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Vážení občané,
rád bych vás informoval o aktuálním únorovém dění
v naší obci.
Další číslo Zpravodaje je důkazem, že získává již
svoji stabilní podobu a věřím, že se vám také bude
líbit. Rovněž nové webové stránky
www.kratochvilka.cz mají za pouhý měsíc své existence poměrně vysokou návštěvnost a sledovanost.
Ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů
Kratochvilka byly podniknuty konkrétní kroky na
úseku Požární ochrany Kratochvilky, takže všechny
nedostatky zjištěné minulými kontrolami jsou
postupně napravovány.
Během února dále pokročily práce na přípravě opravy budovy Obecního úřadu. Byl vypracován Projekt snížení energetické náročnosti, který zahrnuje
zateplení obvodového pláště, zateplení střechy,
výměnu výplní všech otvorů a byla podána Žádost
o poskytnutí podpory z Operačního programu
Životní prostředí.
Letošní zima odhalila v plné síle katastrofální
stav vodovodního potrubí v naší obci. Děkujeme
občanům za spolupráci při odhalování poruch
i trpělivost při jejich odstraňování. V současné době
probíhají intenzivní jednání se Svazkem vodovodů
a kanalizací Ivančicko a Vodárenskou akciovou
společností o možnostech urychleného řešení
tohoto problému.
Zastupitelstvo rozhodlo o zahájení tvorby
územního plánu Kratochvilky.
Ing. František Malý, starosta
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Tiskne se pro obec Kratochvilka.
Zpravodaj je neprodejný.
Březen 2012.
Šéfredaktor: Ing. František Malý
Příspěvky, ohlasy a dotazy
zásilejte na
e-mail: obec@kratochvilka.cz
fotografie: Jiří Čermák
grafická úprava: Jan Čermák
tisk: Coprint s.r.o.

z obecního úřadu

Oficiality z „OÚ“
Vážení občané,
v únoru se podařilo vypracovat žádosti na dotace
z Jihomoravského kraje:
• Byla podána žádost
na opravu pomníku padlých
vojáků z 1. a 2. světové války.
Celkové plánované náklady jsou 250 tisíc korun,
požadovaná dotace 190 tisíc.
Projekt zahrnuje výměnu kamenných částí hrobů a nové
oplocení.
• Další žádost je na vybavení
JSDH. Celkové náklady činí
80 tisíc korun, požadovaná
dotace je 56 tisíc. Z dotace
pořídíme zásahové přilby,
rukavice, pracovní stejno
kroje a provedeme generální
opravu čerpadla.
Zda dotace obdržíme, záleží
na posouzení JMK. Také
podíl dotace může být nižší.
ZO se rozhodlo podpořit
aktivitu JSDH pořídit nové
zásahové vozidlo. Jedná se
o cisternu Š 706. Od pořízení
vozidla si slibujeme
skutečné zajištění požární
ochrany obce. V obci máme
nevyhovující vodovod pro
dodávku požární vody a cisterna může částečně nahradit
problém s vodou v případě
vzniku požáru. Prodejem
dosavadního zásahového vozidla Praga V3S pokryjeme
částečně náklady na pořízení
cisterny. V současné době
se připravuje smlouva na
převod cisterny do majetku
obce.
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Rychlá rota započala práce
na sanaci sklepa v sále.
Předešlé ZO zadalo stavební
firmě provést rekonstrukci
sklepa. Byla položena
dlažba, stěny dostaly novou
omítku a strop se obložil
sádrokartonem. Vůbec však
nebyla řešena vlhkost sklepa a zvolení nevhodného
postupu rekonstrukce tak
vedlo k současnému hava
rijnímu stavu sklepních
prostor. Museli jsme omítku odstranit a zvažujeme,
jestli zachráníme částečně
zvlněný strop.
Pokud máte nápad, jak
v budoucnu využít prostory sklepa, určitě nás kontaktujte.
Jiří Vozdecký, místostarosta

Informace ze zasedání
Zastupitelstva

Zasedání
Zastupitelstva
proběhlo ve středu 29. 2. 2012.
Zahájení proběhlo v 18 hodin. Na programu bylo
schválení Knihovního řádu
Místní lidové knihovny,
schválení pořízení územního plánu a pořizovatele
územního
plánu.
Obec
Kratochvilka svůj územní
plán nemá a jeho pořízení
požaduje zákon č. 183/2006
Sb., o územním plánování
a stavebním řádu do roku
2015. Dále Zastupitelstvo
schválilo dotaci SDH Kratochvilka na zateplení vrat
a drobné opravy hasičské

zbrojnice, finanční příspěvek
SHČMS (Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska),
okrsek č. 4, na uspořádání
soutěže mladých hasičů
v požárním sportu a podání
žádostí o dotace na opravu
pomníku, vybavení zásahové
jednotky hasičů a zateplení
Obecního úřadu. Dalším bodem programu byly zprávy
finančního výboru o kontrole nájemních smluv obecního majetku a kontrolního
výboru o kontrole plnění
usnesení. Dále vystoupil
starosta Ing. František Malý
a informoval Zastupitelstvo
a občany o přípravě na obnovení Klubu důchodců
a o opravách vodovodu. Na
závěr požádal pan starosta
občany o informování Obecního úřadu při záměrech
s prodejem svého nemovitého majetku a pozval je
na další zasedání poslední
středu v březnu.

Přehled usnesení z
5. zasedání Zastupitelstva obce Kratochvilka
konaného 29. 2. 2012

Zastupitelstvo obce
Kratochvilka
Schvaluje:
a) knihovní řád Místní lidové knihovny.
b) dotaci SDH Kratochvilka
ve výši 12.500,- Kč.
c) finanční příspěvek
SHČMS, okrsek č. 4 ve výši
500,- Kč.

d) pořízení územního
plánu obce Kratochvilka
a určení odpovědné osoby.
Odpovědnou osobou určen
1. místostarosta Ing. Michal
Zoblivý.
e) pořizovatele územního
plánu obce Kratochvilka.
Pořizovatelem určen MěÚ
Rosice, odbor stavební úřad.
f) podání žádosti o dotace na
opravu pomníku, vybavení
zásahové jednotky hasičů
a zateplení budov Obecního
úřadu.
Bere na vědomí:
a) zprávu finančního výboru
o provedené kontrole.
b)
zprávu
kontrolního
výboru o provedené kontrole.
Ing. Michal Zoblivý,
1. místostarosta

Výbory
Kontrolní výbor
Kontrolní výbor provedl
dne 28. 2. 2012 plánovanou
kontrolu plnění usnesení
Zastupitelstva obce.
Předmět kontroly:
• Usnesení č.17/2011: Kupní
smlouva na prodej plynovodu
• Usnesení č. 7/2012:
Rozpočtové opatření
č.1/2012 - nevyplacená
dotace TJ Družstevník
• Usnesení č. 8/2012:
Smlouva s Městem Kuřim
o poskytování knihovnic
kých služeb
• Usnesení č. 9/2012:
Příspěvek na rekondiční
pobyt ROSKA 3.000,- Kč
• Usnesení č. 10/2012:

Příspěvek Gymnazijní
společnosti 2.000,- Kč
Výsledky kontroly:
• Veškerá výše jmenovaná
usnesení byla splněna.
Nebyly zjištěny žádné
nedostatky.
Helena Hurtová,
předsedkyně KV
Finanční výbor
USNESENÍ ZE 2. SCHŮZE
FV,
konané dne 26. 2. 2012
Finanční výbor obce Kratochvilka
v měsíci únoru
provedl dle svého plánu
práce
kontrolu
termínů
pro
podávání žádostí o dotace
a kontrolu nájemních smluv
na pronájem nemovitostí
obce, nebytových a bytových
prostor.
Dále FV:
1. Projednal a doporučil
•  ZO schválit pravidla
pro samovýrobu a prodej
dřeva z obecních lesů.
• dotaci na zateplení budovy OÚ z projektu Zelená
úsporám
z Ministerstva
životního
prostředí.
Požadovaná výše dotace
1 mil. Kč.
• žádost o finanční
podporu na rekonstrukci
pomníku a hrobů s ostatky
vojáků z 2. světové války.
Požadovaná výše podpory
190.000,- Kč.
• žádost o finanční podporu
na provedení GO čerpadla
a
dovybavení jednotky
Sboru dobrovolných hasičů
ochrannými
pomůckami
a pracovními stejnokroji.

Požadovaná výše podpory
80.000,- Kč.
2. Schválil
• návrh Komise pro životní
prostředí a rozvoj obce
zakoupit 11 odpadkových
košů
včetně
sloupků
a 5 schránek na psí exkrementy v ceně do 20.000,- Kč.
3. Bere na vědomí
• návrh SDH Kratochvilka
prodat stávající vozidlo PV3S
(nabídnutá cena 60.000,- Kč)
a zakoupit novější vozidlo
Š 706 RTHP CAS (předběžná
cena 80.000,- Kč).
• smlouvu na pronájem
objektu obecního hostince
- nájemce pan Hlaváček.
Nájemné 25.000,- Kč za
kalendářní rok.
• smlouvu na pronájem
bývalé konírny společnosti
Orion OK. Nájemné 40.000,Kč za kalendářní rok.
V měsíci březnu budeme
provádět kontrolu
uzavřených smluv na
poskytování služeb a prací.
Luděk Klouček, předseda FV

Komise
Komise pro občanské
záležitosti
Jubilea v březnu
Prvním
občánkem
naší
obce v roce 2012 je Natálie
Skopalová. Vítáme ji na svět
a přejeme, ať je zdravá a spokojená.
Komise pro občanské
záležitosti připravuje vítání
občánků. Sešlo se několik
rodičů, kteří o tuto akci stojí,
proto v měsíci květnu vaše
děti slavnostně přivítáme.
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z obecního úřadu
O akci vás budeme blíže informovat v dubnovém
Zpravodaji.
V měsíci březnu slaví svá jubilea paní Františka Coufalová
a pan Vlastimil Kvarda. Gratulujeme a přejeme jim všem
hodně zdraví, štěstí a životni
pohody do dalších let.
Veronika Vítová
Obnovení činnosti Klubu
důchodců
Komise
pro
občanské
záležitosti
pozvala
dne
15. 2. 2012 na informační
schůzku místní občany, aby se
vyjádřili ke
znovuobnovení Klubu
důchodců. Přes nepřízeň
počasí se jich sešla asi dvacítka. Přivítal je pan starosta
a předal slovo občanům, kteří
mají zájem trávit více času ve
společnosti. Někteří mají již
své zkušenosti z okolních měst
a tak radili, jak klub založit
a hlavně navrhli, o jaké akti
vity by měli zájem.
Rádi by se účastnili různých
přednášek, posezení, setkání u učních prací, cvičení,
zájezdů a divadla. Velice
vstřícně nabízeli, v rámci
svých
možností,
pomoc
na úpravě pomníku, sadu
a jiných obecních brigádách.
Občané si navrhli schůzky
jednou měsíčně, což si upřesní
po první oficiální schůzce
- jejich aktivity také záleží na
počtu zájemců. Místo, kde by
byla možnost trávit společně
čas, nabídl pan starosta buď
v knihovně nebo v bývalé

školce. Zde by se připravila
a přizpůsobila místnost pro
tato setkávání.
Na této první schůzce se zvolí
výbor Klubu důchodců a zaregistrují se členové.

členům klubu a občané
požádali pana starostu o vysazení lípy. Členové Komise pro
občanské záležitosti nabídli
pomoc a podporu občanům,
kteří mají chuť společně

Domluví se plán aktivit a dny
pravidelných schůzek. Již na
našem prvním setkání padaly
návrhy na předsedu KD pana
Miroslava Vaverku. K němu
do výboru by se připojil pan
Doležal, paní Hájková a paní
Veselá. Pan Přibyl představil
přítomným
Senior pas a jaké výhody
přináší. Dále se probírala
bezpečnost seniorů před pro
dejci, kteří se objevili i v naší
obci. V žádném případě se
nedoporučuje pouštět tyto lidi
do svých domovů.
Starosta nabídl příspěvek

trávit volný čas ať už cvičením,
trénováním paměti, ručními
pracemi, výletem či jen tak
posezením při kafíčku.
Za KPOZ se na vás těší Martina Hájková, Veronika Vítová
a Helena Hurtová
Komise pro životní prostředí
a rozvoj obce
Jak rychle letí čas, můžete
posoudit nejen podle nového
čísla Zpravodaje ve vašich
rukou, ale i podle toho, že opět
proběhla schůze naší komise.
A to znamená, že další měsíc
je za námi. Tentokrát jsme se
sešli dne 16. 2. 2012.

Společenská kronika
Dne 8. března by se dožil 90 let pan František Řezáč. S láskou a úctou stále vzpomínají
dcery, vnuci a vnučky s rodinami.
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Měli jsme k projednání tři
hlavní témata:
• Již několikrát zmiňovaný
sad
Kratochvilku navštívila pracovnice kanceláře životního
prostředí v Rosicích a prošla
se členem komise náš sad.
Informovala ho o pro nás
velmi zajímavých věcech. Je
prý přes osmdesát let starý
a odrůdy třešní, které tam jsou
zasazeny, se prý pěstují již jen
na dvou místech v naší republice. Pozemek, na kterém sad
leží, je zanesen v mapách odboru životního prostředí jako
významný krajinný prvek.
Je veden jako přírodní biotop s mnoha zvláštnostmi.
Do takové lokality je trestné zasahovat bez svolení
obce. Domluvili jsme se, že
dodržíme strukturu našeho
sadu a vykácíme pouze suché
a poškozené stromy. Navíc
zlikvidujeme veškeré náletové
dřeviny a rostliny a poskytneme novým
sazenicím možnost volně
dýchat a vzkvétat. Do nově
vzniklých prostor po kácení
zasadíme stejné odrůdy, které
tam byly původně. Obnova
sadu proběhne v několika
etapách, dokud nedospějeme
k úplnému
omlazení
dřevnatého porostu.
Dne 3. 3. 2012 již proběhla
první fáze kácení suchých
dřevin v sadu a jeho pročištění
od plevele a náletových
dřevin.
• Odpadkové koše
Již brzy při procházce naší
obcí spatříte zabudované
nové odpadkové koše. Bude
jich celkem jedenáct a na
pěti z nich budou i sáčky na
psí exkrementy pro zdejší

pejskaře. Budeme moc rádi,
když veškeré psí hromádky
skončí v novém koši namísto
chodníku, trávníku a dalších
prostor.
• Akce na jaro a Den Země.
Připravujeme na jarní měsíce
příjemnou práci pro všechny
nadšence do kytiček. Budeme
sázet květiny, kde se dá.
Postupně rozvrhujeme plán,
kde přesně a co zasadíme.
Navíc i vy můžete pomoci.
Budeme rádi za každou darovanou
rostlinku a za každé přiložené
ruce k dílu. O akci budete
průběžně informováni.
Rozhodli jsme se připojit
k této akci i tzv. Den Země.
Určitě jste tento termín už
někdy slyšeli, viďte? Je to
den zaměřený na ekologii
a zlepšení životního prostředí.
Máme v plánu „velký úklid“:
sběr
obnošeného
šatstva
a textilu pro Charitu, sběr
starého železa a vysloužilých
elektrospotřebičů, vyčištění
obce od smetí a pohozených
odpadků. I o této akci vás
budeme průběžně informovat.
Za komisi pro životní prostředí
a rozvoj obce
Petra Benhartová
Nedělní vycházka
Tak jsme se rozhodli, že
nebudeme vše řešit jen jak
se říká „od stolu“ a vydali
jsme se v neděli 29.1. 2012 na
dopolední procházku po naší
obci. Měli jsme oči dokořán
a kol vytipovat zanedbaná
a neupravená zákoutí naší
obce. Naším cílem je jednak
tato místa postupně oživit,
jednak najít prostory, které
by se daly lépe využít pro

potřeby našich občanů.
Určitě jste nás někteří zahlédli
za záclonkou při přípravě
nedělního oběda. Bylo nás
celkem dost a proto se nápady,
návrhy a připomínky cestou
sypaly jako z rukávu. Bylo
moc fajn, že jste i vy pohotově
„přihodili“ připomínku zrovna ve chvíli, kdy jsme procházeli kolem vašich domovů.
Děkujeme. Buďte i nadále
ochotní a nápomocní při
proměně naší obce a zlepšení
životního prostoru pro nás
všechny.
Bylo příjemné vycházkové
počasí a tak jsme mohli objevit, kde přidáme nějakou
tu
lavičku,
popřemýšleli
jsme jak naložit s některými
nevyužitými plochami, kde je
potřeba v sezoně sekat trávu
a kde bude nejlepší vybudovat
stání pro auta, která většinou
v obci překáží. Na vlastní
oči jsme mohli posoudit, že
je potřeba opravit čekárnu,
zrušit staré nevyhovující
hřiště a odstranit rezavé
sloupy starého elektrického
vedení. Postřehli jsme, kde je
potřeba osekat větve, zaměřit
se na úklid, zasadit skalníky
a zabudovat odpadkový koš.
Cestou jsme se provětrali,
nadýchali čerstvého vzduchu, protáhli tělo, procvičili
mozek, no prostě strávili moc
příjemné dopoledne s milými
lidmi. Ale hlavně…VŠE JSME
SEPSALI a snad se nám podaří
udělat pro naši obec alespoň
tolik,
abychom nejenom my, ale
hlavně i vy při příští procházce
měli jen samé pěkné zážitky.
Za komisi pro životní prostředí
a rozvoj obce Petra Benhartová
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akce

Uskutečněné akce
Maškarní bál
Dne 18. 2. v 15:00 hodin
proběhl v místním sále dětský
maškarní bál pořádaný
SDH Kratochvilka.
Již před začátkem bylo jasné,
že se sejdou nádherné masky
plné fantazie. Mohli jsme
vidět princezny, čarodějnice,
Šmoulíky, rytíře, bojovníky,
hokejisty, Ninje, zvířátka
a mnoho
dalších.
Děti
soutěžily za sladké odměny
v mnoha hrách a soutěžích.
Za vylosované lístky si pak
mohly vybrat jednu hračku
a jednoho plyšáka.
Pořadatelé
děkují
všem
rodičům a dětem za hojnou
účast a podporu. Dětský
maškarní bál se povedl
a věříme, že se líbil. Těšíme se
na další společné akce.
Jana Nedomová, Daniel Vašák

Turnaj ve stolním
tenise „GAMBA CUP“

Tělovýchovná jednota
Družstevník Kratochvilka
zařadila do svého „kalendáře
akcí“ další soutěž, jejíž
I. ročník se konal v sobotu
25. února 2012. Jistě už všichni
víte, že mluvím o turnaji ve
stolním tenise „GAMBA CUP“.
Soutěž zahájil v 9.00 hodin
osobně pan starosta Ing. Malý.
Celý turnaj probíhal ve třech

kategoriích: děti, ženy a muži.
Podle mého názoru byla účast
docela slušná – 6 dětí, 4 ženy
a 17 mužů. Pro každého
soutěžícího bylo připraveno
občerstvení ve formě teplého
jídla a nějakého nápoje.
Turnaj byl dobojován cca
v 15. hodin. Na vyhlášení
vítězů a předání pohárů přišel
opět pan starosta.
Myslím, že první ročník turnaje
„GAMBA CUP“, který je pojmenován po jeho zakladateli,

proběhl velice dobře. Doufám,
že další ročníky budou stejně
úspěšné a že účast bude ještě
větší hlavně v kategorii dětí
a žen.
Na závěr bych rád poděkoval
všem, kdo přiložili ruku k dílu
a pomohli nám s organizací.
Dík patří i panu starostovi
Ing. Malému, že nás přišel na
turnaj podpořit.
Richard Křivánek,
jednatel TJ Družstevník
Kratochvilka

1. místo

2. místo

3. místo

Děti

Vaverka Viktor

Fajt Zdeněk

Syrovátka Martin

Ženy

Vaverková Jana

Jeřábková Dana

Řezáčová Nikola

Muži

Vaverka Vojtěch

Vaverka Josef

Hurt Jan
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masopust

Masopust
Masopust 2012
Dne 17. 3. 2012 pořádají
TJ Družstevník Kratochvilka
a SDH Kratochvilka v pořadí
druhý ročník Masopustu na
Kratochvilce. Tradiční maskovaný průvod obcí začne
v 9 hodin dopoledne, masky
budou
obcházet
domy
a nabízet v předprodeji lístky na večerní zábavu. V 10:00
bude „na place“ připraveno
posezení a malé občerstvení.
Večerní zábava začne jako
obvykle ve 20:00 v prostorách místního kinosálu.
Přijďte si užít příjemný
večer, zaposlouchat se do
hudby v podání Nových
kaskadérů a podpořit oba
kratochvilské spolky. Těšíme
se na vaši účast, další masky
jsou vítány. Jejich sraz před
průvodem je v 8:30, před
večerní zábavou je
naplánován

na 19:30 hodin u školky.
Za organizátory Daniel Vašák

Tradice Masopustu
Masopust (neboli karnevalové období) bylo v minulosti období od Tří králů do
Popeleční středy. Popeleční
středou začíná postní
období před
Velikonocemi.
Maškarní
zábava, která probíhala
zpravidla na masopustní
úterý, tedy v úterý před
Popeleční středou, byla vy
vrcholením masopustu.
Masopust, a zvláště několik
posledních
dní
tohoto
období (ostatky, fašank,
fašanky, končiny, bláznivé
dny, konec masopustu), byl
pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování,
během kterého bylo třeba
se dosyta najíst. Pak následoval dlouhý čtyřicetidenní
půst. V době masopustu

se na královském dvoře
konaly hostiny, ve městech
tancovačky,
na
vesnici
vepřové hody. Těm, kdo se
slávy nezúčastnil, se posílala
bohatá výslužka. Masopust
končil v noci před Popeleční
středou, kdy ponocný zatroubil na roh a rychtář
všechny vyzval k rozchodu.
Druhý den (na Popeleční
středu) se naposledy konzumovaly mastné rohlíky
s kávou
nebo
mlékem,
dopoledne ještě byla povolena kořalka. Oběd však už
byl přísně postní. Tradice
masopustu přetrvala i přes
odmítavý postoj církve,
která se snažila nevázanou
zábavu zakázat. Nakonec
se ale smířila jen s tím, že
ho vměstnala mezi církevní
svátky a určovala tak jeho
datum.
Připravila Radka Vašáková
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velikonoce

Velikonoce
Velikonoční výstavka
na Kratochvilce

Vážení spoluobčané a příznivci
jara, tak jako loni v čase
Velikonoc
jsme
pro
vás
přichystali velikonoční prodejní
výstavu, na které se můžete inspirovat, ale také si udělat radost
s nadcházejícími velikonočními
svátky. Můžete se opět těšit na
malovaná vajíčka, pletené po
mlázky, různé techniky zdobení
kraslic, živé květiny, perníčky,
dekorativní ubrusy, keramiku
a spoustu dalších velikonočních
doplňků a drobností. Inspirací
budou i naaranžované sváteční
stoly, vázy a další drobnosti
s jarní a velikonoční tématikou.
Výstavka bude obohacena
i o výrobky našich dětí
z kroužku Šikovných ručiček.
Výstavky se může zúčastnit
každý, výtvarná technika není
omezena a fantazii se meze nekladou. Vaše výrobky rádi vystavíme
a vyzdobíme s nimi kinosál,
kde samotná výstava proběhne.
Již vloni jsme se měli možnost
přesvědčit, že je mnoho z vás,
o kterých je známa šikovnost
a nadání pro krásné velikonoční
dekorace. Proto počítáme znovu
s vaší účastí.
Odměnou za vaše příspěvky bude
občerstvení zdarma (káva, čaj
+ zákusek).
Jako
překvapení
máme
přislíbenou účast hosta, který
už účinkoval i v pořadu České
televize Sama doma a byl také
opakovaně hostem rozhlasu.
Jeho Hanácké kraslice můžete
najít i ve sbírkách etnografického
muzea v Brně.
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Důležité informace k výstavce:
Datum a místo konání:
sobota 31.3.2012 od 15hodin
v místním kinosále
Výrobky a dekorace budeme
přijímat od 9 do 11hodin
Občerstvení zajištěno.
Na vaši účast se těší pořadatelé
z TJ Družstevník Kratochvilka
a komise pro kulturu a sport.
Za pořadatele Luděk Klouček

Historie a tradice
Velikonoc

Velikonoce jsou pozůstatkem
roku řízeného současně sluncem
- slunovrat a měsícem - úplněk. Od počátku se křesťané
snažili oddělit velikonoce od
židovského
svátku
pesach.
Vedly se také spory o jejich datum mezi Alexandrií a Římem.
Velikonoce jsou
nejvýznamnějším svátkem
křesťanské církve, který je
spojený s památkou umučení
a vzkříšení Krista. Velikonoce
se však slavily ještě v době
předkřesťanské. Zřejmě navazovaly na židovský svátek
pesach. Ten byl památkou na
vysvobození Židů z egyptského
zajetí, později také oslavoval
příchod Mesiáše. Pohané vítali
jaro a začátek zemědělských prací.
Na Velikonoce se křesťané
připravují čtyřicetidenním obdobím nazývaným postní doba,
které začíná Popeleční středou. Je
to původně doba, kdy lidé toužící
přijmout křest zintenzivnili svoji
přípravu. Ostatní křesťané se
brzy připojili, aby si tak sami
svou víru oživili.

Po Velikonocích nastává
velikonoční doba, která trvá
50 dní do svátků „Seslání Ducha svatého”, kdy se připomíná
další událost. Velikonocemi totiž
nic neskončilo. Apoštolové se
v dalších 40 dnech setkávali se
vzkříšeným Kristem. Při posledním setkání jim Kristus řekl, že
ho již neuvidí, ale dostane se jim
posily Ducha svatého. Což se
stalo za dalších 10 dní.
Se svátky se pojí několik tradic:
Na škaredou středu se nesmíte
mračit, jinak se budete mračit
každou středu v roce.
Na zelený čtvrtek musíte časně
vstát a omýt se rosou - nebudete
nemocní. Hospodyně musí zamést
dům ještě před východem slunce
a smetí odnést na křižovatku
- nebudete mít v domě blechy.
V Orlických horách se házel do
studny chléb s medem, aby v ní
byla voda celý rok. Také jidáše
s medem zaručovaly zdraví.
Na velký pátek se lidé chodili
mýt do potoka, aby se jim vyhýbaly choroby. Někde se chlapci
potápěli a snažili se ústy uchopit ze dna vody kamínek, který
pak hodili levačkou za hlavu
- pak je nebolely zuby. Tkalci
předli pašijové nitě, těmi udělali
několik stehů, které pak rodinu
chránily před uhranutím a zlými
duchy. Košile ušitá pašijovými
nitěmi chránila před bleskem.
Nesmělo se prát prádlo, nesmělo
se pracovat v sadu, nesmělo se
nic půjčovat.
Na bílou sobotu se z ohořelých
dřívek udělal křížek a ten se
donesl na pole, aby bylo úrodné.
Někde se dávaly za trámy domu
uhlíky, aby odradily požár. Doma

se uklízelo, bílilo, pekly se mazance a beránci, pletly pomlázky,
zdobila vajíčka.
Na Boží hod velikonoční dostala každá návštěva kousek
posvěceného jídla, trochu se
ho dalo na pole, do studny a na
zahradu- aby byla úroda, voda
a dostatek ovoce.
Malovaly se velikonoční kraslice,
které sloužily ženám a dívkám
o Velikonocích jako odměna pro
koledníka za vyšlehání pomlázkou.
Barvení velikonočních vajec
Velikonoční vajíčka pro koledníky si většinou barvíme doma
sami. Nejčastěji vařením
v cibulových slupkách. Nahnědlá
vejce lze použít jen k barvení
v cibulových slupkách, vajíčka
s bílými skořápkami se pak dají
uvařit v odvarech z různých bylin.
Červenou barvu kraslic získáte,
když namočíte bílé vejce do
odvaru ze slupek červené cibule
a octa, červeného zelí nebo šťávy
z červené řepy. Červenou barvu
velikonočních kraslic můžete také
získat pomocí šťávy z borůvek
nebo bezinek. Tmavě zelené
barvy docílíte pomocí odvaru
z mladého žita, vody ze špenátu,
odvaru z olšové kůry nebo odvaru
z kopřiv. Světle zelenou barvu
velikonočních kraslic vykouzlíte pomocí odvaru z lipového
květu, kmínu nebo šafránu. Pro
získání žluté přírodní barvy
velikonočních kraslic postačí
odvar z cibulových slupek (vejce
v něm ale povaříme jen krátce).
Žlutou barvu také můžeme získat
s pomocí odvaru ze šafránu, rozdrcené bobule jalovce nebo kurkumy. Pomocí odvaru z lipového
květu, kmínu, šafránu nebo
černého bezu získáte velikonoční
kraslice zbarvené do fialova.
Odvar z cibulových slupek a čaje

vám vytvoří nádherně hnědé,
přírodně nabarvené velikonoční
kraslice.

Velikonoční koledy
Malý koledníček
Já jsem malý koledníček, tetičko
přišel jsem si pro červený
vajíčko.
Pro vajíčko červený,
pro koláč bílý,
jsem-li já vám, tetičko,
koledníček milý?
Hody hody doprovody
Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný.
Nedáte-li, malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný.
Uplet jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku.
Všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám.
Než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.
Recepty pro mlsné jazýčky
Tradiční mazanec
Do mísy dáme 30 dkg másla
anebo jiného tuku, 20 dkg cukru,
citronovou, pomerančovou kůru,
6 až 8 žloutků, 1 dkg soli, rumu,
višňovky, dobře rukama vypracujeme. Ze 4 dkg kvasnic vykynutý
kvásek, trošku muškátového
květu tlučeného anebo oříšku,
vanilku. 1 kg přesáté teplé mouky,
očištěné
hrozinky.
Opařené
krájené mandle, krájený citronát. Mléka dle potřeby. Slabší
těsto jako na vánočku rukama
dobře vypracuj a nech zkynout.
Rozděl buďto 1, anebo více
krájej a vyválej v bochánek(ky).
Klaď na potřený(é) plech(y).
Nech zkynout, potři rozšlehaným
vejcem a pěkně peč. Pečený(é)
potři cukrovou vodou, posyp
cukrem a nechej v troubě 6 až

7 minut, aby ten cukr se dobře
na těsto přilepil a nepadal dolů.
Poznámka: Nežli dáme
mazanec(e) péci, nožem
na vrchu nařízneme kříž.
Velikonoční Beránek
Recept je určen pro
4 osoby. Ingredience: 250 g
moučkového cukru, 5 žloutků,
1 vanilkový cukr, kůra i šťáva
z 1/2 citronu, 300 g polohrubé
mouky, 1 hořká mandle, 5 bílků,
tuk a strouhanka na formu.
Cukr, žloutky, vanilkový cukr
a strouhanou citronovou kůru
třeme do pěny. Potom přidáme
strouhanou hořkou mandli, citronovou šťávu, ušlehaný tuhý
sníh a prosátou mouku. Lehce
promícháme a nalijeme do dobře
vymaštěné a strouhankou vysypané formy. Pečeme ve středně
teplé troubě dorůžova. Upečeného
beránka vyklopíme, oči uděláme
z rozinek, na krk dáme mašličku
případně zvoneček a do hubičky
zelenou
větvičku.
Beránka
můžeme také polít bílkovou
polevou z 1 bílku, 100 g přesátého
moučkového cukru a lžíce citronové šťávy.
Jidáše
Třeme v míse omastek, trochu
cukru. Můžeme přidat 3-4 větší
vařené, pak loupané brambory, 3-4 celá vejce. Sůl, mouku
přesátou a z kvasnic vykynutý
kvásek. Mlékem zadělej rukama
tužší těsto a dobře je vypracuj.
Nech zkynout. Zkynuté dej na
pomoučněný vál. Rozválej
v 1-2-3 i více kusů. Dle množství
těsta v podlouhlé šišky. Řež
kousky. Vyválej v odlouhlou
šišku. Slož, dej na potřený plech.
Nech zkynout. Zkynuté potři vejcem, posyp kmínem se solí anebo
mákem a pěkně peč.
Rubriku připravil Luděk Klouček
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plánované akce

Březnové akce v mikroregionu Kahan
Datum

Místo konání

Název akce

1. 3.

Rosice

Pasování prvňáčků – Městská knihovna

2. 3.

Zastávka

Reprezentační ples obce – Dělnický dům

3. 3.

Zastávka

Ples mažoretky ANIFE – Dělnický dům

3. 3.

Lukovany

Dětský karneval – Kulturní dům

3. 3.

Ostrovačice

Dětský maškarní karneval – Sokolovna Ostrovačice

4. 3.

Zbýšov

M. Nesvatba „Michalův salát“ – kino Horník

4. 3.

Rosice

Nejnovější případ pana Vočka – kino Panorama

6. 3.

Rosice

Legrácky v knihovně – Městská knihovna

7. 3.

Rosice

NEZMAŘI – kino Panorama

8. 3.

Újezd u Rosic

3.ročník MDŽ – Hospůdka na Návsi

8. 3.

Zakřany

Oslavy MDŽ- senioři – sál OÚ

9. 3.

Rosice

Bohové a démoni Juraje Červenáka – Městská knihovna

10. 3.

Zastávka

Turnaj v ping – pongu „O pohár starosty obce“ – hala gymnázia

10. 3.

Zakřany

Výroční schůze zahrádkářů – sál OÚ

16. 3.

Říčany

Rocková zábava RELAX – kulturní dům

16. 3.

Rosice

Žákovský koncert – Zámecké kulturní centrum

17. 3.

Kratochvilka

Masopust – Na návsi, večer sál OÚ

17. 3.

Zbýšov

GONG – taneční zábava –country saloon PAMIR

17. 3.

Rosice

Pohádkové divadelní představení – kino Panorama

20. 3.

Rosice

Cestovatelská beseda Ostrovy Tonga – Městská knihovna

21. 3.

Zakřany

Vítání jara – před OÚ

22. 3.

Zastávka

Veselý učitelský koncert ZUŠ – Dělnický dům

23. 3.

Rosice

Veselý učitelský koncert – Zámecké kulturní centrum

24. 3.

Kratochvilka

Slavnostní otevření obecní knihovny – sál OÚ, knihovna

28. 3.-1.4.

Zbýšov

Velikonoční výstava

31. 3.

Kratochvilka

Velikonoční výstava – sál OÚ

31. 3.

Rosice

Velikonoční kumštovní – Zámecké kulturní centrum

31. 3.

Zbýšov

GALAXY – taneční zábava – Country saloon PAMIR
Připravila Jana Nedomová, zdroj: http://www.mikroregionkahan.cz/
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Pozvánka do Městské knihovny v Rosicích
Březen je stále považován
za Měsíc knihy - a skutečně,
většinou se v knihovnách koná
více akcí než obvykle. V Ro
sicích se také letos uskuteční
akce tradiční i nové...
Od 1. – 31. 3. 2012 výstava
Srdečné pozdravy z Rosic
(upomínkové
předměty
a pohlednice Rosic), výstava
knih, knížek a dalších publikací, které vyšly o Rosicích
nebo se Rosic týkají (kopaná,
hasiči, včelaři, škola, zámek
atd.).
1. 3. a 29. 3. 2012 Pasování
prvňáčků
Pasování prvňáčků na čtenáře
knihovny, u kterého budou
přítomny i mlsná medvědice
Máša a včelka Alka.
6. 3. 2012
Legrácky v knihovně - jaro
Každé první úterý v měsíci je
v knihovně veselo - nebude
tomu jinak, nejmenší děti
s maminkami se mohou těšit
na další setkání.

Pasování prvňáčků

Začátek je v 10.00.
9. 3. 2012 v 18 hodin
Bohové a démoni ve slovanských mýtech a fantasy
knihách Juraje Červenáka.
Současnému
slovenskému
autorovi se v jeho tvorbě
podařilo oživit téměř neznámou a neprobádanou slovanskou mytologii a příběhy s ní
spojené. My ji známe většinou
jen ze Starých pověstí českých
Aloise Jiráska. Je však hluboko zakořeněná v pohádkách
a starých příbězích z Ruska,
Polska i Čech. A po přečtení
Červenákových knih přestává
být Baba Jaga neškodným
strašidlem.
13. 3. 2012 v 17 hodin Cestovatelské promítání – Moskva
a Petrohrad
v knihovně s Radkou Dolíhalovou a Radkem Haklem,
kteří na vlastní pěst cestovali
do Ruska. Rádi se s vámi
podělí o své letní zážitky
i fotografie.

foto: Radek Eliáš, © 2006; archiv knihovny Rosice

14. 3. 2012 v 17 hodin
Kronika a její kronikářka
O kronikách, o tom, co je
v nich zapsáno a proč, bude
povídat paní kronikářka
Alena Rausová. Na otázky
o historii bude odpovídat
kastelán Jaroslav Dytrych.
Nahlédnout budeme moci do
kronik, které pro tento den
budou zapůjčeny z radnice,
kde jsou uloženy pod přísným
dohledem. Číst z kronik
a dalších pamětních tisků budou knihovnice.
20. 3. 2012 v 17 hodin
Cestovatelské promítání
- Oceánie a ostrovy Tonga
Už podruhé se bude
v knihovně dělit o své
nevšední cestovatelské
zkušenosti Tomáš Rusek...
a dostaneme se s ním
opravdu daleko - do Oceánie
na překrásné exotické ostrovy
Tonga.
30. 3. 2012
Noc s Andersenem se letos
bude konat z pátku na sobotu
a spát v knihovně se bude
už po osmé! 10 šťastných
vylosovaných dětí z 2. až
4. ročníků ZŠ, které vyplnily
soutěžní lístek a přinesly jej do
knihovny do 15. 3. 2012 zažije
spoustu legrace
a dobrodružství.
Březnový dárek pro
registrované čtenáře:
Po celý měsíc každému zájemci v knihovně zabalí jednu jeho
vlastní knihu do knihovnické
fólie. Tak si pěkně rozmyslete,
která vaše kniha za to privilegium v knihovničce stojí.
připravila Hana Pavlíčková,
zdroj: http://knihovna.rosice.cz
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zábava

Veřejné bruslení na rosickém stadionu v březnu 2012
Středa

16:00 – 18:00

Pátek

16:00 – 18:00

Sobota

10:00 - 12:00

16:00 - 18:00

Neděle

10:00 - 12:00

15:00 - 17:00

19:00 - 21:00 (bruslení pro
dospělé)

Permanentky na veřejná bruslení s platností do 30. 4. 2012
Dětská (do 140cm výšky)

6 vstupů

100,-Kč

Dětská (do 140cm výšky)

12 vstupů

200,-Kč

Dospělá

6 vstupů

200,-Kč

Dospělá

12 vstupů

400,-Kč

zdroj: http://www.kic.rosice.cz

Cyklo-fitness
Adresa: kuželna Slovanu Rosice, Tyršova 1181, Rosice
INDOOR CYCLING - speciálně upravený cyklistický program do fitness center pro
všechny, kteří hledají efektivní aerobní trénink formou
skupinového cvičení pod taktovkou hudby a zkušeného trenéra.
První lekce je zdarma.
Co s sebou na první lekci?
sportovní oblečení - cyklistický úbor a SPD boty nejsou podmínkou, ale pokud toto
vybavení vlastníte, rozhodně si ho vezměte s sebou. Jinak vám na lekci postačí kraťasy
a tričko co dobře odvádí pot a tenisky s pevnou podrážkou ručník, doporučujeme dva - i poprvé se budete potit, cykloláhev s pitím o objemu nejlépe 0,7 l
Jednorázové vstupné
student
Permanentka 10 vstupů
student 10 vstupů
Permanentka 20 vstupů

90,- Kč
70,- Kč
800,- Kč
600,- Kč
1 500,-Kč

Kontakt: www.c-f.cz
Rezervace míst na tel.: 774 097 488
připravila Hana Pavlíčková
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Kino Panorama
Rosice

Dům
4. 3. 2012 v 19 hodin
ČR/SR 2011,
režie: Zuzana Liová
Drama, 97 min., do 15 let
nepřístupný, ČESKY, 70 Kč.
Dům je intimním dramatem otce a dcery, příběhem
o lásce, střetu snů různých
generací a neutuchající touze
po svobodě.
Sherlock Holmes: Hra stínů
11. 3. 2012 v 19 hodin
USA 2011, režie: Guy Ritchie
Dobrodružný, 129 min.,
nevhodný do 12 let,
TITULKY, 70 Kč
Sherlock Holmes býval
nejchytřejším
mužem
salónu... až dosud. Na scéně
je ovšem nový kriminalistický mozek - profesor Moriarty.
Bastardi II
14. 3. 2012 v 19 hodin
ČR 2011, režie: Jan Lengyel
Drama, 95 min., přístupný,
ČESKY, 65 Kč.
Druhý díl začíná krátce po
smrti největšího bastarda
Michala Dostála. Michalův
otec
a
dědeček
jsou
přesvědčeni, že učitel Majer
stál za vraždami všech tří
žáků a mstil smrt své sestry.
Začnou tak Majera psychicky
deptat a hledají důkazy.
Kocour v botách
18. 3. 2012 v 17:30
USA 2011, režie: Chris Miller
Animovaná komedie,
90 min., přístupný, ČESKÝ
DABING, 65 Kč.

Ve filmu zastihnete titulního
hrdinu v době, která časově
předchází jeho setkání se
zeleným zlobrem Shrekem.
Alvin a Chipmunkové 3
21. 3. 2012 v 17:30
USA 2011,
režie: Mike Mitchell
Animovaná komedie,
87 min., přístupný, ČESKÝ
DABING, 65 Kč.
Tentokrát si naši staří známí
vyrážejí užít prázdniny na
luxusní výletní loď, kterou
svým dováděním během
chvíle obrátí naruby.
Labyrint
25. 3. 2012 v 19hodin
ČR 2012,
režie: Tomáš Houška
Horor, 93 min., nevhodný
do 12 let, ČESKY, 70 Kč.
Ambiciózní Renata
točí reportáž o mystice
v současné době, navštěvuje
rituály satanistů a náhoda ji
nakonec zavede k legendě
o
dávných
chodbách
v podzemí staré Prahy.
Čtyři slunce
28. 3. 2012 v 19 hodin
ČR 2012,
režie: Bohdan Sláma
Komedie/Drama, 90 min.,
přístupný, ČESKY, 75 Kč.
Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní? Příběh
rodiny a jejích přátel
z menšího města vypráví
o touze proměnit svůj život
k lepšímu, ale také o tom, jak
často jsou děti ovlivňovány
přešlapy svých rodičů.
Rezervace vstupenek na tel.
732 718 678 nebo e-mailu
kino@kic.rosice.cz

Provozovatel: KIC Rosice,
Palackého nám. 45, tel. 546
492 196, 731 677 363, www.
kic.rosice.cz

Aktuálně: Památní
kniha městyse
Rosic v prodeji
Několikaleté úsilí členů
Vlastivědného spolku
Rosicko - Oslavanska
a mnoha dobrovolníků
dospělo ke zdárnému
konci. Na začátku prosince
spatřilo světlo světa první
vydání přepisu Památní
knihy městyse Rosic. Kniha
vyšla v nákladu 400 ks,
má 432 stran, pevnou
vazbu s papírovou imitací
původních kožených desek
a je doplněna rejstříky
umožňujícími snadné
vyhledávání odkazů.
Publikaci v ceně 340 Kč
můžete zakoupit v kanceláři
KIC Rosice.
Rubriku připravila Hana
Pavlíčková,
zdroj: http://www.kic.rosice.cz
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zábava

Kino Réna Ivančice
Palackého náměstí 12,
664 91 Ivančice

Alois Nebel
4. 3. 2012 ve 20 hod.
ČR-90 min., vstupné: 60,- Kč
Dojemný příběh natočený
podle českého komiksu.
Hrají: Miroslav Krobot, Alois
Švehlík, Karel Roden, Tereza
Voříšková, Ivan Trojan
Je podzim roku 1989. Hra
nice přešel narušitel a minulost se vrací na Bílý potok. Alois Nebel je tichý
samotář, výpravčí, kterého
pronásledují
vzpomínky
z dětství. Nejčastěji se mu
zjevuje Dorothe, dívka,
která se stala obětí odsunu
Němců. Nebel je záhy hospitalizován v nemocnici.
Přijde o práci. V Praze pozná
ztracené existence, ale také
svou životní lásku. Přesto se
vrací zpět do hor, aby i on
skoncoval s trýznivou vzpo
mínkou.
Sherlock Holmes: Hra stínů
10. 3. 2012 v 18 hod. a ve
20.10 hod.
USA-129 min., titulky,
vstupné : 50,- Kč
Hrají : Robert Downey Jr.,
Jude Law, Rachel McAdams,
Jared Harris, Kelly Reilly
Sherlock Holmes býval
nejchytřejším mužem
salónu - až doposud.
Na scéně se objevuje nový
kriminalistický mozek - profesor Moriaty.
Zloduch bez svědomí. Po
vraždě korunního prince je
Holmes přesvědčen, že ve
hře je plán, který přinese
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zkázu a smrt. Záleží na
něm zda obstojí v této neleh
ké zkoušce, která může
změnit celé dějiny!
Kocour v botách
11. 3. 2012 v 15 hodin
USA-90 min., DABING,
vstupné: 50,- Kč
Rodinná komedie. Pro malé
i velké diváky. Nebýval
žádné koťátko!
Co dělal náš kocouří hrdina, než poznal Shreka?
Chlupatý dobrodruh je na
dobrodružné výpravě za
čarovnými fazolkami. Cestu
mu zkříží kamarád z dětství
Cvalda, kočičí zlodějka Čiči
a partička zločinců!
Dobrodružství Robinsona
Crusoe, námořníka z Yorku
18. 3. 2012 v 17 hod.
ČR-animovaný dobrodružný
příběh, 68 min.,
vstupné: 30,- Kč
Animovaný příběh pro celou
rodinu na motivy slavného
románu D. Defoa. Mistrov
ské dílo S. Látala, hudba
K. Svobody, zpěv K. Gott,
výborný dabing. Zachycuje
dojemný příběh mladíka,
který se z lehkovážného
floutka mění v moudrého
muže. Obklopen přírodou,
věrným psem Badem a indiánem Pátkem prožívá
největší dobrodružství svého života. Humorný film si
zachoval jímavost i napětí.
Nenechte si ujít tento český
film z roku 1981. Film, který
připomene dětství!
Podivní
18. 3. 2012 ve 20 hod.
USA-horor, délka

101 min., titulky,
vstupné: 50,- Kč
Hrají: Timothy Olyphant,
Radha Mitchell, Joe Anderson, Preston Bailey
Šerif Dutton z městečka
Ogden Marsh má nudnou
práci. Dohlíží na pořádek
v zapadákově, kde se nic
neděje. Jednoho dne se však
jeho město změní. Mírumilovní občané a sousedé se začnou chovat jako
šílení. Postupně se mění ve
vraždící monstra. Nákaza se
šíří dál. Existuje možnost jak
se zachránit a z města utéct?
Labyrint
21. 3. 2012 v 18 hod. a ve 20
hod.
ČR- 101 min., thriller,
vstupné : 65,- Kč
Hrají: Lucie Vondráčková,
Jan Zadražil, Mary Coronado, Martin Zbrožek
Skupina čtyř lidí se snaží
najít legendární katakomby
staré Prahy. Jejich výprava
do labyrintu se ale změní
na boj o holý život. Každý
z nich má důvod, proč je zde.
Tajemství, které odhalí, je
nebezpečnější než nepřesná
mapa. Odpovědi se všichni
nedožijí!
Čtyri slunce
25. 3. 2012 - Začátek v 18 hod.
a ve 20 hod.
ČR- drama/komedie, délka
90 min., vstupné: 50,- Kč
Hrají : Jaroslav Plesl, Karel
Roden, Aňa Geislerová, Igor
Chmela, Jiří Mádl, Zuzana
Krónerová
Příběh rodiny a jejích
přátel se dotýká těch,
kteří se smiřují s realitou

kronika
nesplněných snů a zároveň
ještě mají touhu proměnit
svůj život k lepšímu. Pubertou stále zmítaný otec Fogi
vychovává se svou nespokojenou ženou Janou dvě dospívající děti. Když Fogiho
vyhodí z práce, řeší Jana
manželskou krizi milencem… Kolik sluncí je třeba,
abychom byli šťastni?
Modrý tygr
28. 3. 2012 v 17 hod
a ve 20 hod.
ČR- rodinná komedie,
90 min., vstupné: 50,- Kč
Hrají: Anna Polívková, Jan
Hartl, Barbora Hrzánová,
Lenka Vychodilová,
Libuše Havelková, Jakub
Wunsch, Linda Votrubová
Rodinný film, který vtáhne
děti i jejich rodiče do světa
fantazie! Dva kamarádi Johanka a Matyáš žijí v krásné
botanické zahradě se svými
svéráznými rodiči. Zahrada
je rajský ostrov v přebujelém
městě. Ambiciózní starosta
se však rozhodne zahradu
zbourat. Chce zde postavit novou čtvrť. Náhle se
přímo na křižovatce objeví vzácný modrý tygr,
který vládne magickými
schopnostmi. A kolem za
hrady se začnou dít věci. Děti
se vydávají na cestu záchrany jejich jedinečného světa.
Rezervace:
Telefonicky: 546 451 469,
736 601 631, 602 511 610
Email:
postakinorena@quick.cz
Rubriku připravila
Hana Pavlíčková
zdroj: http://www.kinorena.cz/

Z historie knihovny
Nemáme mnoho informací o obecní knihovně, ani záznam
o jejím založení se nedochoval. První zmínka o obecní
knihovně je z roku 1939, kdy kronikář František Kreuz
se zmiňuje, že dlouholetý knihovník Josef Hořínek ml.
vede tuto knihovnu úspěšně od roku 1923. Knihovna ve
zmíněném roce 1939 měla 266 knih, navštívilo ji čtyřicet
osm čtenářů, kteří si vypůjčili 439 knih. Knihy se půjčovaly
v zimním období a půjčovné za jeden týden bylo 20 haléřů.
Obec přispívala na knihovnu částkou 300 Kč ročně.
V roce 1949 byl příspěvek 5000 Kč. Od tohoto roku vedl
knihovnu Martin Hořínek. Knižní fond postupně narůstal,
ale prostory pro knihovnu chyběly. Knihy byly umístěny ve
dvou skříních v hasičce. Teprve v roce 1971 byla umístěna
v samostatné přízemní místnosti Místního národního
výboru.
Tehdy po mnoha letech knihovna opět zahájila půjčování
knih. Vystřídalo se několik knihovníků. V roce 1983 začal
půjčovat knihy Milan Staněk. V té době knižní fond čítal
787 svazků a byl obměňován střediskovou knihovnou ve
Zbýšově, později okresní knihovnou v Židlochovicích.
Kromě knih byly půjčovány též časopisy. Některé časopisy
knihovna odebírala trvale. Knihovník občas pořádal besedy
s mládeží a zhotovoval propagační nástěnky. Knihy byly
půjčovány jedenkrát týdně zdarma. Po roce 2000 klesal počet
výpůjček a posléze provoz knihovny ustal. Pan M. Staněk
zemřel v roce 2005.
Připravil Karel Holoubek,
kronikář obce
Rok

1951
1952
1954
1955
1972
1983
1988
1994
1995
1997
1999

Knižní
fond
vlastní

Výměnný
knižní
fond

820

961
2500
2200
2100
2200
2100

477
556
602
673
864
787
925
850
810

Počet
návštěv
čtenářů

204
362
360
320
300
218
345
562

Počet
výpůjček

Počet
čtenářů

526
707
1003
670
1181
1010*
1207
1061*
206
1823*
1982

68
73
36
14
20
18

* včetně časopisů
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otevření knihovny

Knihovna

A je to tady! V březnu se kratochvilským občanům konečně
otevřou
dveře
obnovené
a připravené Místní lidové knihovny.
Každá knihovna má tři pilíře,
na kterých stojí. Prvním z nich
jsou knihovníci či knihovnice.
Pohledem do historie ze článku
pana Holoubka se můžeme
přesvědčit, že kratochvilští knihovníci byli asi vždy muži. My
teď tohle skóre vyrovnáme, neboť
jsme samé ženy. Spojuje nás to,
že jsme ochotny věnovat svůj čas
a energii práci pro spoluobčany.
Moudře jsme si k tomu vybraly
oblast a místo, kde nám bude
dobře - všechny rády čteme
a plné regály vlastnoručně zabalených knih nás lákají...
Druhým pilířem knihovny jsou
samozřejmě knihy. Čas od dob,
kdy si někdo na Kratochvilce
půjčil svou poslední knihu,
hodně uplynul a rozhodl, že je
třeba nabídku titulů ke čtení
hodně proměnit. S těžkým srdcem jsme knihy protřídily a ty
vytříděné nabídly občanům
k rozebrání. Knihy, které i potom
zůstaly, se odváží do Domova
důchodců v Kralicích. Namísto
nich máme teď v regálech knížky,
které vás budou bavit. Zůstala
samozřejmě zlatá klasika, přibyly
knihy s novějším datem vydání,
hodně titulů pro děti a omladinu
a spousta pokladů z oblasti
naučné literatury - zahradničení,
cestování, umění, válečná literatura, tvoření - to vše je pro vás
připraveno.
Neboť čtenáři jsou tím třetím
a nejdůležitějším pilířem každé
knihovny. Jsem si jistá, že
přijdete. Celé měsíce potkávám
na Kratochvilce lidi, kteří mluví
o svých knihovnách a radosti
ze čtení, o tom, jaké poklady
by do naší společné knihovny
mohli věnovat, o tom, co by si
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chtěli přijít půjčit a kdy už bude
otevřeno. Takže prázdné
knihovny se nebojím.
Kromě těch tří pilířů, o kterých
jsem psala, potřebuje každá
knihovna také své zázemí - a to
nakonec tvoří spousta dalších lidí
kolem nás. Určitě chci poděkovat
za morální a finanční podporu
Obecnímu úřadu. Díky ní máme
kopírku s tiskárnou a  internetové připojení k počítači, který
bude sloužit čtenářům. Počítač
pro knihovnice s kompletním
příslušenstvím se podařilo získat formou daru. Velký dík
a naše poklona patří kniho
vnicím z Kuřimi - bez nich bychom neměli ty zajímavé tituly,
o kterých jsem psala před chvílí.
Také bychom nebyli součástí sítě
regionálních knihoven a nemohli
využívat společné databáze
a služeb,
nemohli
bychom
vytvořit náš vlastní online katalog. A zcela prakticky: staré obaly
a štítky na knihách bychom my
knihovnice vyměňovaly za nové
myslím ještě za rok :-).
Naše knihovna se chce stát centrem budoucího Kratochvilského
informačního centra, kde se budou shromažďovat a předávat
všechny zajímavé informace ze
života obce a regionu. Už teď je
„v našich rukou“ péče o webové
stránky obce a příprava Zpravodaje.
A kromě těchto aktivit nabídneme ještě další: Již od dubna
chceme rozjet činnost kroužku
pro nejmenší čtenáře. Cílem je
zaměřit se na děti, které se teprve
učí číst - pomoct jim zvládnout
tenhle důležitý krok
v jejich
vzdělávání a navnadit je hravou
formou na čtení knížek hned
odmala. Pro trošku větší děti,
které už základy čtení zvládly,
připravíme program na rozvoj
„čtení s chutí a s porozuměním“.
Vyzýváme proto rodiče dětí
prvních až třetích tříd, aby nám
své děti do kroužku „Čteníčko“
začali hlásit. S dětmi se budeme

scházet v knihovně vždy
ve středu od 16 hodin.
Druhou praktickou nabídkou je
doučovací kroužek pro všechny
kratochvilské školáky. Máme
domluvenou pomoc učitelů
a také aktivních doučovatelů
z řad dospělých kratochvilských
občanů. Jsme tak schopni velmi
kvalitně doučit učivo všech
hlavních předmětů na základní
škole. Kroužek nebude pravidelný, chceme vyjít vstříc aktuální
potřebě, proto stačí, aby rodiče
„topících se“ žáků v případě
potřeby zavčasu kontaktovali
knihovnice. My jim doučování
pomůžeme
zprostředkovat
a poskytneme k němu prostory
knihovny.
Třetí aktivitou bude Literární
kavárnička- program pro dospělé
čtenáře, kteří si o knížkách
a svých zážitcích s nimi budou chtít povídat s ostatními.
Budeme si předčítat, budeme si
povídat, budeme si to užívat, na
chvíli se do knihovny zavřeme
před vším, co jsme si na sebe ve
svých životech nechali naložit.
No a zbývají už jen praktické
informace nakonec:
Slavnostní otevření knihovny
proběhne v sobotu 24. 3. 2012
od 16 hodin. Pokud se již
budete chtít zaregistrovat
jako naši čtenáři, přineste si
průkaz totožnosti a registrační
poplatek.
Půjčovní doba pak bude vždy
v pondělí a ve středu mezi 17:00
a 18:30.
Registrační poplatek na 1 rok je
50,-Kč pro dospělé, 40,-Kč pro
seniory a studenty.
Děti do 15 let si půjčují dětské
knihy zdarma.
Děkuji svým kolegyním Hance,
Janě, Jitce a Lence za nápady,
nadšení, čas, práci, pochopení
a chuť budovat kratochvilskou
knihovnu. Těším se na dny
příští.
Alice Vašáková

různé

RÚŽ o.p.s
Regionální úzkorozchodná
železnice o.p.s.
se stává známým pojmem
nejen v kraji, ale také v celé republice. Pomohlo tomu to, že
jsme se v roce 2011 přihlásili do
soutěže EDEN- „Europen Destinations of Excellence“.
Tuto soutěž vyhlašuje
Evropská komise, protože chce
veřejnost upozornit na nová
turistická místa se zajímavými
náměty a produkty cestovního
ruchu. V České republice je
propagátorem celé akce agentura CzechTourism.
Tématem ročníku 2011 bylo:
obnova hmotného dědictví.
Celkem se do soutěže v republice přihlásilo 26 regionů.
Do finále bylo vybráno pět
kandidátů a mezi nimi dva
z našeho kraje. Slovácko se
svým Baťovým kanálem
a náš Mikroregion Kahan
s Regionální úzkorozchodnou
železnicí o.p.s. A to bylo velké
překvapení, protože porazit taková známá místa jako je třeba

foto: Mateřská škola Babice

region Krkonošsko, Plzeňsko,
Ladův kraj, město Písek a okolí,
to už je něco! Vítězem soutěže
se stalo Slovácko, my jsme získali čestné uznání za účast ve
finále soutěže. Pro nás to byl
velký úspěch.
Kdo mohl titul získat? Komise
hodnotila kvalitu dostupných
služeb, partnerství mezi subjekty v regionu, udržitelnost
rozvoje
cestovního
ruchu
a budoucnost destinace po
omezení přílivu peněz z EU.
Také to, jestli se obnovou
hmotného dědictví v regionu
podařilo nastartovat cestovní
ruch a tím napomoci rozvoji
celého regionu. V případě naší
Regio nální úzkorozchodné
železnice o.p.s. je to ještě běh
na dlouhou trať, protože z evropských dotací nemáme šanci
podle nastavených pravidel získat nějaké peníze. A tak rozvoji
cestovního ruchu napomáhá
nadšení těch, kteří mají malé
vláčky rádi a celou trať a část
areálu bývalého dolu Jindřich

mění k nepoznání. Také
Jihomoravský kraj svými dota
cemi přispívá do rozvoje aktivit, které zde probíhají. V roce
2011 podpořil kraj Regionální
úzkorozchodnou železnici
částkou 171 tis. Kč na zajištění
provozu pro celou letní
sezónu. Obce Babice, Zastávka
a město Zbýšov - zakladatelé
této společnosti, pomáhají
každoročně finančně, protože
vláčky nejezdí na vzduch,
ale na dříví, uhlí, potřebují
promazat, natřít a vylepšit cestování pro ty, kteří přijedou.
Zbýšov
dává
z rozpočtu
90 tis Kč, Zastávka 60 tis.
a Babice 20 tis. korun.
Že se cestovní ruch začal rozvíjet i tady u nás, to mohou
posoudit ti, kteří v nejbližším
okolí žijí a znají historii celého
našeho regionu. Ze Zbýšova
se už můžete vláčkem svézt až
do Babic. Ve Zbýšově se bude
v letošním roce stavět nová
hala pro muzeum železnic,
protože se podařilo z rozpočtu
kraje získat pro tento záměr
1 milion korun. Zlepší se
úroveň zázemí pro
návštěvníky. Cyklisté se mohou projet až do Oslavan nebo
po cyklostezkách Permoníků.
I letos je připravena celá řada
akcí pro veřejnost. Pokud se
vše podaří, tak by to měla
být Zbýšovská muzejní noc
19. května, která by odstarto
vala letošní sezónu. Všichni jste
zváni, velcí i malí, k návštěvě
celého areálu.
Více se můžete dozvědět na
www.reuz.cz nebo
info@reuz.cz .
J.Baštařová,
předsedkyně dozorčí rady
RÚŽ o.p.s
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různé
Hernička

31. 2. 2012
Tato hernička měla velkou
návštěvnost, pravděpodobně
kvůli zajímavému tématu
HRY. Cvičili jsme s lavičkou,
zkoušeli jsme ji přejít, přelézt
a trochu i přeskočit a docela
nám to šlo. Dále jsme si
zachytali rybičky, poskládali
vkládačky a puzzle různé
obtížnosti, za které jsme dostali sladkou odměnu. Na závěr
na nás čekalo překvapení
s papouškem, který zopakoval
vše, co jsme mu pověděli.
7. 2. se Hernička nekonala pro
malou účast.
14. 2. 2012
Naše čtvrtá Hernička měla
téma LIDSKÉ TĚLO. Přišel
nám pomoct náš nový
herničkový kamarád opičák
OSKAR, na kterém jsme si
ukázali celé tělo od hlavy
až k palečkům. Pak jsme si
zacvičili hru hlava, ramena,
kolena, palce, přelezli lavičku
a pohráli si s míčky. Pak děti
zabavily velké molitanové
kostky, ze kterých skládaly
hrady a domečky. Na vše
dohlížel Oskar a živě se zapojoval.
21. 2. 2012
Naše téma: TVARY. Začali
jsme tentokrát netradičně.
Nejprve jsme dělali úkoly
s tvary, vkládali jsme kolečka,
čtverečky, hvězdičky i troj
úhelníky a další tvary do
„správných“ míst. Poté jsme
si pohráli s kreslící tabulkou
a magnetickou stavebnicí.
Dalším úkolem pro děti bylo
skládání tvarů na magnetic
kou tabuli a jejich spojování
do obrázků. Nechybělo ani
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cvičení k protažení celého
těla. Na závěr si děti pohrály
s hračkami a uvařily něco
dobrého v dětské kuchyňce.
Domů jsme se rozešli s těšením
na další herničku.
28. 2. 2012
I když nám počasí nepřálo,
sešli jsme se v krásnem počtu.
Téma KREATIVNÍ TVORBA
nás zaměstnalo na cele
dvě hodinky. Začali jsme si
s kuličkovou hmotou vyrábět
co nás napadlo. Pak přišlo
modelování
s magickým
pískem, který se všem moc
zamlouval. Vyrobili jsme si
spoustu „dobrůtek“ z plastelíny. Děti se krásně zabavily
samy a maminky si prima
povykládaly.
Veronika Vítová

Šikovné ručičky
Zdravíme všechny
spoluobčany se zprávami
z našeho kroužku pro děti
i dospělé.
V lednových šikovných
ručičkách jsme dělali spoustu
krásných a užitečných dárků.
Bohužel Vám nemůžeme
prozradit více, protože jsme
připravovali dárečky, které
použijeme
v masopustním
průvodu jako poděkování
za Vaši podporu. Tímto moc
děkuji
všem
maminkám
i dětem, které nám pomáhaly
s jejich přípravou. Bez vaší
pomoci by bylo nemožné takové množství vyrobit.
Děkuji moc a těším se na
další Šikovné ručičky, které se
konají 11.3.2012 v 16:00.
Jana Čermáková

Poděkování

Jak jistě většina občanů z Kra-

tochvilky ví, TJ Družstevník
Kratochvilka
uspořádal
v prosinci
předchozího
roku
„VÁNOČNÍ
POSE
ZENÍ U PUNČE “. Touto
cestou chceme ještě jednou
poděkovat všem, kteří tuto
akci přišli podpořit. Velké
díky patří také ženám, které
přinesly své vlastnoručně vyrobené cukroví, ať už pečené,
nepečené nebo pletené.
Za dobrovolné vstupné jsme
zakoupili cvičební stroj. Ten
je umístěn v bývalé mateřské
školce a slouží všem, kteří si
chtějí přijít zacvičit.
Víme, že se určitě nezavděčíme
všem, ale přesto doufáme, že
se řady cvičících žen rozšíří.
Cvičíme v úterý a čtvrtek
19:30 – 20:30,
ve středu 18:00 – 19:00 hodin.
Připravila členka TJ
Dagmar Kloučková

Obecní prodejna
Milí občané,
dnes bych se chtěla zmínit
o naší obecní prodejně. Na
jednom zasedání Zastupitel
stva jsem si dovolila trochu
kritizovat
prodejnu.
Přesvědčila jsem se, že je dobré říct svůj názor. Proto bych
vám radila: když máte nějaký
problém, nebojte se ho říci
veřejně. Nějaké povídání po
vesnici nebo nějaké anonymy
nic nevyřeší.
Ještě se vrátím k té naší
prodejně. Díky paní Jaroslavě
Hájkové je prodejna jak by
měla být, je to úplně jiný
přístup k zákazníkům.
A také se zlepšilo zásobování
zbožím.
Jarko - díky.
Za seniory Jindřiška Veselá

Babské rady – tentokrát
na téma léčení

bláto - sedlákovi roste zlato.

Léčení ran
Med je účinná mast na rány,
pomáhá odlučovat odumřelé
části tkání a ránu přímo
vyživuje.

Suchý březen, mokrý máj,
bude humno jako ráj.

Na bradavice
Malinký kousek cibule náplastí přilepíme na bradavici, nejlépe přes noc. Vydržet,
opakovat postup cca týden,
pak se sama odloupne.
Funguje to bezvadně.
Na bradavice podruhé
Česnek nakrájíme na plátky
a zalijeme octem. Necháme
7 dní v uzavřené lahvičce.
Potom přikládáme
každý večer na bradavici.
Zabalíme, aby z bradavice
česnek nespadl.
Proti lupům ve vlasech
Levná alternativa drahých
šampónů – odlít trochu
svého šampónu
a nechat v něm rozpustit
pár tablet acylpyrinu.
Lék na bolest kloubů a zad
10 kaštanů, 1 francovka
Kaštany nakrájíme na
plátky a dáme do sklenice,
zalijeme francovkou.
Po 3 týdny mažeme na
bolestivá místa.
Na zjitřené nervy
Není lepšího neškodného
než sklenice vody s medem.

Pranostiky pro březen
Březen - za kamna vlezem.
Jestli březen kožich stáhl,
duben rád by po něm sáhl.
V březnu prach a v dubnu

Březen bez vody - duben
bez trávy.

01. 03. Závěj svaté Albíny
zaplavuje doliny.
03. 03. Skřivan si v březnu
musí vrznout, i kdyby měl
zmrznout.
06. 03. Na svatého Bedřicha
slunko teplem zadýchá.
07. 03. O svatém Tomáši
sníh bředne na kaši.
07. 03. Zima kterou Tomáš
nese dlouho námi ještě
třese.
09. 03. Na svatého Františka
déšť - neurodí se brambory.
10. 03. Mrzne-li na den
Čtyřiceti mučedníků,
přijde ještě čtyřicet ranních
mrazíků.
12. 03. Na svatého Řehoře
čáp letí od moře, žába hubu
otevře, líný sedlák, který
neoře.
15. 03. Na svatého Longina
práce v poli začíná.
17. 03. Mrzne-li na sv.
Gertrudu, mrzne ještě celý
měsíc.
19. 03. Na svatého Josefa
když jest krásný čas, bude
úrodný rok; prší-li neb
padá sníh, bude mokro
a neúroda.
20. 03. Na svatého Jáchyma
skončila se už zima.
21. 03. Na svatého Benedikta má se ječmen a cibule síti.
22. 03. Na Kazimíra pohoda
- na brambory úroda.

25. 03. Svatý Matěj přidá
polínko, svatý Josef dvě
a Panna Maria celou náruč.
25. 03. Panny Marie
zvěstování vlaštovičky zpět
přihání.
25. 03. Svítí-li slunce na den
Zvěstování Panny Marie,
bude úrodný rok.
27. 03. Jaké počasí bude na
sv. Ruprechta, takové bude
i červenci.
30. 03. O svatém Kvirinu už
je teplo i ve stínu.
31. 03. O svaté Balbíně je už
po zimě.

Březen
Karel Toman (1877–1946)
Na naší studně ráno hvízdal
kos.
Jde jaro, jde jaro.
A když jsem okno na sad
otvíral,
šeptaly pukající pupeny:
Jde jaro, jde jaro.
Bez chvěje se a hrušně
čekají.
Jde jaro, jde jaro.
Zas novým třpytem
rozkvétá ti vlas
a nových kovů napil se tvůj
smích.
Jde jaro, jde jaro.
Bože můj,
obnoviteli, obroditeli,
na srdce v sněhu pamatuj.
Ze sbírky Měsíce
Připravil Jan Liškař
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závěr

Slovo závěrem
Vážení občané,
i v březnu budeme pokračovat
v plnění našeho volebního
programu.
Komise pro životní prostředí a rozvoj
obce začala s konkrétními úpravami
v sadu. Potěšitelné je, že se zapojilo
hodně občanů Kratochvilky.
V rámci posílení společenského
života Kratochvilky budete moci od

24. března využívat služeb obnovené
Místní lidové knihovny. Začneme
také upravovat vnitřní prostory
bývalé mateřské školky tak, aby
se zkvalitnilo prostředí a občané je
mohli více využívat. Rádi bychom
přispěli i k obnovení činnosti Klubu
důchodců a budeme podporovat
i akce všech dalších spolků.
Srdečně Vás zvu na jednání
Zastupitelstva obce ve středu
28. března 2012 v 18 hod.
Ing. František Malý,
starosta

Šikovné ručičky

foto: Luděk Klouček
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Neupravená zákoutí v naší obci…

