
USA, Nový Zéland - dobro-
družný fantasy příběh, 
DABING-2D, 160 min., 
vstupné: 100 Kč

Režie: P. Jackson/ Hrají: Ian 
McKellen, Martin Freeman, 
Richard Armitage, James 
Nesbitt, Ken Stott, Cate Blan-
chett, Elijah Wood

Čaroděj Gandalf Šedý osloví 
Bilba Pytlíka, aby se vydal 
na dobrodružnou výpravu 
spolu  s třinácti  trpaslíky v 
čele s legendárním bojovní-
kem Thorinem. Cílem výpra-
vy je znovu nárokovat ztra-
cené trpasličí království 
Erebor, o které hobity při-
pravil drak Šmak. Tajemná 
země je plná nástrah a pře-
kvapení... 

HOŘÍ, MÁ PANENKO 
pátek 28. 12. v 18 
a ve 20 hodin
ČR - komedie, nová digitální 
podoba - 2D, 71 min., vstup-
né: 80 Kč
Režie: M. Forman / Hrají: Jan 
Vystrčil, Josef Šebánek, Ladi-
slav Adam, František Debel-
ka, Milada Ježková, Vratislav 
Čermák
Nenechte si ujít digitální 
podobu tohoto nezapome-
nutelného filmu! Modelový 
průzkum maloměšťáctví, 
pranýřování české národní 
povahy, to vše se odehrává 
na pozadí hasičského bálu. 

Zde se spojují groteskní 
gagy, organizační zmatky, 
živelné katastrofy a hloupost 
bližních! 
KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM  
sobota 29. 12.  v 17 hodin
ČR - pohádkový příběh pro 
celou rodinu, délka 80 min., 
vstupné 80 Kč
Přeneseme se do středověké 
Prahy - do pohádkového 
sýrového království! Kromě 
starých známých postaviček 
se mohou malí i velcí diváci 
těšit na řadu pohádkových 
bytostí a nové hlavní hrdi-
ny- děti Kuby a Máci - HON-
ZÍKA A ZUZANKU, kteří 
spolu s Kozou procházejí 
celým příběhem. Více pohád-
kové- více rodinné!!! 
LOOPER 
sobota 29. 12. ve 20 hodin
USA, Čína - thriller, titulky, 
118 min., vstupné: 80 Kč
Režie: Riah Johnson / Hrají: 
Joseph Gordon-Levitt, Bruce 
Willis, Emily Blunt, Jeff 
Daniels
Loopeři jsou nájemní zabijá-
ci, kteří pracují pro zločinec-
kou organizaci. Za svou 
krvavou práci jsou dobře 
placeni. Joe je looper, žije v 
luxusu, spolehlivě plní 
zakázky. A to platí až do té 
poslední! K jeho velkému 
překvapení se před jeho 
zbraní objeví on sám, jen o 
něco starší! Má zastřelit sám 
sebe? 
REZERVACE:
Telefonicky: 546 451 469, 736 
601 631, 602 511 610 
Email: postakinorena@quick.cz

Program Kina Réna Ivančice

Čerpáno z  http://kic.ivancice.cz/Kino.htm,  zpracovala Hana Pavlíčková
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V roce 1914 byla Kratochvil-
ka napojena na elektrický 
proud, dodávaný z oslavan-
ské elektrárny. Proč právě 
v Oslavanech byla vybudo-
vána elektrárna? Především 
proto, že v místě se nacházel 
zdroj uhlí. Na počátku dva-
cátého století dosahovala 
těžba v rosicko-oslavanském 
revíru čtyř až pěti milionů 
metrických centů ročně. Teh-
dy Rosická báňská společ-
nost měla potíže s odbytem 
prachového uhlí horší kvali-
ty z jižní části revíru. Z nou-
ze vznikla myšlenka posta-
vit v Oslavanech elektrárnu, 
která by dodávala proud 
nejen místním báňským 
společnostem, ale hlavně 
velkým textilním, kovoděl-
ným a potravinářským závo-
dům v Brně. Brněnská měst-
ská elektrárna už dávno 
nestačila poptávce po elek-
trickém proudu.
K vybudování elektrárny 
bylo třeba nákladných inves-
tic. Nejprve bylo nutno pře-
budovat dosavadní větrací 
šachtu Kukla na moderní 
důl se železobetonovou, 37 
metrů vysokou těžní věží a 
převést tam těžbu z celého 
revíru. Tak se také stalo 
v letech 1910 až 1912. Musel 
být vybudován jez na řece 
Oslavě, aby elektrárna měla 
dost vody a také uhelné prá-
dlo, které bylo s dolem Kuk-
la spojeno lanovkou. V roce 
1913 byla prodloužena lokál-
ka z Ivančic do Oslavan, kte-
ré se tak zapojily do sítě stát-

ních drah. Elektrárna se 
stavěla rychlým tempem, 
takže v roce 1913 dodávala 
již první proud. K Brnu bylo 
vybudováno nejkratší cestou 
vedení vysokého napětí. 
Elektrárna ukončila výrobu 
elektřiny po 79 letech provo-
zu. Příčinou bylo, že 
v poslední době těžba uhlí, 
které se těžilo z velkých 
hloubek a lanovkou se 
dopravovalo ze Zbýšova, 
byla neekonomická, státem 
dotovaná a tím i provoz elek-
trárny byl ztrátový.
Postupně byly napojovány 
další obce a tak i u nás 
v následujícím roce došlo 
k zavedení elektrického 
proudu. Na pravé straně sil-
nice do Neslovic, na křižo-
vatce v rohu dnešního parčí-
ku, byl vybudován zděný 
objekt pro transformátor, 
k němuž bylo připojeno 
vysoké napětí a odtud pro-
vedeny rozvody po celé obci. 
Tak i u nás se rozsvítily elek-
trické žárovky. Zpočátku se 
v domácnostech používaly 
běžně žárovky menšího 
výkonu, převážně 25W. I tak 
to byl značný rozdíl oproti 
do té doby užívaným petro-
lejovým lampám nebo svíč-
kám. Teprve později se zača-
ly objevovat elektrické 
spotřebiče, například žehlič-
ky, vařiče, či později rozhla-
sové přijímače. Zemědělci, 
kteří dosud používali pro 
pohon mlátiček žentoury, 
nahradili je elektrickými 
motory, které našly všestran-

né další použití.
Bohužel došlo i k neštěstí. 
V roce 1931 dne 19. června 
po bouřce prováděl v trans-
formátoru opravu zaměst-
nanec Západomoravských 
elektráren, který neodpojil 
transformátor od napětí a 
došlo ke smrtelnému úrazu. 
Jmenoval se Plíšek a pochá-
zel z Nové vsi.
V roce 1932 bylo zřízeno 
veřejné osvětlení nákladem 
7690 Kč. Po obci byla na 
stožárech vedení rozmístěna 
žárovková svítidla, jejichž 
zapínání a vypínání bylo 
ovládáno ručně. Spínač byl 
umístěn na stožáru stojícím 
na rohu domu č. 15 a obslu-
hoval ho pověřený zřízenec. 
Avšak v době 2. světové vál-
ky se v noci nesvítilo. Z bez-
pečnostních důvodů bylo 
nařízeno zatemnění oken a 
tudíž ani veřejné osvětlení 
nesmělo být používáno.
Technický vývoj pokračoval, 
a tak v roce 1973 bylo zapo-
čato s montáží výbojkového 
osvětlení. V celé obci zazáři-
la nová jasná světla. Zhášení 
a rozžíhání výbojek bylo 
řízeno automaticky pomocí 
fotobuňky.
Elektrická síť v obci, která 
sloužila dvaašedesát let, 
potřebovala renovaci. Proto 
v roce 1975 bylo započato 
s její generální opravou. Již 
od dubna byly naváženy 
nové betonové stožáry a 
v červnu začali pracovníci 
rozvodných závodů postup-
ně jimi nahrazovat původní 

Z obecní kroniky - Elektrifikace Kratochvilky
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dřevěné. Také na domech 
vyměňovali stožáry pro 
domovní přípojky. Místo 
jednotlivých holých drátů 
byly nataženy kabely. Nové 
stožáry se již neumisťovaly 
na střechy, ale konzolami 
byly upevňovány na stěny. 
V jejich blízkosti byly do stěn 
zabudovány litinové krabice 
pro pojistky, které dříve 
v byly umístěny v izoláto-
rech na stožárech vedení. 
Práce spojené s renovací sítě 
skončily na podzim. Montéři 
bydlili v maringotkách 
umístěných naproti pomní-
ku na hřišti, pouze na víkend 
jezdili domů. Byl též vymě-
něn transformátor a postave-
na pro něj nová konstrukce.
V domácnostech přibývalo 
elektrických spotřebičů, ve 
špičkách byla síť přetížena a 
na koncích vznikalo podpě-
tí. Proto v roce 1987 byl 
v obci instalován nový trans-
formátor, který byl umístěn 
v jižní části obce. K němu 
bylo vybudováno nové vede-
ní vysokého napětí a od 
transformátoru do sítě pro-
veden přívod kabelem.
Spotřeba elektrické energie 
rostla i nadále a síť nebyla na 
toto zvyšující se zatížení 
dimenzována. Proto bylo 
opět nutno hledat řešení 
v jejím posílení. V roce 1994 
občané začali požadovat při-
pojení bytů na elektrické 
vytápění. Vzhledem k ceně 
energie a k podpoře ekolo-
gického vytápění se počát-
kem devadesátých let zdálo 
toto řešení výhodné. Obecní 
úřad tedy rozhodl o posílení 

sítě s tím, že zároveň budou 
akceptovány žádosti asi 
osmi občanů na zavedení 
elektrického vytápění. 
Postupně však těchto žádostí 
přibývalo a proto bylo zadá-
no zpracování projektu, kte-
rý počítal se zesílením stáva-
jícího transformátoru, 
postavením jednoho trans-
formátoru navíc a propoje-
ním koncových větví na 
jihozápadní straně obce sil-
nějším kabelem. V říjnu 1995 
bylo evidováno už 88 přihlá-
šek na toto vytápění. Projekt 
byl přepracován a paní sta-
rostka vedla další jednání 
s ČEZ o uzavření smlouvy 
na tuto akci. Energetická 
situace ve státě se zhoršova-
la a ČEZ se bránily uzavření 
smlouvy z kapacitních důvo-
dů. Po opakovaných a stre-
sových jednáních nakonec 
smlouva byla podepsána. 
Předpokládané výdaje byly 
ve výši 3 až 3,5 milionů Kč. 
Práce na zesílení sítě byly 
zahájeny na podzim a pokra-
čovaly v roce 1996. Na hřišti 
naproti Obecního úřadu byl 
umístěn další transformátor 
a stožáry s odpojovačem. 

Odtud jsou přívody vedeny 
zemními kabely do sítě, kte-
rá byla rovněž posílena. 
V srpnu bylo zahájeno jed-
nání s občany, kde byly 
podány potřebné informace 
zejména o poplatcích a způ-
sobu vyplňování přihlášek. 
O přípojku požádalo více 
než 90 občanů. Na vytápění 
byly též v říjnu připojeny 
místnosti OÚ, školky a hasič-
ky.
V letošním roce bylo zdoko-
naleno elektrické osvětlení 
v obci. Dosavadní výbojky 
byly nahrazeny novými dio-
dovými žárovkami LED, 
které mají větší svítivost při 
menším příkonu elektrické 
energie. Světelný tok svítidel 
je lépe usměrňován na 
vozovky a chodníky.
Do budoucna si můžeme jen 
přát, že další krok týkající se 
elektrifi kace Kratochvilky se 
bude týkat uložení rozvodů 
do země tak, jak je tomu 
v sousedních obcích. Tím se 
projasní nebe nad naší za-
drátovanou Kratochvilkou.

Zpracoval pan kronikář 
Karel Holoubek

rok 1975



Zamyslely jsme se nad 
knihovnou, která byla 
v březnu roku 2012 
otevřena. O jejím otevření 
a práci, kterou jsme na ní 
strávily, už bylo psáno. Ti, 
co knihovnu navštěvují, 
vědí, že se knihy rozrůstají 
nejen v našich regálech. 
I z rosické knihovny
z výměnného fondu jsou 
tituly neustále obmě-
ňovány. A vy, co jste u nás 
ještě nebyli, tak neváhejte 
a navštivte nás. Určitě 
i pro vás se najde krásná 
kniha, která vám 
zpříjemní pochmurné 
dny, které nastaly.
V knihovně neustále 
balíme nové a nové knihy, 
buď zakoupené nebo da-
rované od občanů Krato-
chvilky. Již se jen tak tak 
vlezou do polic a tak je 
našim úkolem do budouc-
na buď sehnat další regál, 
nebo spíše knihy protřídit 
a ty, co se méně půjčují, 
ještě vyřadit. Všechny 
knihy, které v knihovně 
máme, prošly při regis-
traci do katalogu rukama 
Hanky Pavlíčkové. Stará 
se i o naše webové stránky. 
Můžete si díky tomu vy-
bírat i doma a do kni-
hovny dorazit připravení. 
V květnu jsme na Krato-
chvilku přivezly divadel-

ní představení. 
Prvňáčci i druháčci rádi 
navštěvují Čteníčko, ve-
dené naši vedoucí Alicí 
Vašákovou. Nejenže čtou, 
ale písmenka procvičují 
i v různých přichystaných 
úkolech. Zábavnou for-
mou probírají písmenka, 
abecedu, trénují, co 
potřebují do školy. 

Literární kavárnička se 
také setkala s úspěchem. 
Mnozí, kteří ji navštívili, 
jistě příště přij dou znovu.
Na letní prázdniny jsme 
vám dávaly tipy na knihy, 
které jsme četly a rády se 
k nim vracíme. Ale i zim-

ní čas je ten správný pro 
uchopení knihy a 
ponoření se do jiné doby, 
kde se člověk může stát 
hrdinou. Nečtěte jen no-
viny, časopisy či zpravo-
daj. V těchto rubrikách se 
sice dozvíte co se děje ve 
světě i doma, ale není to 
pořádné čtení. U knihy si 
odpočnete, přij dete na jiné 
myšlenky a nemusíte se 
rozčilovat nad tím, co se 
dělo a dít bude. Ona někdy 
nevědomost je lepší.
A ještě bychom vám chtěly 
říct, že KNIHA by neměla 
chybět pod žádným 
stromečkem. Ať už pro 
malé dítě, školáka či 
dospělého. Je to jedna 
z mála věcí, která potěší 
každého. 
Přejeme vám šťastné
prožití svátků vánočních.
 Za knihovnice 

Lenka Šmídková a Jana 
Nedomová, čísla doplnila 

Alice Vašáková
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knihovna

Bilancování v knihovně

Knihovna v číslech:
Registrované knihy 1700
Odhad knižních titulů 2100
Registrovaní čtenáři 58
Vypůjčené tituly téměř 600
Návštěvníci divadelního představení skoro 60
Kroužek Čteníčko navštěvuje 12 dětí (6+6)
Kavárničku si užilo 25 čtenářů

Otevírací doba 
knihovny 

o Vánocích: 
naposledy máme 

letos otevřeno 19. 12. 
2012, provoz zahaju
jeme opět 7. 1. 2013.

rok 1975
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různé

Rok 2012 se chýlí ke svému 
konci a tato okolnost nás nutí 
k zamyšlení a rekapitulaci 
všech činností TJ Družstev-
ník Kratochvilka. Proto tento 
rok shrneme a nastíníme 
naše plány v roce příštím.

 Nejprve bych chtěla připo-
menout hlavní cíle našeho 
dobrovolného sdružení obča-
nů TJ. 

1) Základním pilířem naší 
činnosti je organizace tělový-
chovných a sportovních akti-
vit a vytváření podmínek 
pro úspěšné zabezpečení 
rozvoje sportu.

2) Chceme svými akcemi 
zaujmout děti, mládež 
i dospělé. Nebráníme se těm, 
kteří projeví přání zařadit se 
do našich řad. 

3) Snažíme se dalšími forma-
mi své činnosti napomáhat 

rozvoji kulturního života 
v naší obci.

Můžete sami zhodnotit, zda 
sedíme se založenýma ruka-
ma v klíně. Pro názornost 
předkládáme přehled akcí, 
uspořádaných v letošním 
roce (viz tabulka).

Všechny uspořádané akce 
měly úspěšný ohlas a díky 
velké návštěvnosti se vyda-
řily. Děkujeme všem, kteří 
neváhají a již tradičně se 
aktivně zapojují do organi-
zování akcí a mají podnětné 
nápady, které posunují TJ 
vpřed.

O našich akcích je možné se 
dočíst právě v Kratochvil-
ském zpravodaji. K dispozi-
ci je i nástěnka TJ s fotogra-
fi emi na Hospůdce pod 
Lipou.

Dále se zajímáme o rekon-

strukci a údržbu tělový-
chovného zařízení, které 
vlastníme a užíváme. Tímto 
zařízením mám na mysli 
kabiny u fotbalového hřiště, 
které mají význam jak pro 
sportovce, kteří se účastní 
fotbalových, nohejbalových 
nebo jiných sportovních 
utkání, tak i pro diváky 
těchto sportovních klání, 
která organizuje právě TJ. 
A to především z toho důvo-
du, že kabiny slouží v oka-
mžiku konání sportovní 
akce jako potřebné zázemí 
pro občerstvení. Proto je 
naší snahou oprava stávají-
cích prostor. V rámci letoš-
ního roku byla provedena 
na kabinách fasáda a úklid 
v okolí hřiště. Výhledově 
plánujeme rekonstrukci 
vnitřních prostor, které se 
budou moci využít třeba i ke 
sportovním volnočasovým 
aktivitám. Rychlost oprav 
bude záviset na fi nanční 
situaci TJ.

Máme za sebou spoustu 
odvedené práce. Chceme ze 
srdce poděkovat těm, kteří 
se akcí účastní, ale také 
všem dobrovolným členům 
i nečlenům, kteří se podílejí 
na jejich přípravě. Bez kte-
rých, a to chci zdůraznit, by 
dobrovolné sdružení TJ Kra-
tochvilka nemohlo existo-
vat.

Bilance TJ Družstevník Kratochvilka za rok 2012

únor Turnaj ve stolním tenise
březen Velikonoční výstava

Masopust (ve spolupráci s SDH Kratochvilka)
duben Pálení čarodějnic

Brigáda „jarní úklid“ (spolupráce s komisí pro 
životní prostředí a rozvoj obce) 

červen Tenisový turnaj
srpen Nohejbalový turnaj Ruda Cup

listopad Bruslení na zimním stadionu
prosinec Turnaj ve stolním tenise

Adventní výstava s posezením
Ochutnávka vánočního cukroví s posezením u 
punče



Máte v rukou poslední – 
prosincový Kratochvilský 
zpravodaj roku 2012. I Klub 
seniorů zde chce provést 
bilanci své činnosti v zatím 
poměrně krátkém období, 
neboť od první přípravné 
schůzky v únoru letošního 
roku uplynulo pouze deset 
měsíců.
Ustavující setkání „Klubu 
seniorů při OÚ Kratochvil-
ka“, což je náš oficiální 
název, se uskutečnilo 
20. března 2012 v místním 
kinosále. Dnes má klub 45 
registrovaných členů. Jeho 
zástupci se každý měsíc 
pravidelně zúčastňují setká-
ní zástupců klubů seniorů 
v rámci Mikroregionu 
Kahan. Region Kahan, resp. 
obec Zastávka, zorganizo-
val pro seniory dvě velká 
setkání s kulturním pro-
gramem, občerstvením a 
hudbou v zastáveckém Děl-
nicém domě. Zajistil i bez-
platnou dopravu účastníků 
na tuto akci. První setkání 
se uskutečnilo 8. června 
2012, druhé pak 21. 9. 2012. 
Na setkání nám bylo orga-
nizátory přiděleno 15, resp. 
22 míst. Všechna jsme obsa-
dili a všichni účastníci byli 
jistě spokojeni. Jim všem 
bych chtěl za zodpovědný 
přístup k účasti poděkovat. 
V rámci našeho klubu jsme 
uspořádali pět setkání 
s různými náměty (ke Dni 
matek i s občerstvením a 
hudbou). Domnívám se, že 

účastníci se vždy dobře 
pobavili a nikdy jich nebylo 
pod 30.
21. srpna 2012 proběhl vel-
mi vydařený zájezd do 
Jaroměřic nad Rokytnou. 
Doufám, že se nám něco 
podobného podaří i v příš-
tím roce.
Členové našeho klubu se 
podíleli svou účastí na 
mnoha kulturních, spor-
tovních, zvelebovacích a 
dalších akcích, uspořáda-
ných OÚ, sportovci, SDH, 
knihovnou – a nebylo jich 
málo. 
Závěrem bych chtěl podě-
kovat OÚ Kratochvilka, 
zastupitelům obce i naší 
patronce paní Heleně Hur-
tové za velmi vstřícný a 
nápomocný postoj k čin-
nosti našeho klubu. 
Poslední setkání členů Klu-
bu seniorů při OÚ Krato-
chvilka v tomto roce se 
uskuteční 20. prosince 2012 
od 16 hodin v místním 
kinosále. Bude to předvá-
noční a předsilvestrovské 
posezení s kulturním pro-
gramem a občerstvením. 
A nakonec děkuji všem 
aktivním členům klubu 
i členům výboru a doufám, 
že nám aktivita vydrží 
i v dalších letech. Přeji všem 
zdraví, štěstí a životní spo-
kojenost v roce 2013.

Předseda Klubu seniorů 
Miroslav Vaverka
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 Věřím, že nás chuť neopouš-
tí, protože na příští rok 2013 
plánujeme všechny výše 
uvedené akce a nastíníme 
i pár dalších aktivit, které 
máme v plánu. 

Předně je naším záměrem 
ještě více oslovit děti a 
dorost. Myslím, že v dnešní 
moderní době, kdy si děti 
čím dál víc zvykají na seda-
vý způsob života u počítače 
nebo televize je třeba nějaké 
sportovní zájmové činnosti. 
Ve spolupráci s panem 
D. Trnavským máme v plá-
nu založit oddíl ve stolním 
tenise právě pro tuto věko-
vou skupinu.

Novou podzimní akcí, kte-
rou v naší obci ještě nikdo 
nepořádal, bude Drakiáda. 
Letos jsme ji bohužel nestih-
li kvůli nepřízni počasí. 

Protože nás velmi potěšila 
velká účast na naší akci 
Bruslení, zařadíme ji ještě 
jednou do našeho seznamu 
sportovních aktivit. Můžete 
se těšit na pobyt na zimním 
stadionu v Rosicích, a to 
opět zdarma. 

Více informací upřesníme 
v průběhu nového roku. 

Nový rok 2013 se velmi 
rychle blíží a TJ Družstev-
ník Kratochvilka přeje všem 
občanům, ať se jim v příštím 
roce daří a zdraví se jim 
nevyhýbá. 

Sportu zdar! Za TJ Katka 
Staňková

Klub seniorů Kratochvilka
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Zamysleli jsme se nad 
pomalu končícím rokem 
2012 a řekli si, co všechno 
se stalo, co všechno jsme 
udělali a co je před námi. 
Co jsme ztratili a co získa-
li.

SDH začal nový rok val-
nou hromadou, kde byl 
zvolen výbor SDH a 
připraven plán práce a akcí 
na celý rok. Valné hromady 
se zúčastnil i pan starosta 
Ing. František Malý a  II. 
místostarosta Jiří Vozdecký 
, kteří nás seznámili s úko-
ly a představami, které má 
SDH splnit.

Ztratili jsme pár členů, 
kteří od nás odešli ze své 
vlastní vůle, ale také jsme 
nové členy získali.

Vytvořilo se nové družstvo 
mladých mužů, které nás 
úspěšně reprezentuje na 
soutěžích. Je skvělé, jak se 
mládež dokázala dát 
dohromady a je vidět,  jak 
jsou zapálení.  A máme 
i pár mladých členů, jejichž 
počet se rozroste od nové-
ho roku o další hlavičky. 
Pracuje se na tom, že by-
chom s malými hasiči 
cvičili, ale není to tak jed-
noduché, jak bychom si 
mohli myslet. Proto je ten-
to náš plán zatím velkou 
otázkou budoucnosti.

Spolu s obecním úřadem 

se nám podařilo prodat 
auto Praga V3S, které nám 
sloužilo od roku 1979, ale 
kvůli změně zákonů neby-
lo legálně použitelné pro 
přepravu osob. Pro zása-
hovou jednotku bylo 
nepotřebné a bylo třeba 
zajistit auto vyhovující. 

A tak od jara využíváme 
(ač starý,  pro nás nový) au-
tomobil CAS 25 Škoda 706 
RTHP,  se kterým již byla 
zásahová jednotka v roce 
2012 přítomna u jednoho 
požáru. Toto auto nebylo 
plně hrazeno z účtu Obec-
ního úřadu, tak jak si 
někteří z vás mohou mys-
let, ale jak už jsme se 
zmínili, prodalo se staré 
auto a koupilo nové. 

Zásahová jednotka SDH 
získala od Obecního úřadu 
dotaci, aby mohla z malé 
části doplnit svoji výbavu 
potřebnou k zásahům při 
požárech. Za tuto dotaci 
velice děkujeme.

Během celého roku
probíhala svépomocí opra-
va a renovace hasičské 
zbrojnice,  kde jsme strávili 
několik desítek, možná 
stovek hodin. Byla 
vyměněna garážová vrata, 
vnitřní prostory byly vy-
malovány a bylo zde, opět 
s pomocí Obecního úřadu, 
rozvedeno plynové  topen.
í .  

Obecnímu úřadu touto 
cestou děkujeme  za  po-
moc, ale hlavně za pod-
poru. Této spolupráce si 
vážíme. Některé věci jsou 
mezi SDH a OÚ neustále 
v řešení, ale do konce roku 
snad bude i to dokončeno.

Když se ohlédneme zpět 
na kulturní akce, které 
jsme pořádali, musíme říct, 
že se povedly. Hlavně 
dětský den. Ten byl i pro 
nás novinkou, a vzhledem 
k velkému počtu
přítomných dětí a jejich 
rodičů se ukázal jako 
úspěšný. I světlo broučků 
proběhlo za hojné účasti 
občanů. Po celý rok probí-
haly další akce, které 
pořádáme pravidelně. Byl 
to maškarní pro děti a 
Mikulášská. Všem 
občanům velmi děkujeme 
za podporu a  návštěvu  
našich akcí.

Myslíme si, že tenhle rok 
proběhl ke spokojenosti 
SDH, Obecního úřadu 
i občanů. Ještě máme spou-
stu úkolů před sebou. Rok 
2012 nám přinesl spoustu 
nových starostí a 
odpovědnosti, ale věříme, 
že si s nimi poradíme a 
v roce 2013 už vše půjde 
tak,  jak má.

za SDH Jana Nedomová, 
Lenka Šmídková

Rok 2012 očima SDH
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Je doba adventní, doba 
očekávání, doba rozjímání a 
hlavně je to doba naděje. 
Křesťané očekávají příchod 
Spasitele, oslavují narození 
Ježíška a tak si i my příběh 
o narození tohoto slavného  
děťátka znovu připo-
meňme.

V době, kdy Maria s Josefem 
očekávali narození mimin-
ka, vydal tehdejší císař Au-
gustus příkaz, aby se v celé 
říši provedlo sčítání lidí. 
Každý se musel vydat do 
města, ze kterého pocházela 
jeho rodina. A tak Josef 
s Marií opustili Nazaret a 
vydali se na náročnou cestu 
do města Betléma. Když po 
dlouhém a únavném pu-
tování dorazili za brány 
Betléma, všude bylo plno 
lidí a Josef marně hledal 
volné místo, kde by se mohli 
ubytovat. Procházeli měs-
tem, ale všechny hostince 
už byly obsazené. Ani u po-
sledních dveří Josef nepo-
chodil. Jediné, co mu mohl 
hostinský nabídnout, byla 
stáj pro dobytek za branami 
města. Josef s Marií se tam 
tedy vydali a konečně si 
mohli odpočinout.

Netrvalo dlouho a Marii 
nastala chvíle, kterou 
každým dnem očekávala. 
Porodila miminko a s Jose-
fem mu dali jméno Ježíš - 
tak jak jí to v Nazaretě řekl 
anděl Gabriel. Maria děťátko 
zabalila do plínek a Josef mu 

připravil postýlku v jeslích 
vystlaných měkkým senem.

Na pastvinách v okolí Betlé-
ma odpočívali u ohně 
pastýři a hlídali svá stáda 
ovcí. Najednou se kolem 
nich vše rozzářilo a před 
nimi se objevil anděl. Velmi 
se polekali, ale anděl jim 
hned řekl: „Nebojte se! Mám 
pro vás, i pro všechny lidi, 
radostnou zprávu. Dnes 
v noci se ve stáji u Betléma 
narodil Boží Syn! V tu chvíli 
se kolem něho objevili další 
andělé a všichni radostně 
zpívali: „Sláva na výsostech 
Bohu a na zemi pokoj všem 
lidem, kteří ho milují!“

Vánoce jsou liturgickým 
svátkem. Svůj původ má 
svátek v Římě a sahá do 
4. stol. Křesťané jím překryli 
pohanský svátek boha 
slunce, slavený v době zim-
ního slunovratu . Chtěli tak 

zdůraznit, že Ježíš je pravé 
světlo člověka a světa. Spolu 
se svátkem zjevení je 
25. prosinec vyvrcholením 
vánočního období po době 
adventních příprav. 

Štědrý den býval svátkem 
pokory, úcty a skromnosti. 
Až v 16. století se začaly ob-
jevovat štědrovečerní dárky.

V naší ateistické zemi se sice 
i dnes dodržuje řada 
dávných tradic, ale význam 
Vánoc se kamsi vytratil. 
Může nás ale těšit skutečnost, 
že Vánoce pro většinu lidí 
znamenají dny, kdy si na 
sebe udělají čas a jsou na 
sebe hodní , dávají si 
navzájem dárky a chtějí být 
spolu. A to je  přece taky 
hodně…

Připravila Martina Hájková

Křesťanský Advent

ního slunovratu . Chtěli tak 

My tři králové jdeme k vám, 
štěstí, zdraví vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli 
zdaleka.
Copak ty tam, černý vzadu?
nevystrkuj na nás bradu!
(zpívá ten, který si začernil 
tvář)
Já vyznávám, že jsem černý,
že jsem z mouřenínské zemi.
Slunce je toho příčina,
že je má tvář opálená.

(zpívají všichni)
Kdybys na slunce nechodil,
byl bys svou tvář neopálil.
Slunce je drahé kamení
od Kristova narození.
A já, černý, vystupuji
a nový rok vám vinšuji
A my taky vystupujem,
a nový rok všem vinšujem! 

Umíte tříkrálovou koledu? Zde ji máte:
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Pro mnohé spoluobčany je 
přelom roku spojen 
s bouřlivou oslavou, kte-
rou doprovází
používání zábavné pyro-
techniky.
Připomínáme, že každý 
občan se musí zdržet 
všeho, čím by nad míru 
přiměřenou
obtěžoval jiného, nebo čím 
by vážně ohrožoval výkon 
jeho práv, zejména nesmí
obtěžovat sousedy: hlu-
kem, prachem, popílkem, 
kouřem, plyny…atd. (§127

Občanského zákoníku).
Apelujeme tímto na 
všechny, u nichž se konec 
roku neobjede bez 
patřičného
„rachotu“. Uvědomte si, 
s kým žijete v sousedství, 
že starším spoluobčanům, 
malým
dětem a také domácím 
zvířatům tento hluk škodí, 
přizpůsobte proto vaši 
oslavu
těmto skutečnostem.
Upozorňujeme, že dle §8 
Vyhlášky ČBÚ č. 174/1992 Sb., 

o pyrotechnických
výrobcích a zacházení 
s nimi se pyrotechnické 
předměty (třídy II a III a 
podtřídy TI) nesmí pou-
žívat v uzavřených pros-
torách (místnosti, dopravní 
prostředky apod.) 
a v blízkosti kostelů, ne-
mocnic, dětských zařízení, 
domovu důchodců, škol, 
ozdravoven a při spor-
tovních akcích.

Luděk Klouček

Důležité upozornění

Pranostika prosinec
Studený prosinec - brzké 
jaro.
Prosinec, když je mu zima, 
halí se v bílý kožich.
Je-li prosinec deštivý, 
mírný a proměnlivý, není 
se kruté zimy třeba báti.
Prosinec naleje a leden 
zavěje.
Prýští-li ještě v prosinci 
bříza, nemívá zima mnoho 
síly.
Mrazy, které v prosinci 
brzy ochabnou, znamenají 
zimu mírnou.
Jaký prosinec, takové jaro.
Hřmění v prosinci zvěstuje 
silné větry.
Když v prosinci hrom ještě 
hučí, rok příští stále vítr 
fučí.

Jaké zimy v prosinci, 
taková tepla v červnu.
Mléčná dráha v prosinci 
jasná, bude v příštím roce 
úroda krásná.
Po studeném prosinci bývá 
úrodný rok.
Není-li prosinec studený, 
bude příští rok hubený.
Když v prosinci mrzne 
asněží, úrodný rok na to 
běží.
Mrazivý prosinec, mnoho 
sněhu, žíznivý roček bude 
v běhu.
Prosinec se sněhem na 
pěšině, žitko je na každé 
výšině. 
Mnoho sněhu v prosinci - 
mnoho ovoce a trávy.
Pošmourný prosinec, dobré 

je znamení pro sady, lučiny 
i všechno osení.
Jsou-li v zimě po cestách 
ledy, podaří se výborně 
zelí.
1.12. Když mráz na 
prvního prosince, vyschne 
nejedna studnice. 
3.12. O sv. Františku 
Xaveru ledový vichr fičí od 
severu. 
4.12. O svaté Barboře ležívá 
sníh na dvoře. 
4.12. Má-li svatá Barbora 
bílou zástěru, bude příští 
rok hodně trávy. 
4.12. Jaké je počasí na 
sv.  Barboru, takové bývá 
až do vánoc. 
4.12. Na svatou Barboru 
saně do dvoru. 
6.12. Svatý Mikuláš 
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splachuje břehy. 
6.12. Na svatého Mikuláše 
už je zima celá naše. 
6.12. Napije-li se na 
Mikuláše pták z koleje, 
nenapije se kůň tři měsíce 
z řeky. 
6.12. Když na Mikuláše 
prší, zima lidi hodně 
zkruší. 
13.12. Svatá Lucie noci 
upije, ale dne nepřidá. 
13.12. Na svatou Lucii 
jasný den, urodí se konopí 
a len. 
13.12. Jaké jsou dni od sv. 
Lucie do Božího narození, 
takové jsou též měsíce 
příštího roku.(12 dní - 12 
měsíců) 
16.12. O svaté Albíně 
schovej se do síně. 
17.12. O svatém Lazaru 
ucpi v sednici každou 
spáru. 
21.12. O svatém Tomáši 
meluzína straší. 
23.12. Svatá Viktorie 
obrázky na okna ryje. 
24.12. Když Kateřina po 
ledě už chodívá, Eva potom 
blátem oplývá. 
24.12. Je-li na Štědrý den 
východ slunce jasný, urodí 
se jarní obilí. 
24.12. Jasná noc o Štědrém 
dnu, mrazy lezou ke dnu. 
24.12. Na Štědrý večer 
hvězdičky - ponesou 
vajíčka slepičky. 
24.12. Jestliže večer před 
Narozením Páně jasno jest, 
bez větru a deště, a ráno 
slunce jasné vychází, bude 
úrodný rok na víno. 
24.12. Na Štědrý den před 

večeří se dává za okno 
miska s vodou. Zmrzne-li 
do rána a roztrhne-li mráz 
misku, ztratí se toho roku 
voda ve studni. 
24.12. Dvanáct nocí a dní 
od Štědrého večera až do 
Tří králů zvěstuje prý 
povětrnost příštích 
dvanácti měsíců. 
25.12. Do vánoc není ani 
hladu, ani zimy. 
25.12. Lepší vánoce 
třeskuté než tekuté. 
25.12. Mráz na Boží 
narození - zima se udrží 
bez proměny. 
25.12. Když vánoce obílí 
stromy sněhem, tak je 
posype jaro květem. 
25.12. Zelené vánoce - bílé 
Velikonoce. 
25.12. Jsou-li vrby 
o vánocích plny rampou-
chů, bývají o velikonocích 
plny kočiček. 
25.12. Na vánoce mnoho 
hvězdiček, slepice nanesou 
mnoho vajíček. 
25.12. Jasné vánoce - 
hojnost vína a ovoce. 
25.12. O vánocích obloha 
čistá a hvězdná, bude úrod-
ný rok. 
25.12. Padá-li na Boží hod 
vánoční sníh, hodně obilí 
bude na polích. 
25.12. Na Boží hod vánoční 
vítr od západu přinese mor, 
od východu válku, od 
půlnoci hlad, od poledne 
dobrý rok. 
25.12. Připadne-li Boží 
narození na čtvrtek, bude 
rok velmi úrodný, jenom 
vína bude prostředně. 

25.12. V pátek Božího 
narození - tuhá zima bez 
prodlení. 
25.12. Je-li Božího narození 
v sobotu, bude málo ovoce, 
ale vydaří se žito. 
25.12. Podle počasí dnů a 
nocí od Božího narození do 
svátku Tří králů určuje se 
počasí pro dvanáct měsíců 
příštího roku. 
25.12. Na Boží narození 
o bleší převalení. 
26.12. Chodí-li Kateřina po 
ledě, chodí svatý Štěpán po 
blátě. 
26.12. Když je Barborka 
ucouraná, chodí svatý 
Štěpán po ledě. 
26.12. Na svatého Štěpána 
když vítr prudce zavěje, 
víno před zkázou jistou se 
chvěje. 
26.12. Pakli na Štěpána 
větrové uhodí, příští rok 
víno špatné se urodí. 
28.12. Na Mláďátka když 
prší, osýpají se děti. 
28.12. Máme-li na Mláďát-
ka a svatého Josefa pěkné 
počasí, zvednou se příští 
léto brambory. 
31.12. O Silvestru papeži 
snížek si již poleží. 
31.12. Když na Silvestra 
ráno sluní, v noci prudký 
vítr zavěje, není na vína 
hrubé naděje. 
31.12. Jak byl celý rok samá 
voda a bláto, na Silvestra 
nenapadne zlato. 
31.12. Je-li o Silvestru 
v noci vítr a jasno, bude 
dobrého vína pořídku.                                                                          

Připravil Luděk Klouček
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Babské rady do vánoční 
kuchyně: Vařme a pečme 
rychle, bez nervů 
a zkažených výrobků…

Zásady pro přísady:
Citróny udržíme dlouho 
čerstvé, ponoříme-li je do 
vody, kterou denně 
vyměňujeme.

Citrónovou nebo pome
rančovou kůru nas-
trouháme a prosypeme 
krystalovým cukrem do 
sklenic se zabroušenou 
zátkou. Vydrží velmi 
dlouho.

Hrozinky propláchneme 
vařící vodou, napěchujeme 
do zavařovacích sklenic, 
zalijeme rumem 
a uzavřeme.

Vejce musí mít pokojovou 
teplotu.

Kešu oříšky do cukroví 
nepatří – způsobují, že se 
pečivo drobí.

Čokoládové hobliny se 
dělají výborně škrabkou na 
brambory. Měli bychom 
používat čokoládu nugáto-
vou nebo čokoládu na 
polevy.

Jablečné křížaly pro-
sypeme hřebíčkem 
a skořicí a uskladníme 
v průhledné sklenici.

Olivový olej je naprosto 

nevhodný na krémy 
a náplně, na jemné pečivo 
a cukroví, na listové těsto. 
Také ho nepoužíváme 
k dlouhému smažení.

Žloutky nabudou při 
šlehání, když k nim 
přidáme lžíci vlažné vody.

Z bílků bude dobrý sníh, 
přidáme -li několik zrnek 
soli a lžičku vody. Nikdy 
ho nešleháme v hliníkové 
nádobě, jinak bude šedivý.

Co platí pro pečivo:
Máslo na náplně a nádi-
vky musí být několik 
hodin v pokojové teplotě, 
aby se dobře třelo.

Cukr i mouka musejí být 
prosety – provzdušněny 
k odstranění hrudek 
a nečistot.

Plechy neumýváme 
vodou, pouze vytřeme 
papírem a následně 
potřeme tukem, jinak se 
cukroví připaluje. Je-li 
pečivo přichyceno, 
postavíme teplý plech na 
mokrý hadr.

Na sypání kmínu, soli, 
máku nebo krystalového 
cukru používáme 
papírové kornoutky – 
přísady se nesypou po 
plechu a nepřipalují se.

Stejnoměrných tvarů na 

plechu docílíme tak, že si 
na vysypaný plech tvary 
předkreslíme špejlí.

Těsto, ve kterém je prášek 
do pečiva, zaděláváme 
studeným mlékem. Vlažné 
mléko použijeme pouze 
pokud nejdříve 
promícháme všechny 
sypké části směsi (mouka, 
vanilkový cukr, pudin-
gový prášek atd.)

Aby těsto v troubě 
nepraskalo, přidáme do 
trouby nádobu s vodou. 
Vzniklá pára se srazí na 
povrchu pečiva a uzavře 
jeho póry.

Při pečení cukroví
používáme špachtli. Je 
široká a dobře se nám 
bude sundávat z plechu 
drobné cukroví a z válu 
zbytky těsta. 

Jak na maso:
Řízky naklepáváme na 
umělém prkénku.

Maso a ryby (také květák, 
žampiony...) obalujeme 
v uzavíratelných krabicích 
– je to rychlé 
a nezašpiníme tak ani 
okolí, ani ruce.

Přejme si vzájemně klidné 
a pohodové přípravy 
vánočních svátků. 

Připravila Katka Chupíková

Babské rady do vánoční kuchyně: 
Vařme a pečme rychle, bez nervů a zkažených výrobků…



„Manžel se bojí, že uklouzne . . . (do-
končení je v tajence).�

POMŮCKA:
AMD, AYR,
CNY, IŠ,
PAO, PASTIŠ

BOD
V DŽUDU

1. DÍL
TAJENKY
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ÚD

LESNÍ
ŠELMY

KOTOUČE
U VENTILŮ

DRUH
SMĚNKY

DIVÍNOVO
JMÉNO

OBRUBA
OBRAZU

JMÉNO
LVICE

ZNAČKA
DYSPROSIA

SLOVENSKÝ
HONZA

SMLOUVA
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JÍCÍ SOCHU

RYK
(slovensky)

SACÍ
TROUBA

SVĚRÁKŮV
MEDVÍDEK

NÁZEV
ZNAČKY
NEWTONU

DVOJKOVÁ
ČÍSLICE

ÚKAZY

PŘESPOLNÍ
BĚHY

POCHÁZEJÍCÍ
ZE SASKA

ŽENSKÉ
JMÉNO

PARK

CEREÁLIE

ŠKODLIVÍ
HLODAVCI

HUBIČ-
KOVANÍ

DRUH
KOLÁČE

SAMICE
KOCOURŮ

POLITICKÉ
STRANY

ZHOUBNÝ
NÁDOR

HOLÉ
LEBKY

PŘIJETÍ
SMĚNKY

PŘEHÁŇKY

NEORIGI-
NÁLNÍ DÍLO

3. DÍL
TAJENKY

PRODEJNY
VOZIDEL

SPÁR

OTEC
BOŽENY
NĚMCOVÉ

DOMÁCKY
CECIL

VIDA
(nářečně)

NEÚPLNÝ

OHRADA

KARETNÍ
HRA

UMĚLECKÁ
DVOJICE

ŘÍMSKÝCH
151

KÓD
ČÍNSKÉHO
JÜANU

CITOSLOVCE
RYTMU

UKAZO-
VÁČKY

MÁCHOVY
INICIÁLY

OZNAČENÍ
NĚM. NOREM

PRÁVĚ
VYLÍHLÉ
RYBKY

JMÉNO SPI-
SOVATELE
McBAINA

CITOSLOVCE
TOUHY

ODPADY
ZE SLADU

CHEMICKÁ
ZNAČKA
ERBIA

KUTÁLET

2. DÍL
TAJENKY

VLÁČET

SPORTOVNÍ
ODVĚTVÍ

SKOTSKÉ
PŘÍSTAVNÍ
MĚSTO
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Bílý sníh 

Guillaume Apollinaire (1880-1918)

Andělé andělé v nebesích 
Jeden je v sukně vojenském 
Druhý v převleku kuchařském
A ostatní si zpívají

Můj důstojníku blankytný 
Až zima přejde v jarní dny 
Slunce ti připne medaili
        Sluneční medaili

Kuchař teď škube husy 
   Ach padá sníh
       Kéž v rukou mých
Má milá usnout zkusí

Ze sbírky Alkoholy, přeložil Gustav Francl

připravil Jan Liškař
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závěr

Prosincový Zpravodaj je plný bilanco-
vání. Po přečtení všech těch spokoje-
ných příspěvků už vlastně nemám 
potřebu pokračovat v podobném 
duchu. Ale to čtení mě moc bavilo. 

Za každým řádkem každého příspěvku 
je totiž nějaký konkrétní člověk. Pře-
mýšlela jsem o těch lidech víc než o 
akcích, projektech a úspěších. 

Zdá se, že existuje takový zvláštní živo-
čišný druh, „člověk angažovaný“. Ces-
ty, jak se člověk stává příslušníkem 
tohoto druhu, mohou být různé. Třeba 
dědičnost (máme tu takové rodiny, kde 
se tento gen přenáší „z otce na syna“ a 
dokonce i „z partnera na partnera“, což 
normální geny neumějí), nebo vnitřní 
neklid, nebo spokojenost se sebou 
samým že mám co nabídnout, nebo 
nespokojenost s tím, co vidím kolem 
sebe, nebo vrozená hyperaktivita či 
dokonce vůdčí sklony...a mnohé další.

Každopádně díky spojenému, vícemé-
ně koordinovanému úsilí všech těchto 
lidí se Kratochvilka proměňuje. Já vím, 
že to není všechno tak růžové, jak jste si 
přečetli. Je tu samozřejmě (a je to dobře, 
protože je to přirozené), spousta lidí, 
kteří nejsou spokojení. Je tu spousta 
lidí, kteří tu prostě žijí a to jim stačí. 
Proč ne. Někdy si tak říkám (a nejsem 
sama), že to taky není špatný životní 
přístup (hlavně na konci měsíce, když 
se schůzuje ostošest a když se krátí ter-
mín Zpravodaje). Znáte to: „jestli já to 

mám zapotřebí...“ Jasně že mám, jasně 
že máme. Jinak bychom to totiž neděla-
li. My příslušníci tohoto živočišného 
druhu bychom si měli poctivě přiznat, 
že nás to totiž uspokojuje. 

To, co na Kratochvilce funguje, nazýval 
pan prezident Havel (a vypůjčil si to 
myslím od pana prezidenta Masaryka) 
Občanskou společností. Měl by z nás 
radost. 

Já mám radost z toho, že jsme se všich-
ni prokousali prvním rokem této obro-
dy. Že na akce lidi chodí, že pořadatelé 
ještě pořád pořádají a že se na ně jejich 
rodinní příslušníci stále ještě usmívají 
(nemluvě o tom, že jim to všechno trpí 
a ještě jim pomáhají). Dvojnásob to pla-
tí o našich obvedoucích ( = ti, co vedou 
obec). 

Na závěr by se hodilo něco optimistic-
kého do nového roku. Nabízím místo 
toho něco praktičtějšího. Taková je to 
klasika, že jsem nenašla, odkud vlastně 
pramení. Tak tohle nám všem přeji já:

Chtěla bych mít dost síly, abych změni-
la to, co změnit mohu.

Dost trpělivosti, abych se vyrovnala 
s tím, co změnit nemohu

a dost moudrosti, abych to vždycky 
dokázala rozeznat. 

Načtenou v příštím roce :-) Alice Vašáková

Poslední slovo aneb Havel by měl radost
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