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Vážení občané,
v  měsíci lednu dále pokročily činnosti nutné pro realizaci 
projektu Zateplení budovy Obecního úřadu. 4. ledna 
byla na naší úřední desce zveřejněna výzva pro podávání 
nabídek na veřejnou zakázku pro zhotovitele stavby. 
Během zákonné lhůty si podklady vyžádalo 22 stavebních 
firem prakticky z celé České republiky a nabídku podalo 
8 z nich. Protože 2 firmy musely být vyřazeny pro 
závažné nedodržení zadávacích podmínek, hodnotící 
komise vybrala nejvhodnější nabídku ze zbývajících 
6 a doporučila ji zastupitelstvu obce ke schválení. 
30. ledna zastupitelstvo schválilo vítěznou firmu - Miloš 
Ryšavý, stavební a obchodní firma s.r.o., Vémyslice - a 
pověřilo starostu podpisem obchodní smlouvy. Pokud 
nedojde k právním průtahům, například odvoláním se 
neúspěšných firem, mohly by na přelomu února a března 
být skutečně zahájeny stavební práce. 
Na Opravě a rekonstrukci vodovodu pokračovaly práce 
na pozemcích mimo katastr obce, tak aby je bylo možno 
v pořádku a včas vrátit zemědělcům k jejich užívání. Práce 
v obci budou zahájeny až povětrnostní podmínky dovolí, 
aby byla zaručena požadovaná  kvalita. Vodárenská 
akciová společnost provedla v lednu posouzení stavu 
stávajících domovních přípojek. U 74 z celkového počtu 91 
doporučuje pro jejich havarijní stav výměnu celé přípojky 
a ne jenom její veřejné části, která je v projektu opravy. 
Tyto domácnosti byly informovány dopisem, který si 
můžete přečíst i v našem zpravodaji. 
V rámci zahájení prací na Územním plánu byl spuštěn 
GEOPORTÁL Kratochvilky. Na mapě Kratochvilky 
naleznete přímý vstup do katastru nemovitostí, přehled 
sítí (voda, plyn, elektro, kanalizace), rozmístění veřejného 
osvětlení, rozhlasu, zeleně, čísel popisných a evidenčních 
budov a další údaje o naší obci. Spouštěcí tlačítko naleznete 
na našich webových stránkách  www.kratochvilka.cz 
Během ledna dospěly k finiši i práce na novém Znaku a 
vlajce Obce Kratochvilky. Při příležitosti prezidentských 
voleb byl občany uskutečněn výběr ze 6 variant a 
protože drtivým poměrem vyhrála pouze jedna varianta, 
zastupitelstvo obce ji schválilo a bude podána žádost 
heraldickému podvýboru Parlamentu ČR o přidělení 
znaku naší obci.  Znakem je navržen: „v modrém štítu 
stříbrný beránek se zlatou zbrojí, v zelené patě štítu 
křížem stříbrná hornická kladívka“.
Děkuji  všem za dosavadní spolupráci a podporu

Ing. František Malý, starosta 
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Zastupitelstvo
Informace ze zasedání 
Zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva 
obce proběhlo ve středu 
30. 1. 2013. Zahájeno bylo 
standardně v 18 hodin. Na 
programu Zasedání bylo 
schválení rozpočtového 
opatření č. 11/2012. V rámci 
Různého Zastupitelstvo sou-
hlasilo s návrhem hodnotící 
komise a rozhodlo o výbě-
ru nejvýhodnější nabídky 
pro projekt zateplení budov 
OÚ, kterou předložila firma 
Miloš Ryšavý stavební a ob-
chodní firma, s.r.o. Do výbě-
rového řízení se přihlásilo 
8 firem, dvě nabídky Zastu-
pitelstvo vyřadilo z důvodu 
nedodržení podmínek vý-
běrového řízení. V dalším 
bodě Zastupitelstvo schváli-
lo návrh nového znaku obce, 
který nám zpracoval Mgr. 
Ivo Durec. Zastupitelstvem 
schválený návrh předložíme 
ke schválení heraldickému 
podvýboru Parlamentu ČR. 
Dále Zastupitelstvo schváli-
lo předložení žádostí o dota-
ce z JmK na opravu střechy 
OÚ, dovybavení JSDH a 
zpracování územního plá-
nu. Na závěr informoval pan 
starosta o postupu prací na 
opravě vodovodu a spuštění 
aplikace Geoportál, která 

umožňuje na mapovém pod-
kladu prohlížet umístění 
jednotlivých inženýrských 
sítí a dalších prvků (umístě-
ní osvětlení, rozhlasu apod.) 
v obci. Aplikace je dostupná 
z webových stránek obce.
Na závěr poděkoval pan 
starosta občanům za účast a 
pozval je na další zasedání 
v únoru.

Přehled usnesení ze 
17. zasedání Zastupitelstva 
obce Kratochvilka konaného 
30. 1. 2013
Zastupitelstvo obce 
Kratochvilka
Schvaluje:

Program 17. zasedání.a) 

Rozpočtové opatření b) 
č. 11.

Vyřazení dvou uchazečů c) 
z výběrového řízení 
na projekt zateplení 
budov OÚ a výběr 
nejvýhodnější nabídky, 
kterou podala firma 
Miloš Ryšavý stavební 
a obchodní firma, s.r.o.

Návrh nového znaku d) 
obce.

Podání žádostí o dotace e) 
z JmK na opravu střechy 
OÚ, dovybavení JSDH a 
zpracování územního 
plánu.

Ing. Michal Zoblivý
1. místostarosta

Provozní záležitosti obce
Vážení občané,
začátek roku věnujeme pří-
pravám projektů z dotací Ji-
homoravského kraje (dále 
JMK). K běžícím dotacím 
a projektům na zateplení 
budovy Obecního Úřadu, 
Rekonstrukci vodovodu a 
Revitalizaci sadu připojíme 
další akce menšího rozsahu. 
Připravujeme projekt na vý-
měnu střešní krytiny nad 
sálem a OÚ. Střešní krytina 
z Eternitu je na konci své ži-
votnosti a je nutná její rekon-
strukce. Navíc dochází k za-
tékání vody do sálu. Máme 
tedy dvě možnosti. Levnější 
verze je vyměnit poškozené 
díly, dodat chybějící hřebe-
náče a nekompletní ople-
chování, dražší možností je 
kompletní výměna krytiny. 
Vzhledem k plánovaným 
pracem na zateplení budovy 
považujeme za správný vý-
běr výměnu krytiny, mimo 
jiné z důvodu ucelenějšího 
výsledku kompletní re-
konstrukce vnějšího pláště 
budovy. Náklady na rekon-
strukci střechy přijdou při-
bližně na 500 000,- Kč.
Další žádost o dotaci, kte-
rá bude podána, se týká 
Jednotky SDH. Požadavek 
na vybavení vzešel z návr-
hu členů jednotky.  Dopo-
ručené minimální vybave-
ní je dáno zákonem a další 
dovybavení vychází z před-
pokládaných potřeb obce 
na zajištění požární ochra-

Oficiality z „OÚ“
z obecního úřadu
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ny. Mimo vybavení dalších 
členů jednotky povinnou 
výstrojí  podpoříme také 
vybavení plovoucím čerpa-
dlem, které bude možné vy-
užít například při zatopení 
sklepů. Celkový rozpočet je 
90 000,- Kč. Připomínám, že 
vybavení jednotky je majet-
kem Obce Kratochvilka.
Dále podáváme žádost o do-
taci na Rekonstrukci vodo-
vodu Kratochvilka. Jihomo-
ravský kraj má program na 
obnovu vodního hospodář-
ství. Na zvláštní účet je kaž-
dý rok připisována částka 10 
mil. k zajištění zásobování 
obyvatel kvalitní pitnou vo-
dou, na obnovu zastaralých 
a nevyhovujících systémů 
zásobování pitnou vodou. 
Žádost o dotaci podává in-
vestor, v našem případě Sva-
zek vodovodů a kanalizací 
Ivančice (SVAKI). V případě 
získání dotace dojde ke sní-
žení celkové částky, ze které 
má obec Kratochvilka hradit 
25%.
Poslední dotace o kterou 
usilujeme je na vytvoření 
územního plánu. Snažili 
jsme se ji získat již v r. 2012. 
Je zde nutné dodržet pod-
mínky stanovené JMK, mezi 
ty základní patří např. pro-
jednání zadání ÚP (proběh-
lo v srpnu 2012). Pokud bu-
dou podmínky pro získání 
dotace stejné jako v r. 2012, 
nebude nic bránit podání 
žádosti na JMK.

Jiří Vozdecký, 
místostarosta

Oprava a rekonstrukce 
veřejného vodovodu a vo-
dovodních přípojek v obci 
Kratochvilka, 2. a 3. etapa 
stavby .
Vážení občané, 
Svazek vodovodů a kanaliza-
cí Ivančice (dále jen Svazek) 
a Obec Kratochvilka (dále 
jen Obec) zajišťují opravu a 
rekonstrukci veřejného vo-
dovodu v naší obci. V rámci 
provedených prací zajistí in-
vestor přepojení stávajících 
vodovodních přípojek na 
tento nový vodovod.
Vzhledem k tomu, že celá 
vodovodní přípojka je vaším 
majetkem (a to ne pouze od 
vodoměru do domu, ale již 
od napojení na vodovodní 
řad v tělese komunikace či 
jiných veřejných prostran-
stvích), dovolte vysvětlení 
pojmů veřejná a domovní 
část vodovodní   přípojky. 
Veřejnou částí vodovodní 
přípojky  je myšlena přípoj-
ka od uzávěru na hlavním 
řadu k hranici vašeho po-
zemku. Zde vám vyšla Obec 
vstříc a na náklady své a 
Svazku zhotovitel provede 
rekonstrukci veřejné čás-
ti přípojky. Nebudete tedy 
zatíženi realizací nejnároč-
nější části přípojky mnohde 
řešené protlaky, nebudete 
nuceni řešit křížení stávají-
cích dotčených sítí ani jejich 
předání před záhozem. 
 Za domovní část vodovod-
ní přípojky je považována 
přípojka od hranice veřejné 
části k vodoměru v domě či 
revizní šachtě v předzahrád-
ce. Tu si hradíte sami.
 Vodárenská akciová společ-
nost, a.s. (dále jen VAS, a.s.) 
zajistila pro Obec posouzení 
stavu stávajících vodovod-

ních přípojek, které jsou his-
toricky řešeny z dnes již ne-
vyhovujících materiálů (ocel 
pozink či starý typ IPE). 
Tyto materiály budou dříve 
nebo později vykazovat po-
ruchy a z tohoto důvodu do-
poručil provozovatel jejich 
rekonstrukci. Ve vašem záj-
mu by mělo být provedení 
těchto rekonstrukcí i ve vaší 
domovní části a při výstav-
bě navázat na přípojky rea-
lizované stavbou na hranici 
vašeho pozemku. V případě 
budoucí poruchy na vnitřní 
části nerekonstruované pří-
pojky by byl provozovatel 
VAS, a.s. nucen uzavřít pří-
vod vody na hlavním řadu 
do odstranění poruchy.
Dovolte tedy závěrem: aby-
chom společně předešli 
případným budoucím kom-
plikacím,  prosíme, abys-
te k rekonstrukcím vašich 
přípojek přistupovali maxi-
málně zodpovědně. Můžete 
se obrátit na provádějící fir-
mu Miloš Ryšavý, stavební 
a obchodní firma, s.r.o., pan 
Petr Seďa (tel. 607 842 856), a 
realizaci domovní části pří-
pojky si objednat, případně 
se dohodnout na způsobu 
provedení výměny (výkop 
svépomocí apod.). 
Předpokládaný termín reali-
zace je březen-duben 2013.
V případě potřeby se můžete 
s dotazy obrátit na pracovní-
ky VAS, a.s., provozu  Rosice 
(546 411 012) - pan Bohumil 
Procházka (606 769 436) a 
pan Martin Hubinský (725 
167 589), případně na tech-
nika SVaK Ivančice, pro-
voz Rosice, pan Petr Koch 
(731 977 150).

Ing. František Malý,
starosta obce
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Pan Ing. Jaroslav Drbal, paní Olga Urbán-

ková, pan František Blažek, pan Miloslav 

Krejčí ml., paní Františka Zemanová, pan 

Miloslav Krejčí st.

z obecního úřadu

Počet obyvatel na Kratochvilce: 458
Z toho žen: 215
Děti do 15 let: 67
Děti narozené v roce 2012: 3

Statistické údaje o naší obci – Evidence 
obyvatel v roce 2012

Společenská kronika – kdo nás v roce 
2012 opustil: 

Připravila Helena Hurtová

Prezidentské volby
Prezidentské volby v ČR 
probíhaly ve dvou kolech, 
protože v kole prvním žád-
ný z kandidátů neobdržel 
nadpoloviční většinu hlasů. 
V naší obci přišlo v prvním 
kole k volbám 245 občanů, 
to je  65,3% oprávněných vo-
ličů. Výsledky prvního kola 
byly následující:

MUDr. Roithová Zuzana, MBA Občan KDU-ČSL 11 hlasů
Ing. Fischer Jan, CSc. Občan BEZPP 40 hlasů
Ing. Bobošíková Jana Občan SBB 13 hlasů
Fischerová Taťana Občan KH 3 hlasy
MUDr. Sobotka Přemysl Poslanci ODS 4 hlasy
Ing. Zeman Miloš Občan SPOZ 96 hlasů
Prof. JUDr. Franz Vladimír Občan BEZPP 23 hlasů
Dienstbier Jiří Senátoři ČSSD 22 hlasů
Schwarzenberg Karel Poslanci TOP 09 32 hlasů

Ve druhém kole se dosta-
vilo 240 voličů, což je účast 
64,7%. A kandidáti postupu-
jící z prvního kola získali:

Ing. Zeman Miloš Občan SPOZ 181 hlasů

Schwarzenberg Karel Poslanci TOP 09 58 hlasů

Volební účast v obou kolech 
byla opět nad celorepubliko-
vým průměrem.
Podrobné výsledky voleb 
jsou na webu www.volby.cz.

Při druhém kole jsme vyu-
žili příležitosti ukázat ob-
čanům několik návrhů na 
znak obce Kratochvilka, 
které vyhovují heraldickým 

pravidlům. Kdo chtěl, mohl 
i „hlasovat“ pro jednotlivé 
návrhy.

Za volební komisi 
Martin Vašák

Finanční výbor 
obce Kratochvilka
Finanční výbor obce Krato-
chvilka v měsících prosinec 
2012 až únor 2013 provádí  

inventarizaci majetku Obce 
Kratochvilka za rok 2012. 
Z této inventury bude poří-
zen zápis o výsledku řádné 
inventarizace majetku obce 
a podrobný seznam inven-

turních soupisů. S výsled-
ky řádné inventarizace vás 
seznámíme v příštím čísle 
zpravodaje.

Luděk Klouček,
předseda FV
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Informace z Komi-
se pro občanské 
záležitosti, kulturu 
a sport
Výjimečně v úterý 29.1.2013 
proběhla první letošní 
schůze KOZKS. Abychom 
v sále nezmrzli, vmáčkli 
jsme se do knihovny. Hned 
na úvod jsme vyřešili ter-
mínovou kolizi, kterou 
jsme naštěstí odhalili včas, 
dříve než se dostaly termí-
ny na veřejnost. Poté jsme 
zkontrolovali příspěvky 
do únorového zpravodaje. 
Doplnili jsme termíny akcí 

v roce 2013 a zveřejňujeme 
je dále ve zpravodaji. Pro-
tože se již dlouho mluví 
o „Babských“ hodech, 
tak jsme se dohodli, že je 
letos uspořádáme místo 
„Rozmarýnových“. Samo-
zřejmě budou ve stejném 
termínu jako bývají hody 
vždy. Všechny dobrovol-
nice i dobrovolníci jsou 
vítáni. 
Na závěr jsme stanovili 
termín oslav 230. výročí 
Kratochvilky. Budou se 
konat v sobotu 14. září 
2013. Datum jsme stanovi-
li s ohledem na následující 
důvody: měly by být již 

ukončeny rekonstrukce 
které v obci probíhají a 
opraveny i komunikace. 
O týden dříve mají hody 
v Neslovicích, před nimi 
jsou ještě prázdniny a poz-
dější termíny by zase byly 
už těsně u našich hodů. Na 
programu oslav budeme 
usilovně pracovat a i vaše 
nápady nás potěší.
Příští schůzka Komise 
je dohodnuta na čtvrtek 
28. 2. 2013
Zápis ze schůzky najdete 
opět na webu Kratochvil-
ky.

Martin Vašák

Poděkování klubu 
seniorů
Tento příspěvek se ještě 
vrací k akcím, které pro-
vázely konec roku 2012. 
Nestihli jsme jeho uveřej-
nění v lednovém čísle, ale 
poděkování určitě potěší 
i s malým zpožděním. 
My senioři bychom chtěli 
poděkovat všem, kteří se 
podíleli na krásném za-
končení roku 2012.
Ať už to byla 1. 12. 2012 
nádherná výstava advent-
ní nebo rozsvícení vánoč-
ního stromu s přáníčky 
Ježíškovi.
Stejně tak poslední zase-

dání našich zastupitelů 
obce, škoda jen, že nás tam 
bylo tak málo.
Proto bych ráda vyzvala 
všechny občany na takové 
akce, které budou násle-
dovat v roce 2013 na Kra-
tochvilce.
Ráda bych se ještě s vámi 
podělila o zážitky z krás-
ného vánočního a před-
silvestrovského posezení. 
Jako vždy nemělo chybu. 
Je vidět, že senioři se stále 
dovedou krásně pobavit. 
Panu Hlaváčkovi děku-
jeme za výborné řízky a 
salát, našim děvčatům za 
vzornou obsluhu a kultur-
ní vystoupení. Pan Smut-

ný nám hrál celé odpoled-
ne až do večerních hodin. 
Jedním slovem krása.
Sportovcům patří dík za 
výstavku cukroví s pose-
zením u punče a třešnič-
kou na dortu bylo vystou-
pení orientálních tanečnic 
ze Zbýšova. To byla pará-
da, jen tak dále, ať se vám 
všem daří.
Do roku 2013 přejeme 
vám všem, kteří děláte pro 
obec a všechny občany na 
úkor svých rodin a svého 
volného času, hodně zdra-
ví. A ať se vám daří další 
léta.

Za Klub seniorů Jindřiška 
Veselá

USKUTEČNĚNÉ AKCE
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uskutečněné akce

Jak si hrajeme 
v Herničce
Na první Herničku 8. 1. při-
šli za námi moji věrni ka-
marádi z minulého roku a 
doufám, že jsem je nalákala 
a že budou chodit i nadále. 
Začali jsme básničkou Prin-
ceznička na bále, u které 
jsme navlékli velké korálky 
na tkaničky. Pak jsme si za-
hráli pohádku O velké řepě, 
zacvičili s padákem u písni-
ček a nechyběla ani chvilka 
hraní s kamarády nebo ku-
ličkovou dráhou. Nakonec 
jsme si vyzkoušeli, jaké to 
mají akrobatky a chodili 
jsme po laně. 

Zvládli jsme v krátkém čase 
hodně aktivit a děti to bavi-
lo. 

Druhá Hernička byla klid-
nější,  přišly jen 3 děti. Byla 
pro ně nachystána prolízací 

dráha, která 
je krásně a 
nadlouho za-
bavila. Pak si 
mohly pohrát 
se skákacími 
koníky nebo 
si malovaly. 

Na Herničku 
2 2 .1.  do r a -
zily 4 děti. 
Zabavila je 
razítka – na-
malovaly si celou pohádku 
a k ní dotiskovaly obrázky. 
Nechyběl ani pohyb, trocha 
běhání a pohybových her 
s kamarády. 

Naše čtvrtá Hernička byla 
naplněná hlavně malová-
ním vodovkami. Při další 
hře jsme tvarovali balonky 
do podoby různých zvířátek 
a předmětů. Také jsme si za-
cvičili v kroužku s gumou 
a u toho se naučili krátkou 
básničku o herničce. 

A aby se maminky nenudi-
ly, začaly si plést košík z pe-
digu. 
Tak se za námi pojďte také 
potěšit :-) Hrajeme si kaž-
dé uterý od 16 do 18 hodin 
v mateřské školce. 
Důležité upozornění: Z dů-
vodu jarních prázdnin od-
padne Hernička 12. 2. 
A koukněte se na naše krás-
né fotky na facebooku!!! 

Veronika Vítová

Poděkování
TJ Družstevník
Vážení organizátoři, 
dovolte mi, abych vám 
všem, kteří jste se podíle-
li na letošním Masopustu, 
poděkovala. Děkuji vám, 
kteří nelitujete vlastního 
volna nebo dovolené a kteří 
jste měli jistě za cíl připra-
vit pro všechny opět jeden 
skvělý den. Organizace ta-
kové akce pro místní obča-

ny dá hodně práce a aby vše 
klaplo, je třeba obrovského 
nasazení a spousty času. 
Dokázali jste, že pro Kra-
tochvilku uděláte vše, aby 
byli všichni spokojení.
Povedlo se všechno: od vý-
borného občerstvení přes 
průvod masek až do ve-
černí zábavy, rej s originál-
ními maskami a perfektně 
sehranou obsluhou byl toho 
důkazem.
Jistě vás organizátory po-

těší každý, kdo se akce zú-
častní i v takto nepříznivém 
počasí. Důkazem zájmu ob-
čanů byla hojná účast nejen 
místních, ale i hostů ze Za-
stávky, Zbýšova, Neslovic a 
jiných okolních obcí.
Přeji vám, ať vás váš elán 
neopustí, a také i do bu-
doucna co nejvíc spokoje-
ných návštěvníků v hoj-
ném počtu.

Za rodinu Hurtovu děkuje 
Helena

-jc-



Kratochvilský 
Masopust
V sobotu 2. února 2013 vy-
vrcholily týdny trvající 
přípravy party nadšenců 
z TJ Družstevník Kratochvil-
ka.  Vzorně „objednané“ po-
časí trochu zklamalo, ale nás 
rozhodně neodradilo.
Letos se sešlo více než 
30 maškar různého cha-
rakteru: několik tradičních 
masek, které k masopustní-
mu průvodu patří (rychtář 
- kecal, medvěd vedený na 
řetězu medvědářem, koby-
la skrývající dvě osoby, žid, 
bába s nůší, kominík, smrtka 
s kosou, ženich a nevěsta, 
vodník) a mnoho dalších 
masek moderních (šašci, 
klauni, rytíři, mušketýr, ča-
rodějnice, kovbojové, tygr, 
kočka, býk, mimino, muž 
zákona a další…).
Dům od domu jsme obchá-
zeli, za doprovodu koňského 
spřežení a hry na harmoniku 
paní Helenky (z Moravského 

Krumlova) a zpěvu místních 
spoluobčanů, zvali jsme na 
zabíjačku a večerní zábavu. 
V každém domě byly masky 
pohoštěny něčím k zakous-
nutí a do kasičky „na seno 
pro koně“ přibývaly finanč-
ní příspěvky. 
Vše probíhalo přesně podle 
„scénáře“, na závěr byla po-
ražena a opět oživena koby-
la.
Po obchůzce vsi byly maš-
kary přesycené domácími 
koblihami, chlebíčky, řezy a 
dalšími specialitami, dospě-
lé maškary to navíc poctivě 
prokládaly různým alkoho-
lem. 
Večerní zábava byla jedním 
slovem „úžasná“. Všechny 
masky byly krásné a bylo 
vidět, že jsme si na nich dali 
záležet. 
Velká návštěvnost, skvělá 
hudba v podání Nových kas-
kadérů (skoro kratochvilská 
skupina), zpěv, tanec, boha-
tá tombola s novým způso-
bem losování, dobrá nálada, 
smích…to vše dělalo večerní 
akci úžasnou.

V ranních hodinách, něco 
po třetí, náš rychtář - jeden 
z radních -  všechny vyzval, 
aby se v klidu rozešli domů, 
protože nastala neděle a s ní 
předvelikonoční půst ☺.
Tímto děkujeme všem zú-
častněným v maskách i bez. 
Všem co zabijačku chystali, 
za přípravu zabijačkových 
dobrot pro hladový průvod 
i ostatní, všem co za barem 
se točili, hospodyním za na-
pečené dobroty a hospodá-
řům za lihoviny k zahřátí, 
mužům zákona za střežení 
obecního pořádku, muzi-
kantům za hudební dopro-
vod a tak dále…
Dík patří všem kratochvilá-
kům, i těm z okolních vesnic, 
co Masopustu přejí a účastní 
se ho!
Máme za sebou třetí ročník 
MASOPUSTU, akce se vyda-
řila, doufáme, že se vydaří 
minimálně stejně i příští 
rok.

Za TJ Kateřina Chupíková

9
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TJ Družstevník Kratochvilka pořádá 2. ročník turnaje ve stolním 
tenise Gamba Cup. 
Turnaj proběhne v sobotu 23. února 2013 v místním kul-
turním sále.
Prezence od 8:30 do 9:00, zahájení hry v 9:00
Hrát mohou děti, ženy i muži.
Turnaj je pouze pro neregistrované hráče u ČAST, 
BREST a podobně za posledních pět let.
Startovné pro dorost a ženy: 50,- Kč, pro 
muže 100,- Kč
Občerstvení v rámci startovného zajiště-
no!
Vítězové obdrží věcné ceny a poháry.
Tel. kontakt pro přihlášení: 739 429 150

Pozvánka na pingpongový turnaj

SDH Kratochvilka vás zve na dětský maškarní bál, 
který se koná 3. 3. 2013 v 15 hodin v místní sále. 

Zajištěno občerstvení, program pro děti, dekorativní 
malování na obličej (dotváření masek). Vstupné je 
dobrovolné. 

Dětský maškarní bál

NEPOTŘEBNÉ VĚCI 
POTŘEBNÝM LIDEM
SDH Kratochvilka pro velký 
zájem občanů opakuje sbír-
ku nepotřebných věcí, které 
pomůžou někomu jinému.
Tyto věci (zabalené v krabi-
cích či pytlech) budeme vy-
bírat ve dnech 15.3. od 16:00 
do 18:00 hodin a 16.3. od 9:00 
do 11:00 hodin v místní ha-
sičce.
V případě, že se vám daný 

termín nehodí, kontaktujte 
nás na tel. č. 608 735 063 – 
p. Šmídková
Co vše můžete darovat ?
Letní a zimní oblečeni (dět-
ské, dámské, pánské).
Lůžkoviny, prostěradla, ruč-
níky, utěrky, záclony.
Látky (minimálně 1m², pro-
síme nedávejte nám odřez-
ky a zbytky látek).
Domácí potřeby - nádobí 
bíle i černé, skleničky – vše 
nepoškozené.

Peří, péřové i vatované při-
krývky, polštáře, deky, spací 
pytle.
Veškerou nepoškozenou 
obuv.
Darováním nepotřebných 
oděvů a dalších věcí uvolní-
te místo ve své skříni, umož-
níte jejich další využití a po-
můžete opravdu potřebným 
lidem.

Za SDH Lenka Šmídková
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Datum Název akce Místo konání

1.2. Ostatky Újezd u Rosic-sál restaurace

1.2. Pololetní prázdniny v DDM Zastávka DDM

2.2. Koňácký bál Rosice - zámecké kulturní centrum

2.2. Masopust Kratochvilka - sál OÚ

2.2. Zahrádkářský ples Zastávka - dělnický dům

6.2. Žákovský koncert Rosice - zámecké kulturní centrum

7.2. Žákovský koncert ZUŠ Zastávka - sál ZUŠ Zastávka

8.2. Hasičský ples Zastávka - dělnický dům

9.2. Maškarní karneval Zakřany - sál OÚ

9.2. Maškarní masopustní ples Rosice - zámecké kulturní centrum

9.2. Ostatková zábava Říčany - kulturní dům

9.2. Ostatkový průvod masek obcí Ostrovačice 

9.2. Ostatky Vysoké Popovice

9.2. Otevřené mistrovství Zastávky v 
tanci na podl. X-PAD

Zastávka - dělnický dům

11.-15.2. Jarní prázdniny v DDM Zastávka - DDM

12.2. Hasičský ples Rosice - KD Cristal

16.2. Karbanická pohádka Rosice - Kino Panorama

16.2. Mistrovství ČR v BENCH PRESS Zbýšov - Hornický dům

16.2. Poostatková zábava Ostrovačice - Restaurace u Nedbálků

17.2. Odborná přednáška Zakřany - zahrádkáři sál OÚ

19.2. Beseda s Jiřím Márou „Austrálie“ Zbýšov - městská knihovna

23.2. Dětský maškarní ples Kratochvilka - sál OÚ

23.2. Maškarní karneval pro děti Tetčice - sokolovna Tetčice

23.2. Ostatky Lukovany - kulturní dům

23.2. Společenský ples města a školy Zbýšov - Hornický dům

23.2. Velikonoční jarmark Vysoké Popovice

27.2. Žákovský koncert ZUŠ Zbýšov - sál školy

Únorové  akce v mikroregionu Kahan

připravila Lenka Šmídková, zdroj: http://www.mikroregionkahan.cz/
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Pozvánky na akce 
do Rosic
Co se v únoru a začátkem 
března bude dít doma či 
v Rosicích?

Únor i začátek března 
je opět časem zábav a 
plesů - společenských 
i maškarních, ale jinak je 
akcí maličko méně. Máme 
totiž před sebou především 
dětmi dlouho očekávané 
jarní prázdniny. 

Co bych to byla za 
knihovnici, kdybych 
vás, rodiče i prarodiče, 
nepozvala i do naší 
kratochvilské knihovny 
pro nějakou pěknou 
pohádkovou knížku, ze 
které si s dětmi společně 
můžete číst. Za stále ještě 
dlouhých zimních večerů 
můžete prožít příjemné 
chvilky u poutavých 
příběhů a udělat radost 
dětem i sobě. 

Užijte si tedy s dětmi 
prázdnin na horách, 
nebo při nějaké společné 
zábavě! 

Ale tady už je slíbená 
nabídka akcí pořádaných 
v Rosicích: 

Maškarní ostatková 
zábava 9. 2. 2013 
KD Říčany od 20:00

K tanci a poslechu hraje 
Kapela Karla Pešla. 

Vstupné 60 Kč, masky 
40 Kč. Tombola a 
občerstvení zajištěno.

Pořádá: Sportovní klub 
Říčany.

Cestovatelské promítání - 
Sikkim
19. 2. 2013 v Městské 
knihovně od 17 hodin

Mimořádně oblíbené jsou 
cestovatelské besedy
s dobrodruhem, sportov-
cem a vášnivým cyklistou 
Tomášem Ruskem - 
na podzim roku 2012 
slíbil pokračování jeho 
předchozího pořadu 
Sikimmem na kole 1, takže 
v únoru mohou zájemci 
začít vyhlížet dvojku. 
Nádherné fotky, nesku-
tečné zážitky, zajímavé 
povídání a osobitý humor. 
Máte se opět nač těšit!

Pořadatel: Městská 
knihovna Rosice

Hanky Panky: 
Diskohrátky 21. 2. 2013 
v 19 hodin v kině 
Panorama

V novém pořadu kromě 
nestárnoucích písní usly-
šíte i uvidíte celou řadu 
současných diskotékových 
hitů.
Skupina, která paroduje 
zpěvačky, zpěváky, herečky 
i herce si i tentokrát vzala 
na paškál celou řadu 
známých celebrit a nově 

se můžete těšit kromě 
písniček i na komické 
scénky. Diskohrátky se 
ponesou v rozpětí 70. let 
až po současnost. Těšit se 
můžete na nestárnoucí trio 
Golden Kids, tedy
Helenu Vondráčkovou, 
Václava Neckáře a 
Martu Kubišovou, Hana 
Zagorová dorazí společně 
s Petrem Kotvaldem a 
Standou Hložkem, 
Petru Janů, Věru Bílou 
nebo film Světáci. Z těch 
zahraničních potom na 
Katy Perry, Roxette a řadu 
dalších.  Manažer skupiny 
Hanky Panky k pořadu 
dodává: ,,V pořadu jen 
minimálně vzpomínáme 
na to, co už u nás diváci 
mohli vidět. Chtěli jsme, 
aby pořad Diskohrátky byl 
od koncepčního pojetí až 
po jednotlivá vystoupení 
jiný. Určitě stojí za to přijít 
se podívat.“ 

Více informací naleznete 
na internetových stránkách 
www.hankypankyshow.
eu.

Vstupné 200,-Kč před-
prodej / na místě 220,-Kč 

Pořádá: skupina HANKY 
PANKY

ČAJ - zázrak přírody 
27. 2. 2013 v Městské 
knihovně od 17 hodin

Přednáškový pořad s Jitkou 
Lacinovou o vlastnostech, 



léčivých účincích a různých 
druzích čajů - určitě také 
zjistíte, co vlastně pijeme 
v čajových sáčcích z běž-
ných obchodů, co by nám 
mohlo pomoci s různými 
neduhy a třeba i něco 
ochutnáme :-) Městská 
knihovna vás zve na  
předjarní čistící čajovou 
kúru.

Pořadatel: Městská 
knihovna Rosice

Maškarní retro ples
1. 3. 2013 v sále Zámeckého 
kulturního centra od 20.00

Maškarní ples s 
atmosférou 60. a 70. let. 
Hraje skupina Meteor z 
Prahy (herci divadla Husa 
na provázku). 

V jednání jsou další 
významní hudební hosté 
a domácí i přespolní 
celebrity. Dobový oděv 
podmínkou! Občerstvení 
zajištěno. Cena vstupenky 
s místenkou 170/190 Kč. 
Předprodej v KIC Rosice. 

Pořádá: OS Prádelna ve 
spolupráci s KIC Rosice. 

Legrácky v knihovně 
5. 3. 2013 v Městské 
knihovně od 10:00

Jako vždycky v Legráckách 
si s Jarkou Burešovou 
můžou děti hrát, povídat 
pohádky, zpívat, dupat, 
skákat a něco pěkného si 
vyrobit nebo namalovat...

Pořadatel: Městská 
knihovna Rosice

Cestovatelské promítání - 
Aljaška
5. 3. 2013 v Městské 
knihovně

Pořadatel: Městská 
knihovna Rosice

Absolventský ples
8. 3. 2013 KD Cristal  
od 19:30

K tanci a poslechu 
hraje skupina Tremolo. 
Slavnostní stužkování 
žáků 9. tříd, předtančení, 
bohatá tombola.

Vstupné 70 Kč, místenka 50 Kč.

Pořadatel: Základní škola 
Rosice

Hledání malého prince
9. 3. 2013 v Kině 
Panorama

Gymnázium Zastávka a 
Městská knihovna Rosice za 
podpory Alliance Francaise 
v Brně pořádají literární, 
výtvarný, multimediální a 
jazykový festival autorské 
tvorby, věnovaný 70. vý -
ročí zrození postavy 
MALÉHO PRINCE. 
Slavnostní přehlídka všech 
prací, spojená s oceněním 
těch nejzajímavějších 
v každé kategorii se 
uskuteční 9. 3. 2013 v Kině 
Panorama. Čas bude ještě 
upřesněn.

Dětský bazar - 9. 3. 
2013 Zámecké kulturní 
centrum - společenský sál

Pořadatel: KIC Rosice

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

zpracovala Hana Pavlíčková

Kino Panorama
Kino Panorama Rosice 
stále prochází rekonstruk-
cí sálu a přechodem  na 
digitální technologii pro-
mítání.  Prozatím  nemá-
me k dispozici program, 
protože není jisté přesné 
datum dokončení rekon-

strukčních prací. Byla jsem 
ale informována, že by ješ-
tě v průběhu února měl být 
zahájen zkušební provoz 
kina. Od března se již mů-
žete těšit na filmy ve skvělé 
kvalitě. Dojde i k úpravě 
promítacích dnů. Dříve se 
promítalo ve středu a v ne-
děli. Od března je pláno-

váno promítání čtyři dny 
v týdnu a to od čtvrtka do 
neděle. Máme se tedy na co 
těšit!
Rezervace vstupenek na 
tel. 732 718 678 nebo e-mai-
lu kino@kic.rosice.cz
Provozovatel: KIC Rosice, 
Palackého nám. 45, 
tel. 546 492 196, 731 677 363

13
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Program Kina 
Réna Ivančice
O MYŠCE A 
MEDVĚDOVI  

SOBOTA  9. 2. v 17 hodin a 
NEDĚLE 10. 2. v 15 hodin

Francie, animovaná 
pohádka, dabing, 80 min., 
vstupné: 90 Kč
Příběh neobyčejného přá-
telství mezi medvědem a 
myškou. Myška Celestína 
výměnou za svůj život 
ukáže mlsnému medvědovi 
Ernestovi místo, kde jsou 
největší dobroty. Jejich 
dohoda se brzo promění 
v neobvyklé přátelství a 
přes všechny rozdíly se 
z nich stává nerozlučná 
dvojice! 

NÁDHERNÉ BYTOSTI 
(Premiéra) Valentýn svátek 
zamilovaných v kině  

ČTVRTEK 14. 2. v 17 hodin 
a ve 20 hodin - Premiéra v 
kinech ČR, SOBOTA  16. 2. 
ve 20 hodin

USA, romantika, 115 min., 
titulky, vstupné: 100 Kč

Režie: Richard 
LaGravenese
Hrají: Emmy Rossum, 
Jeremy Irons, Emma 
Thompson
Příběh se odehrává v pro-
středí amerického jihu, 

se kterým jsou spojovány 
příběhy vúdú a africké 
magie. Sem se přestěhuje 
hrdinka Lena. Snaží se 
ukrýt skutečnost, že po-
chází z prastarého rodu 
,,zaklínačů“ - vládne nad-
při rozenou mocí, ale také 
ji pronásleduje prastará 
kletba!

LEGENDÁRNÍ PARTA 

SOBOTA 16. 2. v 17 hodin a 
NEDĚLE 17. 2. v 17 hodin

Film USA, animovaný, 
dobrodružný, délka 90 min, 
DABING, vstupné: 80 Kč
Když se Bubák rozhodne 
vzít dětem radost, dá se 
dohromady parta ob-
líbených hrdinů a pokusí se 
ho zastavit. Členové party 
jsou legendární a provázejí 
nás celé dětství! Šéfem 
je Santa, jeho křehkým 
protipólem je víla Zuběnka 
se svou armádou mini-víl! 
Partu doplňuje roztomilý 
Velikonoční zajíc a pohodář 
Sandoman. Animovaná 
pohádka pro celou rodinu.

HON  

ČTVRTEK 21. 2. 
ve 20 hodin

Dánsko, drama, titulky, 
111 min., vstupné: 90 Kč
Režie: Thomas Vinterberg
Hrají: Mads Mikkelsen, 
Alexandra Rapaport, 

Thomas Bo Larsen
Hrdinou několikanásobně 
oceněného snímku je čty-
řicetiletý Lukas, který se 
snaží vzpamatovat z ne-
lehkého rozvodu, upevnit 
vztah se synem Marcusem 
a začít nový život. Než se 
stačí nadechnout, malá 
nevinná lež zadá příčinu 
podezření. Marcus je oblíben 
ve společnosti i přáteli. To 
vše najednou ztrácí smysl, 
je uvržen do HONU- honu 
na člověka! Nenechte si ujít 
tento mimořádný film.

KONEČNÁ  

SOBOTA  23. 2. 
ve 20 hodin a NEDĚLE  24. 
2. ve 20 hodin

USA, krimi-akční, titulky, 
115 min., vstupné: 100 Kč
Režie: Ji-un Kim 
Hrají: Arnold Schwarze-
negger, Peter Stormare, 
Rodrigo Santoro, Jaimie 
Alexander, Zach Gilford
Hlavním hrdinou je 
pohraniční šerif, který 
pronásleduje uprchlého 
mexického narkobarona 
mířícího do 
svojí domoviny. 
Jeho pronásledování je sice 
úspěšné, skutečný problém 
přichází až s mafiánským 
komandem, jehož členové 
jsou rozhodnuti vysvobodit 
svého šéfa za každou cenu.  
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BABOVŘESKY - aneb 
z deníku vesnické drbny  

ČTVRTEK 28. 2. 
v 18 hodin a ve 20.15 
hodin, SOBOTA 2. 3.  ve 
20 hodin, NEDĚLE 3. 
3.  v 18 hodin a  ve 20.15 
hodin

ČR, komedie  Z. Trošky, 
130 min., vstupné: 120 Kč
Režie: Zdeněk Troška
Hrají: Lukáš Langmajer, 
Veronika Žilková, 
Jana Synková, Lucie 
Vondráčková, Jan 
Dolanský, Pavel Kikinčuk
Zdeněk Troška natočil 
opět úsměvnou komedii 
tentokrát ze života jiho-
české vesnice Babovřesky, 
která s nadhledem a nad-
sázkou sleduje kupící 
se nedorozumění a souhry 
náhod, které zamotají 
hlavu jejich obyvatelům. 
V příběhu nechybí láska, 
žárlivost, závist, intriky a 
zejména vtipné okamžiky, 
v nichž se někteří i najdou. 
Slovy režiséra ,, Je to film 
tak trošku, ze života“ .

JENÍČEK A MAŘENKA: 
Lovci čarodějnic 
(PREMIÉRA)

ČTVRTEK 28. 2. 
ve 22.15 hodin (Premiéra 
v kinech ČR), PÁTEK 1. 3.  
ve 20 hodin

USA/ Německo, Horor, 
fantasy, titulky, 125 min., 
nepřístupné do 15 let, 

vstupné: 100 Kč
Režie: Tommy Wirkola
Hrají: Gemma Arterton, 
Jeremy Renner, Framke 
Janssen, Peter Stormare
S Jeníčkem a Mařenkou se 
setkáváme 15 let po jejich 
incidentu s perníkovou 
chaloupkou. Mezitím se z 
nich ale stali chladnokrevní 
zabijáci, jejichž prací je 
chytání a zabíjení čaro-
dějnic.

ANNA KARENINA 

PÁTEK 15. 3. ve 20 hodin

Velká Británie, titulky, 
romantické drama, 130 
min., vstupné: 80 Kč
Režie: Joe Wright
Hrají: Keira Knightley, 
Jude Law, Aaron Taylor- 
Johnson, Kelly MacDonald
Nadčasový milostný příběh 
ukazuje sílu lásky, která 
prochází celým srdcem 
v kulisách hýřivé nestřídmé 
společnosti, jakou je carské 
Rusko. Vitální a krásná 
Anna má vše, o čem sní 
její vrstevnice. Setkání 
s důstojníkem Vronským 
rozhoří nepoznaný cit…

ČTYŘLÍSTEK ve službách 
krále  

SOBOTA 16. 3. v 15 hodin a 
v 17 hodin a NEDĚLE  17.3. 
v 15 hodin a v 17 hodin

ČR, animovaná komedie, 
100 min., vstupné: 100 Kč
Režie: Michal Žabka

Animovaná komedie pro 
celou rodinu. Zfilmování 
populárního českého ko-
miksu. Fifinka, Myšpulín, 
Piňda a Bobík se snaží 
zachránit císaři Rudolfovi 
život i korunovační klenoty, 
o které usiluje proradný 
alchymista Kelly. 

BÍDNÍCI

SOBOTA 16. 3. v 19 hodin 

Film Velká Británie, drama, 
titulky, délka 157 ., vstupné: 
80 Kč
Režie: Tom Hooper
Hrají: Hugh Jackman, 
Russell Crowe, Anne 
Hathaway, Amanda 
Seyfried, Helena Bonham 
Carter, Sascha Baron 
Cohen
Hrdinou filmu je Jean 
Valjean, který byl odsouzen 
za krádež chleba na galeje. 
Po propuštění se z něj 
stává skutečný zločinec. 
Pomůže mu biskup, když 
zapře policii jeho loupež. 
Z Jeana se po letech stává 
starosta. Velitelem policie je 
však jmenován Javert, jeho 
úhlavní nepřítel z galejí! 
Hra o život začíná znovu.

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

Čerpáno z http://kic.ivancice.
cz/Kino.htm, zpracovala 

Hana Pavlíčková
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historie

Těžko si dnes předsta-
víme, že před čtyřiceti léty 
voda volně tekla ulicemi, 
chodili jsme blátem a 
vyhýbali se kalužím. 
Tehdy bylo v obci započato 
s budováním bezprašných 
vozovek. Ovšem nejprve 
bylo třeba zhotovit 
dešťovou kanalizaci a 
chodníky.  Pouze v Nové 
ulici, která má nejnižší bod 
uprostřed, byl v roce 1928 
vybudován kanál pod 
domem č. 66 odvádějící 
vodu do sadu. 

V roce 1957 a v létech 
následujících bylo zapo-
čato s budováním kana-
lizace po levé straně 
silnice do Neslovic od 
jejího vyústění pod 
kopcem do zmoly, až 
nahoru k zahradě domu 
č. 102. Rovněž v této době 
vznikla kanalizace od 
rybníka k Hájkům. V roce 
1972 bylo prodlouženo 
její vyústění půlrourami 
až za studnu, aby průsaky 
neohrožovaly kvalitu její 
vody.

Podívejme se na některé 
fotografie z té doby a 
let následujících, které 
zobrazují provádění 
těchto prací. 
(viz foto 1, foto 2)

V roce 1961 byl budován 
úsek kanalizace od 
domu č. 15 kolem domu 
č. 82 směrem k rybníku 
s napojením na již 
dříve vybudovaný úsek 
směřující k Hájkům. Dále 
bylo pokračováno v roce 
1963 v úseku od domu 
č. 50 dolů kolem domu 
č. 13 směrem do spodní 
části obce, kde kanalizace 
přetíná silnici a je 
napojena na úsek vedoucí 
k Neslovicím. 

Rok 1974 přinesl vybu-
dování kanalizace v Nové 
ulici. Pro zdolání těžkého 
terénu byl zajištěn vý-
konný bagr, který hloubil 
jámu do hloubky více než 
3 metry. 
(viz foto 3, foto 4)

V roce 1974 bylo též 
pokračováno v budování 
kanalizace podél silnice 
od zahrady domu č. 102 
nahoru až k domu 
č. 58. Tato větev byla 
prodloužena v roce 1977 
k autobusové čekárně 
u domu č. 105. 
(viz foto 5, foto 6)

Rovněž v roce 1977 
bylo pokračováno od 
hasičky až na konec obce 
k domu č. 128. Práce 

byly prováděny od září 
do listopadu. U hasičky 
musela být překopána 
silnice a tato část 
kanalizace napojena na 
větev vedoucí k Hájkům. 
Svízelná byla situace 
před domy č. 108 a 115, 
kde kvůli vyspádování 
dosahoval výkop značné 
hloubky. Na zdolání 
skalnatého podloží  musel 
být zajištěn kompresor 
a práce byly prováděny 
ručně sbíječkou. 
(viz foto 7, foto 8)

V roce 1980 byl budován 
poslední úsek kanalizace 
od domu č. 39 k domu 
č. 88, kde zahýbá vlevo 
do ulice směřující k jihu, 
pokračuje přes pole a ústí 
do starého lomu. 
(viz foto 9, foto 10)

Před konečnou úpravou 
vozovek musely být pře-
místěny některé vpustě 
do kanalizace. Snímek 
z roku 1976 zachycuje 
tyto práce před domem 
č. 89 v Zadní ulici. 
(viz foto 11)

Zpracoval pan 
Karel Holoubek

Historie Kratochvilky: Jak se měnila tvářnost obce
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foto 1 – 1957 před domem č. 120

foto 2 – 1957 před domem č. 122
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foto 3 – 1974 Nová ulice

foto 4 – 1974 Nová ulice vyústění
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foto 5 – 1977 před domem č. 58

foto 6 – 1977 před domem č. 105
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foto 7 – 1977 před domem č. 115

foto 8 – 1977 před domem č. 133
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foto 9 – 1980 před domem č. 88 foto 10 – 1980 vyústění do lomu

foto 11 – 1976 před domem č. 89
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knihovna

Se začátkem roku jsme se 
opět pustily do půjčování 
knížek. Neváhejte a přijďte 
– naše otevírací doba je 
stále stejná. Pondělí a středa 
od 17 do 18 hodin. 
Naše knihovna se stále častěji 
proměňuje i na tvořivou 
dílnu. Máme za sebou tři 
úvodní kurzy papírové 
krajky, na které se nám s paní 
Olgou Plachou podařilo při-
lákat i několik přespolních 
tvůrčích dam. V březnu 
plánujeme první kurz ná-
stavbový, pokračovací, ve 
kterém si zájemkyně mohou 
vyzkoušet práci s dalšími 
nástroji a dalšími technikami 
za použití dalších materálů. 
Kurz je tedy určen pro 
pokročilé krajkovačky,
k účasti je osloví paní Plachá, 
která má kontakty z prvního 
setkání. 
V dubnu uspořádáme ještě 
jeden kurz úvodní, protože 
se nám stále ozývají nové 
zájemkyně. Datum bude 
upřesněno v březnovém 
zpravodaji. Ale pokud 
víte, že byste chtěly přijít – 
hlaste se již nyní. Buďto na 
mailu knihovny (knihovna@
kratochvilka.cz) nebo přímo 
paní Plaché 
(oplacha@gmail.com) .
Březen bude pro knihovnu 
důležitým měsícem. Bude 
totiž slavit své první 
narozeniny. Chystáme pro 
vás patřičnou narozeninovou 
oslavu s dortem a pře-
kvapením a možná ještě 
něco navíc. A také máme 

jedno přání (to se přece 
smí, když jsou narozeniny). 
Rády bychom knihovnu 
obohatily o nově vycházející 
knížky, které byste si pak 
vy čtenáři rádi přečetli. 
Naše finanční možnosti jsou 
poněkud omezené, a tak mě 
(přiznávám se, že za to můžu 
já, Alice) napadlo, že nám vy 
čtenáři třeba budete chtít dát 
nějaký dárek k narozeninám. 
A že by to mohla být nějaká 
kniha. Že byste se na ni 
třeba složili a koupili ji nám 
pro radost, sobě pro krásný 
pocit a dalším čtenářům 
k užitku...
No, pokud byste měli chuť 
a možnosti udělat takovýto 
„charitativní“ krok, nachys-
táme pro vás v knihovně 
kartičky s názvy knih, které 
bychom rády pořídily.
Přijďte a vyberte si. A my 
pak do knihy (když vám to 
nebude vadit) napíšeme, že 
jste ji knihovně darovali vy. 
To na věčnou památku a 
jako poděkování. 
A na závěr to nejlepší. 
Tento měsíc – únor bude 
v knihovně ve znamení 
Čaje o páté. Zkusíme zahájit 
tradici setkávání a povídání 
o zajímavých tématech. 
První zkouškou bude 
sobota 16. února. Přijedou 
za námi paní Eva Ludvová 
a Iva Košařová a budeme si 
povídat o barvách. Jak barvy 
ovlivňují naši pohodu, jak 
s nimi můžeme čarovat 
v interiérech. Ale hlavně 
se seznámíme s barevnou 

typologií a sami si zjistíme, 
jaké barvy nám sluší. Naše 
lektorky slíbily přivézt 
barevné šátky, všechno si 
vyzkoušíme, na všechno 
si přijdeme a hned od 
následujícího pondělka 
díky tomu určitě zkrásníme. 
Pokud se akce setká 
s úspěchem, plánujeme 
pokračování o péči o pleť a 
zdravém životním stylu a 
můžeme se pod odborným 
vedením naučit správně 
líčit. Naše lektorky totiž 
kosmetice a líčení rozumějí, 
protože jsou poradkyně 
firmy Oriflame. 
Tenhle příjemný (a doufám 
že užitečný) kontakt nám 
zprostředkovala Katka 
Staňková a já jí za to 
moc děkuji. No a teď to 
nejdůležitější: na akci je 
třeba hlásit se předem. 
Uskuteční se v sobotu 16. 2.  
od 17 hodin v knihovně při 
minimálním počtu
10 zájemkyň. Ve vstupném 
70,- Kč je zahrnuto i tekuté 
občerstvení. Maximální po-
čet účastnic jsme stanovily 
na 20 – to abychom se do 
knihovny alespoň trochu 
vešly. 
Hlaste se tedy na těchto 
kontaktech: 
knihovna@kratochvilka.cz, 
alice.vasakova@hotmail.cz, nebo 
na telefonu 731 522 367.

Těšíme se s vámi všemi 
naviděnou v knihovně.

Za knihovnice Alice Vašáková

Jak jde život v knihovně
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Valná hromada 
SDH Kratochvilka
Letos jsme se opět sešli na 
valné hromadě v hospůdce 
u pana Hlaváčka dne 
19. 1. 2013.
Svojí návštěvou nás poctili 
i pan starosta Ing František 
Malý a II. místostarosta Jiří 
Vozdecký. Na programu 
bylo zvolit výbor, což se nám 
podařilo hned napoprvé. 
Dále se rekapituloval rok 
2012 – uskutečněné akce, 
což jsou v našem případě 
akce pro děti. Zmíníme 
např. Pohádkový les, který 
měl velký ohlas a dětem se 
velice líbil. Proto se budeme 
snažit jej tento rok opakovat 
a některé pohádkové

postavičky obměnit. Naší 
novou akcí je lampionový 
průvod, který chceme ještě 
doladit (hlavně občerstvení, 
po kterém se někteří 
z účastníků ptali).
Tento rok jsme do svých řad 
přijali šest nových členů.
Mluvili jsme i o účasti na 
okrskových soutěžích. 
Soutěžní družstvo mužů se 
zúčastnilo již několika těchto 
akcí, ale jejich úspěch nebyl 
takový, jaký by si zrovna 
představovali. V první řa-
dě ale musíme zmínit, 
že selhávala především 
technika, kterou se budeme 
snažit do budoucna obnovit 
či jakkoli opravit. Důležitá 
je tedy účast a snaha našich 
mužů. 
Jako poslední bod schůze 

byl samozřejmě plán na rok 
2013. Patří sem opět akce, 
které chystáme, dále oprava 
a úprava hasičky a výcvik 
soutěžního družstva.
Tento rok nás čeká oslava 
85 let založení SDH. Ještě 
nevíme přesné datum 
uskutečnění této oslavy, ale 
včas se jej všichni dozvíte. 
Doufáme, že se přijde 
podívat většina občanů 
- nejen na hasičský útok 
našeho soutěžního družstva, 
ale i na  ukázky záchranných 
sborů, které (jak doufáme) se 
nám podaří pozvat.
Na závěr schůze proběhla 
diskuse a asi po dvou 
hodinách jsme se rozešli 
plni dojmů a úkolů pro tento 
rok.

za SDH Lenka Šmídková

různé

Poděkování
Milí spoluobčané,
chtěla bych vám poděkovat 
za nezapomenutelný pocit, 
který jsme mohli na sklonku 
svého života s manželem 
prožít.
Jak mnozí víte, dědeček měl 
Alzheimerovu chorobu a byli 
jsme v domově SANTINI 
ve Křtinách. V pondělí 
17. 12. 2012 nám přišlo přání 
k vánocům a novému roku 

od Kratochviláků. Bylo to 
pro nás takové pohlazení na 
duši, na které já do konce 
svého života nezapomenu. 
Pořád jsme si povídali a 
vzpomínali na všechny, 
které oba známe, kdo kde 
bydlí, kdo ještě žije nebo již 
odešel. Vzpomínali jsme na 
společně prožitých 56 let 
života.
Manžel Miloslav Krejčí 
zemřel 19. 12. 2012 a syn 
Miloslav 26. 8. 2012. Život 

je nevyzpytatelný a nikdo 
nevíme, jaký osud nám 
připraví. Ale bolest se vždy 
lépe snáší, když víte, že 
nejste sami.
Moc vám všem děkuji

Zdenka Krejčová

P.S. Přeji mladším občanům, 
aby se jim na Kratochvilce 
také tak dobře žilo a měli 
kolem sebe tolik kamarádů 
a přátel jako my dva.

Vzpomínka na 
dlouholeté členy
Tělovýchovná jednota Druž-

stevník Kratochvilka by 
chtěla těmito pár řádky uctít 
památku našich dlouhole-
tých členů, pánů Miloslava 
Krejčího a Miloslava Krejčí-

ho ml., kteří nás v loňském 
roce bohužel opustili.

Za TJ Družstevník členové 
výkonného výboru
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různé

Přehled kulturních a 
sportovních akcí plá-
novaných na rok 2013 
(viz tabulka)

Ještě nás čekají tenisové tur-
naje, literární kavárničky, 
dílničky, programy pro děti, 
setkání a výlety Klubu seni-
orů… To jsou ale drobnější 
akce, které nemusí mít pev-
ně stanovená data. A určitě 
přibudou i akce Komise pro 
životní prostředí.
Tyto termíny mohou být ješ-
tě z různých důvodů upra-
veny. Upřesnění se objeví 
v aktuálních zpravodajích 
a ve schránkách budete mít 
i obvyklé letáky.

Za KOZKS Martin Vašák

Společenská kronika
V měsíci únoru slaví své narozeniny paní Anna Brázdová, paní Antonie Kačírková, paní 

Vlasta Procházková, pan Josef Břeň, pan Karel Holoubek a pan Zdeněk Kroutil. 

V prosinci se nám narodili dva noví kratochvilští občánci. Jménem obecního úřadu vítáme 
do života Terezu Slámovou a Sofii Trýznovou. 

Prvním občánkem roku 2013 je Jakub Skokan
Připravily Veronika Vítová a Helena Hurtová

Stolní tenis Gamba Cup Sobota 23. 2. 2013
Dětský maškarní ples Neděle 3. 3. 2013
1. výročí otevření knihovny Sobota 16. 3. 2013
Velikonoční výstavka Sobota 23. 3. 2013
Pálení čarodějnic Úterý 30. 4. 2013 
Svátek matek Neděle 12. 5. 2013
Vítání občánků 5/2013
Den dětí Sobota 1. 6. 2013
Nohejbalový turnaj 8/2013
230 let obce / rodáci Sobota 14. 9. 2013 
Hody So / Ne 5. A 6. 10. 2013
Drakiáda 10-11/2013
Adventní výstavka Sobota 30. 11. 2013
Vánoční strom Neděle 1. 12. 2013
Mikulášská besídka Čtvrtek 5. 12. 2013
Stolní tenis O pohár starosty Sobota 14. 12. 2013
Vánoční posezení Sobota 21. 12. 2013

Prosíme občany naší obce o 
poskytnutí informací k mož-
nému nalezení pamětního 
kamene, který se z naší obce 
ztratil před několika lety. 
Kámen byl posazen na pra-
vé straně silnice vedoucí od 
Neslovic asi 2 m od krajnice 
přibližně naproti RD Hoso-
vých. 
Tento kámen má pro nás 
velkou historickou hodno-
tu. Jedná se zřejmě o jednu z 
nejstarších  možných  pamá-
tek v naší obci.  
Kámen byl cca 70 cm vyso-

ký z pískovce,  bohužel již 
se špatně čitelným nápisem. 
V dolní části bylo možné 
přečíst již pouze poslední řá-
dek nápisu: A ŽIVOT SVŮJ 
DOKONAL. Na jeho lícní 
straně bylo údajně vytesáno 
vozové kolo.  Děkujeme za 
jakoukoli pomoc při hledání 
tohoto kamene.  Informace 
od vás rádi vyslechneme na 
OÚ, nebo na emailu 
kloucek@kratochvilka.cz

Luděk Klouček zastupitel

Prosba o spolupráci
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BABSKÉ RADY 
PODLE ABECEDY:
Acylpyrin
Proti lupům - 2 acylpyriny 
rozdrtit a přidat k šamponu 
na vlasy - nechat působit 
2 minuty
Acylpyrinová zálivka likvi-
duje plísně v půdě.
Alobal
Pokud chybí drátěnka, může 
se hrnec vydrhnout i po-
krčeným alobalem.
Stříháním alobalu se na-
brousí nůžky.
Pod protlačovaný nábytek 
dát alobal matnou stranou 
dolů.
Pod látku na žehlicím prkně 
dát alobal - vyžehlí se rych-
leji. Žehlička se vyčistí, když 
s ní přejedeme po alobalu.
Proužky alobalu v zemi za-
plaší hmyz a hlemýždě.
Zápalky při stanování nebu-
dou mokré, když je zabalíme 
do alobalu.
Banán
Dává se do pekáče, aby 
změklo maso.
Do hlíny kolem růží, napa-
dených mšicemi, zakopeme 
suchou nebo nakrájenou ba-
nánovou slupku.
Slupky jsou i výborný kom-
post a hnojivo.
Cibule
Potřete se po bodnutí vče-
lou.
Zbaví nože rzi.
Citrony
Kousek citrónové kůry proti 

zápachu v krbu.
Rozkrojený kousek citronu 
namočený v soli odstraňuje 
skvrny z mramoru.
Do vody pár kapek citronové 
šťávy-zvlhčovač vzduchu.
Dává se do chladničky jako 
pohlcovač zápachu.
Lžičku dát do rýže, aby se 
neslepila.
Plátky citronu zaplaší mra-
vence.
Dezinfikuje škrábance a řez-
né rány.
Rozpouští bradavice.
Cukr
Zahojí popálený jazyk.
Uložíte-li koláče nebo sýr do 
vzduchotěsné nádoby s něko-
lika kostkami cukru, zůsta-
nou čerstvé a nezplesniví.
Čaj
Čajové sáčky uklidní bolavé 
oči i  popálenou kůži.
Na šedivé vlasy - 3 sáčky čaje 
do vroucí vody + rozmarýn 
a šalvěj. . se budou také lesk-
nout.
Vlhký pytlík čaje přilepit 
leukoplastí na hnisavou vy-
rážku - zmizí.
Utiší bolest po injekci.
Na 20 minut vložit do čajo-
vé koupele nohy - nebudou 
páchnout.
Čaj z mátových listů zahojí 
zanícené dásně.
S čerstvým čajem se dá vy-
čistit dřevěný nábytek i zr-
cadla.
Dají se jím přihnojit kapra-
diny.

Čistící prostředek na trou-
by
Nastříkat na skleněné flekaté 
varné nádoby a nechat půso-
bit přes noc.
Čistí spáry v koupelně.
Čistí litinové nádobí.
Odstraní barvu na dřevě-
ném a kovovém nábytku 
- nastříkat, vydrhnout kar-
táčem, natřít octem a omýt 
čistou vodou.
Čpavek
1 díl čpavku s 3 díly vody 
rozjasní okna.
Umyje plíseň z kachliček.
Odstraňuje skvrny z oděvů.
Odstraňuje starý vosk na 
plovoucích podlahách.
1 lžička čpavku na 4 l teplé 
vody vyčistí výlevku.
Dětský olej
Nakapat kolem náplasti a na 
ni - půjde snadno strhnout.
Uvolní těsný prsten. Odstra-
ní latex z pokožky.
Trochu dětského oleje s pár 
kapkami parfému - olej do 
koupele
Odstraní ekzémy na dětské 
hlavičce.
Dětský zásyp
Na čerstvou mastnou skvr-
nu.
Posypat cibulky z květin 
před sázením.
Drátěnka
Odstraní černé šmouhy z li-
nolea.
Brousí nůžky.
Fazole
Horká fazole v sáčku se při-
kládá na bolavá záda nebo 
loket.
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Francovka – Alpa
Čistí chromové baterie, zrca-
dlo, inkoustové skvrny, fixy.
Čistí telefon, žaluzie, počítač
½ šálku francovky a l : l - 
umýt okna na autě, vyleštit 
novinami - nezamrznou.
Límec na košili před noše-
ním potřít Alpou - nešpiní 
se.
Kápnout na klíště.
Nanést trochu do boty, když 
tlačí.
Gáza
Čerstvé bylinky se suší 
v gáze.
Glycerin
Asfalt a hořčici vyčistí gly-
cerin.
Hořčice
Do koupele přidat několik 
lžic hořčice na ztuhlé svaly 
nebo potřít plnotučnou hoř-
čicí bolavá místa. (I na bolest 
v hrudi). 
Odstraňuje pach z lahví.
Hořká sůl
Odpuzuje slizké hlemýždě 
v zahradě. 
Je to výborné hnojivo na raj-
čata a pokojové rostliny.
 Oživí kachličky 1:1 s vodou.
Igelitové tašky
Natáhneme je na zpětná zr-
cátka, když mrzne.
Malířská štětka neztuhne.
Jedlá soda
Změkčí maso naložené 
v lednici.
Přidat špetku do fazolí, když 
se vaří-proti nadýmání

Trošku dát do rajské omáčky 
- proti kyselině.
Na 3 vejce půl lžičky do 
omelety.
Náhrada droždí.
Odstraní pach z ryb na ru-
kou. 
Na ucpanou výlevku stačí 
1 šálek jedné sody, pak šá-
lek horkého octa a litr vařící 
vody.
Odstraňuje pach z myčky 
nádobí (mezi 2 cykly posy-
pat dno).
Čistí kuchyňskou desku 
i ledničku a mikrovlnku.
Z porcelánu odstraňuje 
skvrny od kávy a čaje, čistí 
termosku, houbičky a utěr-
ky (do ½ l vody 2 lžíce sody 
a několik kapek jaru).
Čistí připálené hrnce (5 lžic 
ve vodě povařit a nechat od-
stát). Nasypat trochu sody 
na špinavý sporák. Sodou 
posypat koberec, nechat 15 
minut a vysát.
Odstraní zatuchlý vzduch - 
do ponožky 3-4 lžíce sody , 
zavěsit.
Leští stříbrné a zlaté šper-
ky (nepoužívat na perly).
Čistí očouzené cihly z krbu.
Do misky dát 1:1 jedlou sodu 
a sůl do koupele a dát na ná-
držku WC.
Jednou za měsíc dát do ná-
držky půl balíčku jedlé sody 
a ráno spláchnout.
Čistí mramor.
Trochu sody do studené 
vody - zmírňuje bolest při 
popáleninách  i po včelím 
bodnutí.

Vmasírovat do vlasů  hrst 
sody proti lupům.
Jako ústní voda je výborná 
na afty.
Do roztoku sody jednou 
týdně ponořit na noc zubní 
kartáčky.
Proti pocení-do zásypu při-
dat asi lžičku sody a nanést 
do podpaží.
4 lžíce jedlé sody na litr teplé 
vody -koupel na nohy.
Do starých ponožek dvě lží-
ce sody a do bot na noc-ne-
páchnou.
½ šálku jedlé sody přidané 
do pracího prášku vybělí 
prádlo.
Mnohé skvrny zmizí, když 
na ně dáme 4 lžíce sody a ¼ 
šálku teplé vody.
Čistí plesnivé sprchové zá-
věsy.
Rozmrazuje chodníky.
Likviduje plevel mezi prask-
linami v chodnících.
Udržuje zásaditou vodu 
v bazénu.
Čistí zahradní gril.
TIP  TOHOTO  MĚSÍCE:  
Zázvorový likér: 
0,5 l vodky (bez metylalko-
holu), 125 g medu (asi 6 PL), 
125 g čerstvě nastrouhané-
ho zázvoru, 1 oloupaný na 
plátky nakrájený citron.
Necháme louhovat 3 dny, 
potom slejeme zpět do láh-
ve a večer užíváme 0,5 pa-
náka.
Celou zimu  nebudete na-
chlazení a chřipka se vám 
také vyhne.
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Znamení 
zvěrokruhu
Také jste v přechodu?
V minulém čísle zpravodaje 
jsme se pustili do představo-
vání jednotlivých měsíčních 
znamení. Začali jsme Kozo-
rohem a Vodnářem, kteří po-
krývají měsíc leden. Kdo četl 
pečlivě, zjistil, že při přecho-
du mezi jednotlivými zna-
meními schází několik dnů. 
Můj manžel pečlivý byl a 
tak vznikla vzhledem k datu 
jeho narození otázka, jestli je 
vlastně doopravdy Kozoroh, 
jak si celý život myslí. 
Vysvětlení je prosté – ve 
dnech, kdy jedno znamení 
přechází do druhého, je třeba 
vzít do úvahu rok, kdy jste se 
narodili. Slunce totiž vstupu-
je do jednotlivých znamení 
každý rok v jiný den. Pokud 
jste také v přechodu :-), vyu-
žijte pro své ujištění kalendář 
na stránkách, ze kterých čer-
pám tyto texty: www.zname-
ni-zverokruhu.najdise.cz/. A 
nyní již aktuální měsíční zna-
mení: Ryby (20. 2. 02:00 hodin 
– 19. 3. 23:59 hodin)

Charakteristika Ryb
Lidé narození ve znamení 
Ryb jsou stejně jako zrozen-
ci na Vodnáři vystaveni vli-
vu dvou planet a to Jupitera, 
který jim dává smysl pro 
spravedlnost, sociální cítění 
i ochotu pomáhat druhým, 
a Neptuna, který jim na jed-
né straně pomáhá a na straně 
druhé jim trochu kompliku-
je život. Jeho představivost, 
tvůrčí fantazii a citovou 
jemnost, ale i přecitlivělost, 

snivost, která vede k pasivitě, 
nerozhodnost a přehnanou 
vnímavost.
Tito lidé bývají velice plaší 
a mívají zvláště v mladém 
věku nepřekonatelné zábra-
ny ve styku s lidmi a dokon-
ce i se stejně starými dětmi. 
Bývá pro ně problém jít na 
nákup, zeptat se neznámých 
lidí na cestu, či zařídit něco 
na úřadě, i kdyby šlo jen o 
poštu. 

Lidé narození ve znamení 
Ryb si ponechávají mnoho 
zábran do pozdního věku, 
i když je časem okolnosti do-
nutí, aby si vypěstovali běž-
né návyky a zbavili se zby-
tečného strachu. U mnoha 
z nich se z těchto vlastností 
někdy vytvoří druh záměrné 
koketerie, protože si během 
života stihli všimnout, že je-
jich zdrženlivost a plachost 
je lidmi vlídně přijímána a že 
snadno dosáhnou svého prá-
vě touto nevýbojností. 
Znamení Ryb vytváří lidi zá-
vislé na svém domácím pro-
středí, kde se jedině cítí bez-
peční, kde mají svá zabydlená 
zákoutí, ve který sní o neuvě-
řitelných dobrodružstvích a 
o svých rolích hrdinů v nich. 

Lidé narození v tomto zna-
mení potřebují povolání, 
které vyhovuje jejich povaze. 
Pak jsou nesmírně pracovití 
a úspěšní, ale při tom si bu-
dou pečlivě hlídat, aby neby-
li kráceni ve svých nárocích 
na pohodlí a na čase, který 
potřebují pro své snění. 
Mají neuvěřitelnou fanta-
zii a schopnost vcítit se do 
druhých lidí, a proto je mezi 
nimi hodně spisovatelů a 
básníků, ale i herců a výtvar-
níků, kteří těží z bohatství 
svého nitra velké hodnoty. 
Zrozenci na Rybách jsou 
mezi lidmi ostýchaví, od-
daní a obětaví, ale je v tom 
i jejich zvláštní síla; jejich 
protivníci se vzdávají boje 
s pocitem trapnosti. 
Jsou to lidé ovlivnitelní a 
špatné prostředí by mohlo 
využít jejich neuvěřitelnou 
fantazii k rafinovaným 
podvodům. Neptun je také 
planetou klamání, podvodů 
a lží. Obvyklejší ale je, že 
působí proti nim a vytváří 
v nich nedůvěru vůči světu. 
Známé osobnosti   naroze-
né ve znamení Ryb: Bedřich 
Smetana, Karolína Světlá, 
Lucie Vondráčková, Cindy 
Crawfordová, Martin Dej-
dar, Ema Destinová, Albert 
Einstein, Georg Fridrich 
Händel, Victor Hugo, Jiří 
Menzel, Ornella Mutiová, 
Viktor Preiss, Sharon Sto-
neová, Elizabeth Taylorová, 
Eva Vejmělková, George Wa-
shington, Bruce Willis 

Zpracovala Alice Vašáková
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Toulání
Na naše druhé toulání 
po Jižní Moravě můžeme 
vyrazit na kole nebo 
pěšky. Zůstaneme v našem 
mikroregionu a vydáme se po 
stezce Permoníků na trase: 
Zastávka – Babice – Zbýšov 
– Zakřany – Lukovany – 
Vysoké Popovice – Příbram 
na Moravě - Zastávka. 

Cyklistický okruh bývalým 
R o s i c k o - o s l a va n s k ý m 
uhelným revírem je kon-
cipovaný jako průvodce po 
zachovalých památkách a 
stavbách, upomínajících na 
dobu těžby v revíru.
Seznamuje nás také
s dalšími kulturními 
a sakrálními stavbami 
a pamětihodnostmi kraje 
a mikroregionu Kahan. 

Stezka permoníků prochází 
zvlněným terénem po 
cestách s dalekými výhledy 
a stinnými lesy. Část trasy je 
vedena po silnicích II. a III. tř., 
část po asfaltových lesních 
cestách, které tvoří přírodně 
velmi atraktivní úseky celé 
stezky. Délka trasy je cca 30 
km, maximální nadmořská 
výška 461 m.n.m.,
minimální 288 m.n.m. Na 
trase se můžete občerstvit 
v několika restauracích a 
navštívit zajímavé pamě-
tihodnosti.  Nabízíme vám 
základní informace o mě-
stech či obcích, která na trase 
projdete nebo projedete. 

Zastávka: hornická obec s 
původním názvem
Boží Požehnání vznikla 
u zájezdní hospody. Pro 
horníky tu vyrostlo na konci 
19. stol. několik kolonií. 
Bylo zde středisko těžby, 
hutnictví, slévárna, válcovna 
a koksovna. Těžba byla 
zastavena až v 90. letech 20. 
stol. Zajímavosti v Zastávce: 
bývalé doly Julius a Herring, 
kaple sv. Jana Křtitele.

Babice u Rosic: 
důl Ferdinand a babické 
šachty, areál opuštěného 
černouhelného dolu zbu-
dovaného kolem roku 1840. 
Ukázka bývalé těžby se 
všemi objekty a stavbami s 
ní souvisejícími. Kaple sv. 
Antonína Paduánského, 
pamětní kříž k odchodu 
napoleonských vojsk.

Zbýšov: donedávna stře-
disko těžby uhlí v Rosicko-
oslavanském revíru; uhlí 
se zde těžilo od roku 1782 
v dole Barbora, těžba 
kulminovala v 70. letech 19. 
stol. a počátkem 20. stol., kdy 
zde bylo několik koksoven. 
Pozůstatkem dnes zastavené 
těžby je památkově 
chráněná věž dolu Simson. 
Ve městě je novorománský 
kostel sv. Martina. V areálu 
zrušeného dolu Jindřich 
vzniká expozice těžby a 
průmyslových železnic. Na 
trase postupně obnovované 
vlečky se buduje úzko-
rozchodná důlní železnice 

s turistickou pro jížďkou 
vláčky taženými důlními 
lokomotivami. Projížďku 
je možné abso lvovat ve 
vybrané dny roku.

 Zakřany:  kaple sv. Donáta, 
boží muka a smírčí kámen.

Lukovany: u domu č. p. 16 
zbytky tvrze ze 13. stol., 
zaniklé v 16. stol. Původně 
románský kostel sv. Václava z 
počátku 13. stol. byl barokně 
přestavován v letech 1715 
a 1747. Z románského 
období zůstala zachována 
půlkruhová apsida. Pamětní 
deska hraběnky Hirschové. 

Vysoké Popovice: původně 
románský kostel sv. Jana 
Křtitele z konce 12. stol. byl 
přestavěn r. 1882. Zachován 
je románský presbytář
s apsidou. U domu č.p. 22 
najdeme zbytky valů po 
tvrzi, připomínané ve 
13. stol., ale již ve 14. stol. 
zaniklé.

Příbram: kaple sv. Floriana 
a Panny Marie, pamětní kříž 
k odchodu napoleonských 
vojsk. 

Závěrem vám chci popřát 
pohodový výlet plný ro-
mantického toulání po údo-
lích, vesnicích a místních 
zajímavostech.                                                                                                  

Připravil Luděk  Klouček



Žena a kočka
Paul Verlaine (1844-1896)

Hrála si s kočkou důvěrnicí,
hra oči kouzlem vábila,

když ruka tmou se bělající,
bělostnou tlapku škádlila.

Ty vražedné a blýskající
acháty nehtů - zlotřilá! -

v nitěnou černou rukavici
jak břitké nože ukryla.

I druhá do bělostné tlapky
nevinně stáhla osré drápky,

nespal však ďábel skrytý v nich.....

A nezářily bez důvodu
v šeru, kde zvonil její smích,
dva páry fosforových bodů.

Ze sbírky Saturnské básně, přeložil František Hrubín

Připravil Jan Liškař
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Jak jsme volili prezidenta

Jak jsme volili prezidenta, tedy jak to do-
padlo, se můžete dočíst v našem zpravo-
daji. Mé poslední slovo je ale spíš o tom, 
co všechno tu volbu provázelo. 
Přemýšlím nad tím, jak se komu vlastně 
podařilo implantovat většině národa myš-
lenku, že volbou hlavy státu ovlivňujeme 
něco důležitého. No řekněte? Kdy napo-
sledy jsme vyrazili my češi k volbám v tak 
hojném počtu? Možná po revoluci, opilí 
tím, že poprvé volíme svobodně. Nyní 
jsme se možná opájeli myšlenkou, že náš 
hlas je skutečně naším hlasem, nikdo 
s ním nic neprovede a neztratí se v trato-
lišti povolebních dohod. To je určitě nová 
zkušenost. 
Čtu si teď knihu o Římě za vlády císaře 
Tiberia. Ten pošetilec připravil své říma-
ny o gladiátorské hry, protože chtěl ušetřit 
a divil se, že jej lid přestal mít rád. Možná 
že se naši politici poučili z chyb a prezi-
dentské volby nám nabídli jako formu 
všenárodní hry. Zjevně jim to alespoň 
částečně vyšlo – to, co se rozpoutalo před 
televizními kamerami, potažmo v obývá-
cích, hospůdkách, pracovištích a mediích 
mělo často charakter boje kdo z koho. A 
palcem nahoru nebo dolů jsme nakonec 
ukázali my. Tolik moci!
Mnohokrát jsem za tu dobu slyše-
la, že vlastně není moc z čeho vybírat. 
Což všechny zodpovědné voliče dostalo 
do svízelné situace: nejraději by nevolili 
vůbec, protože se jim těžko vybíralo, ale 
něco je pudilo přece jen jít a k něčemu se 
přiklonit. 
Zajímá mě, proč takovou velkou zodpo-
vědnost nepociťujeme třeba při volbách 
parlamentních. Jejich výsledek, alespoň 
mám ten pocit, naše reálné životy ovliv-
ňuje mnohem více. Možná je to tím, že 

množství stran a kandidátů už je pro nor-
málního občana „nepoznatelné“ a navíc 
všichni víme, že program, který kandidá-
ti deklarují ve volbách, nemá pak s jejich 
skutečným působením nic společného. 
Ale stejně...kdyby chodilo k těmto typům 
voleb přes polovinu národa, možná by vše 
dopadalo úplně jinak. A co teprve u voleb 
do krajských zastupitelstev, která už jsou 
nám docela blízko(stačí si ve zpravodaji 
přečíst o dotacích z krajského rozpočtu...).
Nejblíže k našim životům mají určitě vo-
lení zástupci v samotných obcích. Tady 
víme, kdo se o naši přízeň uchází. Víme 
o sobě mnohé, vidíme si do zahrad, do mi-
nulosti i leckam jinam. Známe se a může-
me díky tomu snad i lépe odhadnout, kdo 
bude skutečně zastupovat naše zájmy a co 
od koho můžeme čekat. A máme dokonce 
jakousi reálnou možnost kontrolovat, jest-
li ti lidé naší důvěry nezneužívají.   
Ve volbách prezidenta přišlo na Krato-
chvilce k urně kolem 65% voličů. Takové 
procento lidí se zajímá o to, kdo jim vlád-
ne. Těším se, že třeba někdy zažijeme, 
jak se těch 250 kratochvilských občanů 
přijde na veřejné zasedání zastupitelstva 
podívat, jak pracují lidé, kteří naše reál-
né životy skutečně ovlivňují. To bychom 
pak mohli kritizovat nebo chválit něco, co 
jsme skutečně schopni ověřovat. 
Prezidentské volby dopadly, jak dopadly. 
Já osobně jsem o žádné přátele nepřišla 
(i když někde to bylo těsné), manžel slíbil, 
že se se mnou kvůli mé volbě nerozvede 
a jsem zase o jednu zkušenost bohatší. 
Přeji všem spoluobčanům rychlý konec 
zimy, pohodu v obývácích a hlavně chléb 
a hry. Příležitostí se pobavit bude v do-
hledné době mnoho.

Alice Vašáková

Poslední slovo
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Nový erb a vlajka obce Kratochvilka


