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Popřáli jsme paní Marii 
Sobotkové k životnímu jubileu



Vážení spoluobčané,
v těchto dnech uplynuly první dva roky činnosti našeho nového za-
stupitelstva.
27. listopadu na Veřejné schůzi občanů jsme se mohli všichni podělit 
o poznatky z plnění našeho programu. 
Ten můžeme rozdělit do tří částí: 
Zaprvé: zapojení co nejvíce našich občanů do fungování a činnosti 
obce. Zde můžeme ocenit práci všech členů zastupitelstva, Finanč-
ního a Kontrolního výboru, členů Komise pro občanské záležitosti, 
kulturu a sport a členů Komise pro životní prostředí a rozvoj obce. 
Děkujeme jim, neboť těchto 30 našich občanů je motorem všeho dění.
Dalších 150 občanů se aktivně zúčastňuje spolkového života, ať už 
je to Sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota Družstevník 
či Klub seniorů.
Rovněž spolupráci se sousedními obcemi a našimi organizacemi 
(Mikroregion Kahan, Svazek vodovodů a kanalizací Ivančicko a spo-
lečnost KTS Ekologie) můžeme hodnotit velice kladně. 
A o tom, že dění na obci není lhostené velké většině z našich 470 oby-
vatel,  svědčí bohatá účast na všech akcích, které se během roku ko-
nají.
Zadruhé: zvýšení informovanosti našich občanů. Tu se podařilo za-
jistit  jednak pravidelným pořádáním zasedání zastupitelstva, které 
bývá hojně navštěvováno.  Ale především - náš Kratochvilský zpra-
vodaj bývá velice dobře hodnocen a tvůrci webové stránky a Face-
booku nevynechají žádnou příležitost k informování o veškerém 
dění na Kratochvilce. Zde  můžeme ocenit i činnost našeho kroniká-
ře, osazenstva naší knihovny a celé redakční rady.
Zatřetí: maximální a hospodárné využití finančních prostředků pro 
zkvalitnění života občanů Kratochvilky.
Zde můžeme vyjmenovat tyto uskutečněné akce: 1. Obnova a re-
vitalizace sadu 2. Oprava pomníku 3. Rekonstrukce místního roz-
hlasu 4. Rekonstrukce a obnovení mateřské školky  5. Rekonstrukce 
veřejného osvětlení  6. Rekonstrukce a oprava vodovodu  7. Pasport 
dešťové kanalizace  8. Oprava a zateplení budovy Obecního úřadu  
9. Tvorba územního plánu Kratochvilky a 10. Nové sběrné místo pro 
nakládání s odpady.
Za roky 2012 a 2013 bylo na tyto akce využito 13 milionů Kč.
Z toho tvoří:
4 miliony příspěvek Svazku vodovodů a kanalizací Ivančicko 
na opravu vodovodu,
2 miliony dotace z Fondu životního prostředí, Evropské unie a Jiho-
moravského kraje,
2 miliony úvěr u Komerční banky,
5 milionů vlastní prostředky z našeho rozpočtu (z toho cca polovina 
je z prodeje plynovodu).
O našich plánech a možnostech na rok 2014 vás budeme podrobně 
informovat v příštím zpravodaji.
Děkuji vám za dosavadní podporu a spolupráci, přeji všem hezké 
prožití vánočních svátků a mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti 
v příštím roce.

Ing. František Malý, starosta
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Zastupitelstvo
Informace ze zasedání 
Zastupitelstva 
27. zasedání Zastupitelstva 
obce proběhlo ve středu 
27. 11. 2013 v sále Obecního 
úřadu. Zahájeno bylo stan-
dardně v 18 hodin. Na pro-
gramu zasedání bylo schvá-
lení Rozpočtového opatření 
č. 9/2013, schválení rozpočtu 
na rok 2014, rozpočtového 
výhledu na roky 2014-2020, 
schválení prodeje pozemku, 
projednání zápisu dílčího 
přezkoumání hospodaře-
ní obce provedeného Kraj-
ským úřadem JmK a Různé. 
V rámci Různého přednesl 
předseda FV Luděk Klouček 
zprávu o jednání FV. Dále 
Zastupitelstvo projednalo 
a schválilo realizační smlou-
vu s firmou G-servis při 
akci „Revitalizace ovocné-
ho sadu“, projednalo žádost 
obce Neslovice o příspěvek 
na výstavbu nové budovy 
MŠ, schválilo přílohu ke 
smlouvě s firmou KTS na 
svoz komunálního odpa-
du pro rok 2014, souhlasilo 
se žádostí pana Michala 
Váchy o připojení dešťové 
kanalizace z novostaveb 
rodinných domů do obecní 
dešťové kanalizace, schvá-
lilo smlouvu o spolupráci 
s firmou ITSELF na realiza-
ci optické sítě v obci, pro-
jednalo žádost firmy ADW 
na pronájem obecních po-
zemků a přijalo informaci 

o závěrečných účtech 2013 
a rozpočtech na 2014 Mik-
roregionu KAHAN, SVAKI 
a KTS ekologie.

Přehled usnesení z 27. za-
sedání Zastupitelstva obce 
Kratochvilka konaného 
27. 11. 2013

Zastupitelstvo obce Krato-
chvilka

Schvaluje:
a. Program 27. zasedání.
b. Rozpočtové opatření 

č. 9/2013.
c. Rozpočet na rok 2014.
d. Rozpočtový výhled na 

roky 2014–2020.
e. Prodej obecního pozem-

ku.
f. Smlouvu o dílo s firmou 

G-servis na „Revitalizaci 
sadu“.

g. Přílohu ke smlouvě s fir-
mou KTS ekologie.

h. Smlouvu o spolupráci 
s firmou ITSELF.

Bere na vědomí:
a. Informaci o dílčím pře-

zkumu hospodaření 
obce.

b. Zprávu Finančního vý-
boru.

c. Žádost obce Neslovice 
o příspěvek na výstavbu 
nové MŠ.

d. Žádost firmy ADW o 
pronájem obecních po-
zemků.

e. Informaci o závěrečných 
účtech 2013 a rozpočtech 
na 2014 Mikroregionu 
KAHAN, SVAKI a KTS 
ekologie.

Pověřuje:
a. Místostarostu Ing. Mi-

chala Zoblivého připravit 
na příští zasedání Zastu-
pitelstva podklady pro 
rozhodnutí o poskytnutí 
příspěvku obci Neslovice 
na výstavbu nové MŠ.

b. Předsedu FV Luďka 
Kloučka připravit na 
příští zasedání Zastu-
pitelstva podklady pro 
rozhodnutí o pronájmu 
obecních pozemků.

Souhlasí:
a. S připojením dešťové ka-

nalizace z novostaveb ro-
dinných domů investora 
Michala Váchy do obecní 
dešťové kanalizace.

Ing. Michal Zoblivý
1. místostarosta

V rámci veřejné schů-
ze s občany jsem prove-
dl rekapitulaci prací na 
územním plánu (ÚP). 
29. 2. 2012 Zastupitelstvo 
obce schválilo pořízení ÚP 
a pořizovatele ÚP, což je 
Městský úřad Rosice, odbor 
stavební úřad. Odbor sta-
vební úřad zpracoval zadá-
ní ÚP, které Zastupitelstvo 
schválilo 26. 9. 2012. Násled-
ně proběhlo výběrové řízení 
na zpracovatele ÚP, ve kte-
rém byla vybrána firma Ur-
banistické středisko Brno. 
Smluvní cena za zpracování 
je 224.000,-Kč. Z rozpočtu 
Jihomoravského kraje se 
nám podařilo získat dotaci 
na zpracování ÚP ve výši 
107.700,-Kč.

Oficiality z „OÚ“
z obecního úřadu



5

V současné době máme 
předanou první verzi ÚP, 
kterou nyní přezkoumává 
pořizovatel ÚP, MěÚ Rosice, 
odbor stavební úřad. Ná-
sledovat bude vypořádání 
připomínek pořizovatele 
a dotčených orgánů státní 
správy a organizací. Po za-
pracování připomínek obec-
ní úřad obdrží druhou ver-
zi ÚP, která bude následně 
30 dní k dispozici na úřed-
ní desce a obecním úřadě 
k nahlédnutí občanům pro 
vznesení jejich připomínek. 
Poté proběhne veřejné pro-
jednání ÚP. 

Ing. Michal Zoblivý,
 1. místostarosta

Rekapitulace dalších akcí 
dokončených v roce 2013

Pomník
V roce 2012 realizovala obec 
akci rekonstrukce pomní-
ku padlých vojáků z první 
a druhé světové války. Při 
kompletní rekonstrukci 
došlo k vytrhání staré, již 
rozpraskané betonové po-
dezdívky, odstranění zre-
zivělého plotu a odstranění 
starých dřevin. Poté byl zá-
klad pomníku prohlouben 
do dostatečné hloubky proti 
promrznutí a vystavěn plot 
nový. Provedlo se vyčistění 
pomníků, obnovení písma 
na pomnících a jeho násled-
ná konzervace. Při závěreč-
ných úpravách, na kterých 
se podílelo mnoho našich 
občanů, se navezla  nová 
zemina, cihlová drť, kačírek 
a vysadily se  nové dřevi-

ny. Celkové náklady na po-
mník byly 218.894 Kč, z toho 
200.000,- Kč se nám podařilo 
získat dotací z Jihomorav-
ského kraje. 

Mateřská školka
V roce 2012 proběhla  re-
konstrukce mateřské škol-
ky. Akce zahrnovala: nové 
rozvody vody a odpadů, 
výměnu podlahové krytiny, 
nové sádrokartonové stropy 
a příčky, obkladačské práce, 
instalaci nového sanitární-
ho vybavení (umyvadla, to-
alety, výlevka atd.). Udělala 
se nová elektroinstalace, vý-
malba a nátěry. 
V areálu školky se vybudo-
valo nové oplocení, odstra-
nily se nebezpečné a nevy-
hovující herní prvky, které 
nahradila nová certifiko-
vaná sestava. V letošním 
roce se dobudoval chodník 
a  zatravnil se venkovní te-
rén. Celkové náklady na re-
konstrukci mateřské školky 
včetně herní sestavy a ven-
kovních prací byly 276. 939,- 
Kč.  Do budoucna plánujeme 
dovybavit dětské hřiště hra-
cími prvky, které se budeme 
snažit zafinancovat z dotace 
Jihomoravského kraje nebo 
z vlastních zdrojů.

Knihovna
V letošním roce byla pro-
vedena také rekonstrukce 
knihovny. Odstranilo se 
staré plesnivějící  obložení, 
byla kompletně vyměněna 
podlaha, přivedena voda, 
zakoupené umyvadlo, to-
pení a předělávala se elek-
troinstalace. Vše v celkové 

hodnotě 35.885,- Kč.  V sou-
časné době probíhají práce 
na výrobě nového stojanu 
na knihy.

Luděk Klouček, zastupitel

Provozní záležitosti obce
Obnova sadu
Dne 20. 11. 2013 byla po-
depsána Smlouva o dílo 
s firmou Ge servis s.r.o na 
realizaci projektu „Revita-
lizace sadu na Kratochvil-
ce“. Cena díla je 459 665,-Kč 
a 90% uznatelných nákla-
dů bude hrazeno z dota-
ce.  Připojuji rekapitulaci 
provedených úprav sadu: 
Komise pro životní prostře-
dí vyhlásila první brigádu 
3. 3. 2012 a poslední brigá-
da se uskutečnila 5. 5. 2013. 
Při ní se připravily sloupky 
pro přibližně 200m dlouhé 
oplocení. Vybudované oplo-
cení mělo sloužit pro ovce 
a hlavním důvodem byla 
údržba ploch sadu spásá-
ním trávy. Dne 18. 7. 2012 
jsme do sadu vypustili 5ks 
zapůjčených ovcí. Děkuji 
občanům za účast na brigá-
dách při obnově sadu.

Dne 28. 11. 2013 jsme předali 
plochu sadu firmě Ge servis 
s.r.o., která začne přibližně 
od 4. 12. 2013 s jeho obno-
vou. V době vegetačního kli-
du provedou kácení dřevin 
a odstraní pařezy. Úprava 
terénu bude náročná vzhle-
dem k velkému zaplevelení. 
Bude zde nutné použít těž-
kou techniku na odstranění 
kořenů a chemický postřik 
na hubení plevele. 
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z obecního úřadu

Nová výstavba
Obdrželi jsme žádost fir-
my Wáchawood o připojení 
24 nových domů na dešťo-
vou kanalizaci. Obec Krato-
chvilka vlastní a provozuje 
od r. 2013 dešťovou kanali-
zaci na základě zpracované-
ho pasportu dešťové kanali-
zace. Byla nám předložena 
dokumentace o nevyhovu-
jících vsakových zkouškách 
na pozemcích určených pro 
výstavbu a plánek napojení 
dešťové kanalizace do šach-
ty, která je u vstupu do sadu. 
V projektu se počítá s využi-
tím dešťové vody např. pro 
WC a pro zahrady. Pro tyto 
účely bude u každého domu 
podzemní nádrž o objemu 
2-4 m³ dešťové vody. Do 
dešťové kanalizace bude 
tedy svedena voda z ko-
munikací k těmto domům 
a nespotřebovaná voda ze 
střech.  Zastupitelstvo obce 
Kratochvilka souhlasí s na-
pojením domů do dešťové 
kanalizace. Další informace 
budou známy na základě 
vyjádření dotčených orgánů 
a územních řízení.

Nabídka občanům
Obec Kratochvilka oslovi-
la  firma Itself s.r.o s nabíd-
kou spolupráce na projektu 
„Internet budoucnosti“. Zá-
měrem projektu je navázat 
na stávající optickou infra-
strukturu v oblasti krajů 
Jižní Moravy a Vysočiny. 
Budoucí spolupráce spočívá 
v zavedení vysokorychlost-
ního internetu, interaktivní 
televize, videopůjčovny, te-

lefonních služeb, vzdálené 
řízení chytré domácnosti, 
řízení zabezpečovacího sys-
tému, organizace a pořádání 
kurzů dovednosti na PC atd. 
Realizace projektu proběh-
ne do 5 let, náklady hradí ze 
70% Evropská unie a ze 30% 
firma Itself s.r.o.. Na realiza-
ci projektu nebude vyžado-
vána investice z rozpočtu 
obce. Přínosem pro občany 
je možnost napojení domác-
nosti na vysokorychlostní 
síť. Další postup v projektu 
bude známý až na základě 
schválení či neschválení do-
tace. 

Zimní údržba
Poslední informací je pří-
prava zimní údržby. Údrž-
bu komunikací zajišťuje 
pan Karel Podrazil vlastním 
traktorem. K údržbě máme 
také zakoupené rozmetadlo 
a sněhovou radlici. K posy-
pu jsou připraveny 3 tuny 
posypové soli a jemného 
štěrku. Schůdnost chodníků 
zajišťuje pan Jindřich Šabat-
ský.  V případě přívalů sně-
hu bude prováděno postup-
né odklízení. Zároveň vás 
žádáme o zachování dosta-
tečného prostoru pro projíž-
dění techniky na místních 
komunikacích a chodnících. 
V případě zájmu o spoluprá-
ci na odklízení chodníků se 
informujte na Obecním úřa-
dě. Můžete tím (za finanční 
odměnu) přispět k rychlejší-
mu zabezpečení schůdnosti 
chodníků. 

Jiří Vozdecký, místostarosta

Sběrné místo odpadů
V říjnu letošního roku jsme 
pro vás otevřeli nové sběrné 
místo na odkládání odpadů 
u garáží směr Letná. Staré 
sběrné místo bylo již nevy-
hovující a jeho část byla na 
cizím pozemku. 

V novém sběrném mís-
tě byly provedeny terénní 
úpravy, vybudováno nové 
oplocení a zakoupena ple-
chová garáž. Přibyly zde 
i nové kontejnery na biood-
pad a stavební suť. V sou-
časné době zde můžete 
odkládat objemný odpad, 
stavební suť, bioodpad, sklo, 
papír a plast. Součástí sběr-
ného místa je i plechová ga-
ráž, kterou využíváme jako 
sklad materiálu a techniky 
pro zimní údržbu. 

Od vybudování nového 
sběrného místa a rozšíření  
počtu kontejnerů k maxi-
málnímu vytřídění odpadu 
si slibujeme i to, že nebudou 
vznikat nové černé skládky. 
Obec za ně dostává  připo-
mínky z odboru životního 
prostředí z Rosic. Naše obec 
také nebude muset každo-
ročně vynakládat nemalé fi-
nanční prostředky na jejich 
likvidaci. 

Správcem sběrného dvoru 
je pan Karel Podrazil. Cel-
kové náklady na vybudo-
vání sběrného místa včet-
ně plechové garáže byly 
34.717,- Kč. 

Luděk Klouček, zastupitel
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Finanční výbor obce Kratochvilka
USNESENÍ Z 8. SCHŮZE FV. Konaného dne 21. 11. 2013 

Finanční výbor: 

• Projednal a schválil rozpočtové opatření č. 9/2013. 

• Projednal a schválil rozpočet obce na r. 2014. 

• Bere na vědomí rozpočtový výhled na rok 2014–2020. 

Děkuji členům FV Evě Jahůdkové, Martinu Vašákovi, Janu Liškařovi a Františku 
Chupíkovi za spolupráci v roce 2013 a těším se na další setkání FV v roce 2014. 

Za FV předseda Luděk Klouček

uskutečněné akce

Klub seniorů 
Kratochvilka
V úterý 26. listopadu se 
členové našeho klubu 
opět v hojném počtu sešli 
v místním kulturním sále 
na příjemném listopado-
vém posezení. 
Po organizačních záleži-
tostech následovalo za-
vzpomínání na zajímavé 
události, které se staly jak 
v naší obci, tak i v klubu. 
O promítnutí videozá-
znamů se postaral náš 
člen-starosta obce Fran-

tišek Malý. Děkuji našim 
ženám za zajištění občers-
tvení a obětavým dárcům 
za dary pro jeho zkvalit-
nění.
Jak jsme již dříve uváděli, 
prosincové setkání členů 
našeho klubu se uskuteč-
ní v Lukovanech ve sklíp-
ku pana Vyhnalíka. Bude 
to ve čtvrtek 12. prosince. 
Odjíždíme autobusem 
v 15:40 od autobusové za-
stávky, návrat plánujeme 
kolem 20 hodiny. Základ-
ní vklad 50,- Kč složilo za-
tím 36 členů. Má-li o tuto 

akci ještě někdo další 
zájem, může se přihlásit 
u Karla Přibyla do soboty 
7. 12. Na místě dostanete 
bohatou večeři s dalším 
občerstvením. K poslechu 
i k tanci nám zahraje Jož-
ka Smutný. 
Dopravu, večeři a občerst-
vení zajišťuje Klub senio-
rů. Pití na akci si každý 
hradí sám.
Všem účastníkům přeji 
příjemnou zábavu.

Za výbor KS 
Miroslav Vaverka

Informace 
pro občany
V poslední době se obje-
vilo několik dotazů na-
šich občanů, proč ze spo-
lečenské rubriky zmizela 
„jubilea“. 
Důvod je prostý: zveřejňo-
vat jakékoliv osobní údaje 

o občanech obce může-
me jen s jejich písemným 
souhlasem. Jinak poru-
šujeme Zákon o ochraně 
osobních údajů. V našich 
silách bohužel není každý 
měsíc obcházet všechny 
jubilanty a nechat si pí-
semné souhlasy od nich 
podepisovat. 

Ale pokud si vy sami 
třeba přejete zveřejnit in-
formaci o narozeninách 
vašich příbuzných, stačí 
napsat do Společenské 
rubriky blahopřání, mů-
žete přiložit i fotografii 
a my to rádi otiskneme. 

Za redakci Alice Vašáková
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uskutečněné akce

Cestovatelské pro-
mítání – Skotsko
Kratochvilská knihovna
us po řádala poprvé ve své 
historii cestovatelkou ka-
várničku. Zkušenosti z po-
dobných akcí nás už naučily, 
že co se týče zájmu občanů, 
nejlepší taktikou je nic ne-
očekávat.  Pak může člověk 
buď kývnou hlavou a říct si: 
„nojo, vždyť jsem to čekal“ 
anebo se divit. My jsme se 
tedy tentokrát divili.

V sobotní podvečer dorazi-
lo do sálu skoro čtyřicet lidí 
s cestovatelskou duší. Hned 
u vchodu jsme jim nabídli 
skleničku skotské, aby byli 
po cestě rozvernější.
Mnozí cestovatelé přinesli 
něco dobrého na zub, tak-
že jsme nakonec u stolečků 
i docela bohatě hodovali. 
Velký úspěch zaznamenaly 
hlavně křupavé minitopin-
ky namáčené do omáčky- 
recept od Katky Chupíkové 
proto přikládáme.

A pak už jsme „ochutnáva-
li“ samotné Skotsko. Touhle 
nádhernou zemí nás prove-
dl Martin Vašák, který tam 
strávil tři červencové týdny. 

Myslím, že fotky nás všech-
ny navnadily… a kdyby stál 
u východu ze sálu nějaký 
agent cestovky, měl by mož-
ná vyděláno. 

Kromě fotek bylo k dis-
pozici spousta prospektů, 
map a suvenýrů, takže bylo 
i po prezentaci na co koukat. 

Tenhle výlet se tedy vydařil. 
Vypadá to, že na Ben Nevis, 
nejvyšší skotskou horu, ješ-
tě nějaká ta kratochvilská 
noha vystoupá.  

Chci proto Martinovi moc 
poděkovat za to, že měl tu 
odvahu a do akce se pustil, 
že strávil hodiny u počítače 
výběrem fotek, že se pečlivě 
připravil a vybojoval i bitvy 
s neposlušnou technikou. 

Založil tím novou tradici, ve 
které hodláme pokračovat. 
Jakmile pocítíte první záva-
ny jara a chytne vás toulavá, 
lehce romantická nálada, 
zamíříme společně do Fran-
cie. Bretaní a Normandií nás 
provede paní Helena Hur-
tová. Protože přece: kam ji-
nam na jaře, než do Francie? 
Alespoň očima…

Alice Vašáková

Takže do Skotska?
Koho by napadlo, že kon-
cem listopadu budeme mít 
možnost vrátit se do teplého 
léta a poznat krásy Skotska. 
A že se nás sešlo hodně, kte-
ří se rádi touláme!
Když se řekne Skotsko, prv-
ní co nás napadne je deštivé 
počasí, Lochnesská příšera, 
muži v sukních-dudáci ve 
svých krojích a samozřejmě 
whisky. To vše jsme sledova-
li s Martinem na jeho foto-
grafiích z několikatýdenní-
ho poznávacího zájezdu.
My jsme touto úžasnou 
přírodou prošli zhruba za 
hodinku. Stoupali jsme z ní-
žin, kde kvetly vřesy až do 
obrovských výšek, kde se 
držel sníh a z těchto skal-
natých vršků jsme pozoro-
vali  jedinečné a nádherné 
scenérie nedotčené krajiny. 
Vodopády, tajemná jezera 
a megalitické monumenty.
Samozřejmě nechyběly ani 
historické či důmyslné tech-
nické památky.
Ani dotazy nás zvědavců 
Martina nepřekvapily a od-
povídal na vše, co nás zají-
malo.
Děkujeme za originální při-
vítání a skvělou procházku.

Hurtovi

Katčin „dip“ k topinkám:
Tavený sýr rozmixuji s mlékem, mléka 
tolik, jak řídkou chci omáčku.
Přidám různě, nikdy- nikdy nemám 
omáčku stejnou. Přidávám: nastrouha-
ný salám, hořčici, rozmixovanou steri-
lovanou zeleninu, čili, vejce uvařená 

natvrdo, cibuli, jarní cibulku, kečup…
Nebojte se experimentovat, věřte, 
že vždy je to výborné. 
Pak jen dochutit pepřem, drceným 
kmínem, petrželkou, bazalkou či gri-
lovacím kořením.
Jednoduché… a výborné.
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Adventní prodejní 
výstava
Opět se blíží konec roku a 
další adventní prodejní vý-
stava je za námi. Konala se 
30. 11. 2013 již tradičně pod 
záštitou TJ Kratochvilka 
v sále Obecního úřadu.  
Je to další akce, která vy-
žaduje hodně času. Vždyť 
většinu věnců a vánočních 
ozdob vyráběly členky 
TJ Družstevník svépomocí. 
Letos jsme přípravy měli 
trošku komplikovanější, 
protože jsme nemohli vá-
noční dekorace vyrábět pří-
mo v sále. Proto děkujeme 
Daně Jeřábkové za to, že 
nám u sebe doma poskyt-
la tak potřebný azyl. A tak 
jsme každý den po práci 
spěchaly „na pátou“ k hol-
kám Jeřábkovým. Začalo se 
vyrábět hned zkraje týdne 
s tím, že do čtvrtka musí 
být všechny dekorace při-
chystány. V pátek jsme se 
přemístili do sálu, kde jsme 
se snažili navodit vánoč-
ní atmosféru. Díkybohu to 
vše už probíhalo za pomoci 
silných chlapských rukou. 
Zatímco v pondělí se začalo 
zvesela, v pátek už byla úna-
va znát a s postupujícím ve-
čerem stoupala i nervozita. 
Ještě nás čeká tolik práce…                                                                                                                                  
Stihli jsme to, to ano. Ale 
přípravy nám daly zabrat. 
V sobotu jsme si krátce od-
počinuli a na výstavku jsme 
už zase dorazili plni sil a oče-
kávání, zda bude mít takový 
úspěch jako léta minulá.

A návštěvníků přišlo mno-
ho. Malých i velkých, domá-
cích i přespolních. Hosté si 
mohli prohlédnout i nakou-
pit vše, co patří k vánocům 
– perníky, svíčky, adventní 
věnce, svícny, háčkované 
vánoční ozdoby, drobné 
dárečky ale i věci praktic-
ké-třeba metličky na pečení 
cukroví.

Prodej vánočních dekorací 
a aranžmá měl dle mého ná-
zoru úspěch. Vždyť na kon-
ci zely dříve přeplněné stoly 
skoro prázdnotou. Přítomní 
si mohli znovu prohlédnout 
a okoukat takřka profesi-
onální zdobení perníčků. 
Horkou novinkou pro letoš-
ní rok bylo zdobení svíček 
rozehřátou směsí z včelího 
vosku. A ten kdo chtěl, mohl 
si koupit svíčku a přímo 
v sále si ji i touto technikou 
nazdobit.  Také bylo mož-
né si vlastnoručně vytvořit 
šperk z korálků. 

TJ nezapomněla ani na děti, 
pro které připravila výtvar-
ný koutek. Trpělivé děti 
si mohly vytvořit a odnést 
6 různých vánočních ozdob. 
Tuto možnost děti uvítaly 
a s nimi určitě i jejich ro-
diče nebo prarodiče, kteří 
si mohli v klidu projít sál, 
nakoupit nebo jen tak pose-
dět a mít chvíli pro sebe.

Adventní výstava byla slav-
nostně zakončena rozsvíce-
ním vánočního stromku na 
„place“ chvíli po páté ho-
dině večerní za přítomnosti 
pana starosty a členů komi-
se pro občanské záležitosti, 
kulturu a sport.

Doufáme, že jsme všem pří-
tomným přispěli ke zpří-
jemnění sobotního odpoled-
ne. Děkujeme za vaši přízeň 
i přítomnost. 

Ještě si dovolíme vás všech-
ny pozvat na vánoční pose-
zení u cukroví a punče dne 
21. 12. 2013. 

Za TJ Družstevník Katka Staňková

-jc-



VÁNOČNÍ TURNAJ 
O pohár starosty obce Kratochvilka 
Třetí ročník turnaje ve stolním tenise 
pod záštitou TJ Družstevník Kratochvilka 
 

14. 12. 2013 (sobota) 
Kratochvilka-kulturní sál 

 
 
Prezence: 8:30 – 9:00 hod. Zahájení: 9:00 hod. 
 
Kategorie: dvouhra chlapců do 18 let  
                    dvouhra mužů 
 
Podmínka:  
 neregistrovaný hráč u ČAST, BREST apod. 
    za posledních 5 roků 
 sportovní obuv 
 vlastní pálka 

 
Startovné: chlapci do 18 let 50,-Kč 
                    muži 100,-Kč  
 
Ve startovném jsou zahrnuty věcné ceny i míčky do hry 
Občerstvení zajištěno 
Srdečně vás zve organizační výbor 
kontakt: 739 429 150     

VÁNOČNÍ TURNAJ 
O pohár starosty obce Kratochvilka 
Třetí ročník turnaje ve stolním tenise 
pod záštitou TJ Družstevník Kratochvilka 
 

14. 12. 2013 (sobota) 
Kratochvilka-kulturní sál 

 
 
Prezence: 8:30 – 9:00 hod. Zahájení: 9:00 hod. 
 
Kategorie: dvouhra chlapců do 18 let  
                    dvouhra mužů 
 
Podmínka:  
 neregistrovaný hráč u ČAST, BREST apod. 
    za posledních 5 roků 
 sportovní obuv 
 vlastní pálka 

 
Startovné: chlapci do 18 let 50,-Kč 
                    muži 100,-Kč  
 
Ve startovném jsou zahrnuty věcné ceny i míčky do hry 
Občerstvení zajištěno 
Srdečně vás zve organizační výbor 
kontakt: 739 429 150     

TJ Družstevník Kratochvilka pořádá 
 

OCHUTNÁVKU 
VÁNOČNÍHO CUKROVÍ 

U PUNČE 
 

 
 

 

 

 

 

Kdy? v sobotu 21. 12. 2013 

Kde? v místním sále od 16:00 hod 
 
 

TJ Družstevník Kratochvilka pořádá

OCHUTNÁVKU
VÁNOČNÍHO CUKROVÍ

U PUNČE

Kdy? v sobotu 21. 12. 2013
Kde? v místním sále od 16:00 hod
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Kroniky
Vážení kratochvilští občané,
touto nabídkou se ještě vra-
címe k oslavám 230. výročí 
založení naší obce. Mezi 
reklamními předměty, kte-
ré se na akci nabízely, byla 
i vyvázaná kopie kratochvil-
ské kroniky. Po několika při-
pravených exemplářích se 
docela zaprášilo a postupem 
času se někteří z vás ozvali 
s přáním, že by si chtěli kro-
niku také zakoupit.

Snažili jsme se všechny zá-
jemce psát nebo pamatovat, 
ale nejsme si jistí, jestli se to 
povedlo… Proto pro jisto-
tu prosíme VŠECHNY, kdo 
o kroniku stojí, aby se do 
konce prosince přihlásili na 
některém z těchto kontaktů:
• SMS zpráva na 

731 522 367 
• e-mail  

alice.vasakova@hotmail.cz
• osobně v místní lidové 

knihovně 

Cena vyvázané kroniky je 
500,- Kč, platí se při převze-
tí (věříme vám, že si objed-
nané kroniky opravdu vy-
zvednete).
Dále máte možnost nechat 
si svázat celý ročník Kra-
tochvilského zpravodaje. 
Cena vazby je 250,- Kč. Po-
kud máte zájem, přineste 
své zpravodaje do knihov-
ny. Připojte k nim svoje jmé-
no a nějaký kontakt, nejlépe 
telefon.

Martin a Alice Vašákovi

Spol e č en ská kron ika
Dne 9. 12. 2011 nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a 
pradědeček pan Oskar Enžl.
S láskou vzpomíná celá rodina

Dne 19. 12. vzpomeneme prvního výročí úmrtí pana Miloslava 
Krejčího. 
S láskou v srdci vzpomínají manželka a syn Zdeněk s rodinou.

Statistika obyvatel obce Kratochvilka za rok 2013
Celkem obyvatel 465
Děti do 15 let 67 
Dívek: 33 chlapců: 34
Děti do 18 let 12
Dívek: 3 chlapců: 9
Dospělí: 386
Ženy: 178 muži : 208

V letošním roce se narodilo 5 nových občánků: 3 chlapci a 2 děvčata.
Našemu nejstaršímu občanovi je 91 let.
Průměrný věk občanů Kratochvilky : 41,1 let.

Připravila Helena Hurtová

různé



A je to tu. Poslední měsíc 
v roce, který zároveň patří 
k těm nejhezčím. Všude voní 
cukroví, vánoční atmosféru 
můžete nasávat na každém 
kroku. A to téměř doslova. 
Jak na Kratochvilce, tak v je-

jím nejbližším okolí bude 
v prosinci probíhat velká 
spousta akcí. Přes mikuláš-
ské besídky, které odstartují 
prosincový maraton, přes 
posezení u cukroví a vánoční 
koncerty až po silvestrovské 

večírky. Myslím, že tento mě-
síc je velmi nápaditě nabitý 
a každý by si určitě vybral 
akci, která by ho vánočně na-
ladila. Přeji spoustu krásných 
zážitků a veselé Vánoce.

Martina Zoblivá
 
6.12. Adventní posezení se seniory - Sál OÚ Zakřany
6.12. Čertovsko andělský bál - Zámecké kulturní centrum Rosice
6.12. Mikulášská nadílka - Hospůdka Na návsi Újezd u Rosic
7.12. Zabijačka - Starý pivovár Rosice
8.12. Vánoční koncert ZUŠ - KD Cristal Rosice
9.12. Vánoční Tetiny - Kino Horník Zbýšov
12.12. Tvořivá předvánoční dílna - Zámecké kulturní centrum Rosice
12.12. Vánoční žákovský koncert ZUŠ - Dělnický dům Zastávka
13.12. Průvod sv. Lucie - Město Rosice Rosice
13.12. Rosvěcování obecního stromečku - Kaple Příbram na Moravě
13.12. Screamers „ vánoční speciál“ - Hornický dům Zbýšov
13.12. Vánoční výstavka a vystoupení žáků - Základní škola Rosice Rosice
13.12. Záviš – koncert - Zámecké kulturní centrum Rosice
14.12. Dárek na poslední chvíli - Středisko volného času Rosice
14.12. Koncert Jaroslava Samsona Lenka se skupinou Hop Trop - 

Pamír
Zbýšov

14.12. Setkání se seniory Vysoké Popovice
14.12. Vánoční jarmark - Zámek - nádvoří Rosice
15.12. Odpolední posení s dechovkou Malá Doubravěnka - Pamír Zbýšov
15.12. Zájezd do vánočních Drážďan Zbýšov
17.12. Vánoční besídka - Tělocvična ZŠ Zakřany
18.12. Vánoční koncert ZUŠ - Zámecké kulturní centrum Rosice
18.12. Vánoční pohádka od Zdeničky - Městská knihovna Rosice
19.12. Zdobení stromečku pro zvířata - Město Rosice Rosice
20.12. Vánoční besídka TJ Sokol - Sokolovna Ostrovačice
20.12. Zpívání pod Vánočním stromem - ul.1.máje Zastávka
22.12. Betlémské světlo - V předsálí KD Babice u Rosic
22.12. Světelný průvod k živému betlému - Náměstí Ostrovačice
23.12. Prodej vánočních kaprů - Palírna u zahrádkářů Příbram na Moravě
24.12. Procházka ke krmelcům Babice u Rosic
25.12. Tradiční štěpánská zábava se skupinou Gong - Pamír Zbýšov
25.12. Živý betlém - Náves před OÚ Zakřany
28.12. Vánoční koncert Vlčnovjanky - Kostel Sv. Martina Zbýšov
29.12. Turnaj ve stolním tenise - KD Lukovany
30.12. Silvestrovské posezení se seniory Sál OÚ Zakřany
31.12. Silvestrovká zábava - Obecní sál Příbram na Moravě

Vánoční prosinec v mikroregionu kahan

www.mikroregionkahan.cz  připravila: Lenka Šmídková
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Kulturní přehled – 
Rosice a okolí
Tentokrát jsem pro vás 
z akcí, které v Rosicích 
a okolí připravují na prosi-
nec, vybrala následující.
Přeji vám všem krásné pro-
žití Vánočních svátků a na 
shledanou v příštím roce.

Zabijačka
7. 12. 2013 Starý pivovár
Pořadatel: KIC Rosice

Dobytí severního pólu
8. 12. 2013 v 16 hodin  
Zastávka, Dělnický dům
Předvánočn divadelní před-
stavení slavné inscenace Járy 
Cimrmana Dobytí sever-
ního pólu v podání výbor-
ného ochotnického spolku 
Cimrman Revival Sivice. Od 
15 hodin bude akce doplně-
na možností pořízení vánoč-
ních dárků ze sortimentu 
hraček a vánočních dekora-
cí. Vstupné 50 Kč na místě, 
40 Kč v předprodeji (v pro-
dejně zdravé výživy vedle 
potravin Enapo). Výtěžek z 
akce bude věnován zastávec-
kým dětem a seniorům.

Průvod sv. Lucie
13. 12. 2013 v 17 hodin na 
zámku v Rosicích
Tradiční cesta za světlem, 
Město Rosice 
Vánoční zvyky, pošta pro 
Ježíška, cesta za světýlkem...  
Hezké předvánoční setkání 
s milými lidmi. Občerstvení 
zajištěno. S sebou si přineste 
lampion a zavařovací skle-
nici. Vstupné 20 Kč.
Pořadatel: Středisko volné-
ho času Rosice

Fresh Folk - Záviš
13. 12. 2013 Zámecké kul-
turní centrum - společen-
ský sál od 20 hodin
Fresh Folk - Záviš, Tereza 
Volánková, Eduard Bakla-
žán + D.J. K.O.P.R.etin
Folková legenda poprvé 
v Rosicich. Doplněná rosic-
kou rodačkou Terezou Vo-
lánkovou a zlínským Eduar-
dem Baklažánem. Afterpar-
ty se ujme D.J. K.O.P.R.etin.
Vstupné v předprodeji 
90 Kč, na místě 130 Kč.

Vánoční jarmark
14. 12. 2013 nádvoří zámku 
v Rosicích od 10 hodin
Historické tržiště, šermíř-
ské vystoupení, středověká 
hudba Weytora, dílničky 
pro děti v zámeckém šenku. 
Vstupné dobrovolné.
Program:
10:00 Otevření tržiště a díl-
niček pro děti v zámeckém 
šenku
10:30 Středověká hudba 
Weytora
11:00 Taranis - historický 
šerm
12:00 Středověká hudba 
Weytora
13:30 Taranis - historický 
šerm
14:30 Středověká hudba 
Weytora
Pořadatel: SHŠ Taranis, 
Správa zámku Rosice

NaMikrofon
14. 12. 2013 Městská 
knihovna Rosice 
v 18:30 hodin
Originální stand-up come-
dy v Rosicích - pokud jste 

si oblíbili pořad Na stojáka, 
ještě víc si oblíbíte NaMik-
rofon. Silná Trojka vyvole-
ných z NaMikrofon - PAVEL 
TOMEŠ (autor knih Facky 
z Marsu a Zápisky malého 
tyranosaura), Zbyněk Vičar, 
Lukáš Hemala a jako bonus 
Tereza Volánková s kytarou 
a jejími drásavými, tklivými 
i veselými songy. Nejzábav-
nější dárek, který dostanete 
k letošním Vánocům...
Pořadatel: Městská knihov-
na Rosice

Jaroslav Samson Lenk 
a skupina HOP TROP
14. 12. 2013 ve 20 hodin 
v Country Saloonu Pamir 
Zbýšov
Cena vstupenky 200 Kč, 
rezervace a prodej na re-
cepci penzionu nebo na 
tel. č. 546 431 231.
Pořadatel: Penzion Pamir 
Zbýšov

Mandolínový koncer
20. 12. 2013 Společenský 
sál Zámeckého kulturního 
centra v 17 hodin
Pořadatel:Klub seniorů Ro-
sice

Silvestr
31. 12. 2013 Zámecké kul-
turní centrum od 19:30 ho-
din
Bohaté občerstvení, ohňo-
stroj.
DJ Johny

www.mikroregionkahan.cz  připravila: Lenka Šmídková Čerpáno z http://www.kic.rosice.cz , zpracovala Hana Pavlíčková
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kino

Kino Panorama 
Rosice
Program na prosinec  

Příběh kmotra 
6. 12. 2013 ve 20 hodin
ČR 2013, režie: Petr Nikolaev 
Drama, 98 min., přístupný, 
ČESKY, 100 Kč. 
Příběh kmotra je inspiro-
ván bestsellerem Jaroslava  
Kmenty „Kmotr Mrázek”. 
Popisuje vzestup a pád člo-
věka, který se od kšeftu 
s digitálními hodinkami  
posunul až na pozici šedé 
eminence české politiky.

Turbo – 3D
7. 12. 2013 v 17 hodin
USA 2013, 
režie: David Soren 
Animovaný/rodinný, 
96 min., přístupný, ČESKÝ 
DABING, 130/110 Kč. 
Turbo vypráví příběh oby-
čejného šneka, který sní svůj 
velký sen závodit proti slav-
nému jezdci rallye Gustavo-
vi Nafťákovi.

Přijde letos Ježíšek?
7. 12. 2013 ve 20 hodin
ČR 2013, režie: Lenka Kny 
Romantický, 100 min., pří-
stupný, ČESKY, 110 Kč. 
Příběh dvou rodin, které se 
rozhodly, že Vánoce jsou tu 
od toho, aby se konaly dobré 
skutky, přání se plnila za ka-
ždou cenu a aby na zázraky 
věřily nejen děti.

Cesta za Vánoční hvězdou 
8. 12. 2013 (čas neuveden)
NOR 2012, režie: Nils Gaup 
Pohádka, 80 min., přístupný, 
ČESKÝ DABING, 90 Kč. 

Poutavý pohádkový příběh s 
ohromující filmovou výpra-
vou a kostýmy se odehrává v 
překrásné zasněžené norské 
přírodě.

Gravitace – 3D
8. 12. 2013 ve 20 hodin
USA 2013, režie: Alfonso 
Cuarón 
Sci-fi, 91 min., přístupný, 
TITULKY, 70 Kč. 
Během zdánlivě rutinní vý-
pravy do kosmu dojde ke 
katastrofě. Loď je zničená 
a dva lidé zůstanou ve ves-
míru sami, odkázáni jeden 
na druhého a směřující dál 
do temného vesmíru.

Hobit: Šmakova dračí 
poušť (Půlnoční premiéra) 
12. 12. 2013 v 00:01 hodin 
a večer 12. a 13. 12. ve 20 
hodin a 14. 12. v 17 a ve 20 
hodin
USA 2013. režie: Peter Jackson 
Dobrodružný, cca 160 min., 
přístupný, TITULKY, 110 Kč. 
Bilbo a společnost trpaslíků 
pokračují v cestě k Osamělé 
hoře, kde musí čelit největší-
mu nebezpečí v podobě dra-
ka Šmaka.

Niko 2
15. 12. 2013 v 17 hodin
FIN 2012, režie: Kari Juuso-
nen, Jorgen Lerdam 
Animovaná komedie, 
75 min., přístupný, ČESKÝ 
DABING, 100 Kč. 
Sobík Niko opět musí řešit 
své trable. Na cestě za svým 
bratrem potkává spoustu 
nových přátel, se kterými 
není nouze o legraci.

Vše je ztraceno
15. 12. 2013 ve 20 hodin
USA 2013, režie: J. C. Chandor 
Drama, 106 min., nevhodný 
do 12 let, TITULKY, 110 Kč. 
Robert Redford jako osa-
mělý mořský vlk v souboji 
s oceánem.

Kapitán Phillips
19. 12. 2013 ve 20 hodin
USA 2013, 
režie: Paul Greengrass 
Akční thriller, 134 min., 
do 15 let nepřístupný, 
TITULKY, 80 Kč. 
Napínavý thriller o přepa-
dení nákladní lodi Alabama 
somálskými piráty, ke které-
mu došlo v roce 2009.

Křídla Vánoc
20. 12. 2013 ve 20 hodin
ČR 2013, režie: Karin Babinská 
Romance, 110 min., nevhod-
ný do 12 let, ČESKY, 100 Kč. 
Velká část filmu se odehrává 
v nákupním centru v čase 
Vánoc. Prolnou se tu příbě-
hy čtyř přátel, kteří zde pra-
cují.

Ledové království – 3D
21. a 22. 12.2013 v 17 hodin
USA 2013, režie: Chris Buck, 
Jennifer Lee 
Animovaný, 109 min., pří-
stupný, ČESKÝ DABING, 
155/135 Kč. 
Rodinná animovaná kome-
die na motivy příběhu Han-
se Christiana Andersena.

Rivalové 
21. 12. 2013 ve 20 hodin
USA 2013, režie: Ron Howard 
Sportovní/drama, 123 min., 
přístupný, TITULKY, 100 Kč. 
Skutečný příběh dvou bri-
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lantních pilotů Formule 1 
a odvěkých rivalů Nikiho 
Laudy a Jamese Hunta, a to 
jak v jejich profesním, tak 
v osobním životě.

Pohádky pod stromeček
22. 12. 2013 v 15 hodin
Pásmo pohádek pro nejmen-
ší diváky. 
72 min., přístupný, ČESKY, 
40 Kč. 
Jak šli nadělovat 
O veselých příhodách dvou 
neposlušných čertíků, andíl-
ka a Mikuláše při putování 
zasněženou krajinou. 

Thor: Temný svět – 3D 
22. 12. 2013 ve 20 hodin
USA 2013, režie: Alan Taylor 
Dobrodružný, 111 min., ne-
vhodný do 12 let, ČESKÝ 
DABING, 155/135 Kč. 
Rok po událostech v New 
Yorku (Avengers) hrdina 
Thor zavádí pořádek mezi 
světy. Vrací se však staroby-
lá rasa. Vůdce Malekithem 
chce uvrhnout vesmír do 
temnoty. Thor se vydává 
na riskantní cestu. Na jejím 
konci čeká nepřítel, jemuž 
nemůže vzdorovat Odin ani 
ASGARD!

Nymfomanka, část I.
27. 12. 2013 ve 20 hodin
DEN 2013, režie: Lars von Trier 
Drama/erotický, 110 min., do 
18 let nepřístupný, TITUL-
KY, 80 Kč. 
Otevřená studie ženské se-
xuality podle kontroverzní-
ho dánského režiséra Larse 
von Triera.

Putování s dinosaury – 3D
28. a 29. 12. 2013 v 17 hodin
USA 2013, 
režie: Neil Nightingale 
Rodinný, 81 min., přístupný, 
ČESKÝ DABING, 150/130 
Kč. 
Zapomeňte na Jurský park! 
Teprve teď máte opravdu 
možnost stát se součástí svě-
ta, v němž vládnou dinosau-
ři.

Lásky čas
28. 12. 2013 ve 20 hodin
VB 2013, režie: Richard Curtis 
Romantická komedie,  
123 min., nevhodný do 
12 let, TITULKY, 100 Kč. 
Co kdyby se dalo žít nane-
čisto? Romantická komedie 
od autora Lásky nebeské 
a Deníku Bridget Jonesové.

Hobit: Šmakova dračí 
poušť - 3D
29. 12. 2013 ve 20 hodin

Rezervace vstupenek na tel. 
732 718 678 nebo e-mailu 
kino@kic.rosice.cz

Kino Réna Ivančice
Program na prosinec 

Ptačí úlet
Sobota 7. 12. V 17 hodin
Film USA/ animovaná 
rodinná komedie, délka 
101 min., Vstupné: 80 Kč
Režie: Jimmy Hayward

Konzultant
Sobota 7. 12. Ve 20 hodin / 
titulky 
Film USA/ Velká Británie/ 
thriller, délka 111 min., 
Vstupné: 120 Kč
Režie: Ridley Scott

Příběh kmotra
Neděle 8. 12. V 19 hodin
ČR/ drama-krimi, délka 
120 min., Vstupné: 100 Kč
Doporučená přístupnost 
od 15 let.
Režie: Petr Nikolaev

Za kamarády z televize
Neděle 8. 12. V 17 hodin
ČR/ pohádky, délka 64 min., 
Vstupné: 50 Kč
Pásmo krátkých českých po-
hádek

Hobit: šmakova dračí poušť  
Čtvrtek 12. 12. V 17 hodin 
a ve 20 hodin / premiéra
Pátek 13. 12. V 17 hodin a ve 
20 hodin
Neděle 15. 15. V 17 hodin
Neděle 22. 12. V 17 hodin
Neděle 29. 12. V 17 hodin
Film USA/ Nový Zéland/ 
fantasy, délka 130 min., 
Vstupné: 110 Kč
Dabing/ 2D
Režie: Peter Jackson

Přijde letos ježíšek?
Sobota 14. 12. V 17 hodin 
a ve 20 hodin a pátek  27. 12.       
Ve 20 hodin
Film čr/ romantická kome-
die, délka 100 min. 
Vstupné: 110 Kč
Režie:  Lenka Kny 

Ledové království
Neděle 15. 12. V 15 hodin 
a sobota 28. 12. V 17 hodin 
Film usa/ rodinný animova-
ný, dabing, délka 109 min., 
Vstupné: 100 Kč/ dospělí 
120 Kč
Režie: Chris Buck, Jennifer 
Lee 
Předloha: Hans Christian 
Andresen (kniha)

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



Diana
Neděle 15. 12. Ve 20 hodin/ 
titulky
Film Velká Británie, Francie, 
Belgie, Švédsko, Mosambik
Romantický/ životopisný, 
délka 108 min., 
Vstupné: 80 Kč
Režie: Oliver Hirschbiegel
Předloha: Kate Snell (kniha)

Klauni
Sobota 21. 12. Ve 20 hodin 
a neděle 22. 12. Ve 20 hodin
Film ČŘ, Finsko, Lucembur-
sko, Slovensko
Komedie, délka 120 min., 
Vstupné: 100 Kč
Režie: Viktor Tauš
Scénář: Petr Jarchovský

Putování s dinosaury – 2D  
Sobota 21. 12. V 17 hodin
Film Velká Británie, USA, 
Austrálie
Rodinný, dobrodružný pří-
běh, délka 102 min., Vstup-
né: 110 Kč 

Hobit: šmakova dračí poušť
Neděle 22. 12. V 17 hodin

Příjde letos ježíšek?
Pátek  27. 12. Ve 20 hodin

Ledové království
Sobota 28. 12. V 17 hodin

Angelika
Sobota 28. 12. Ve 20 hodin 
/ titulky
Film Francie, Belgie, Česko, 
Rakousko

Romantický, historický film, 
délka 111 min., Vstupné: 100 
Kč
Režie: Ariel Zeitoun

Hobit: šmakova dračí poušť
Neděle 29. 12. V 17 hodin 
dabing/ 2D

Lásky čas
Neděle 29. 12. Ve 20 hodin 
/ titulky
Velká británie / romantická 
komedie, délka 123 min., 
Vstupné: 100Kkč
Režie: Richard Curtis

REZERVACE:
Telefonicky: 546 451 469, 
736 601 631, 602 511 610 
Email: postakinorena@
quick.cz
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Místní lidová 
knihovna
Knihovna se se zimou pro-
bírá k životu. Kromě půj-
čování knížek se věnujeme 
dalším aktivitám, myslíme 
přitom na děti i na dospělé.
Kroužek Makovice se cel-
kem „rozjel“, a protože se 
někdy rozjedou i děti, je 
fajn, že jsme na ně dvě. Ji-
tko, díky…Když se sejdou 
všechny děti, které rodiče 
přihlásili, tak je jich osm. 
Ale klidně bychom ještě pár 
ratolestí zvládly. Jen nám 
občas trochu chybí místo…
knihovna je nám na někte-
ré hry přece jen malá. Zato 
v sále je to rozběh jedna ra-
dost…
Ukázky a výsledky naší práce 
brzy představíme i ve zpravodaji. 

Další akcí knihovny, tento-
krát pro dospělé, bylo ces-
tovatelské promítání. Píši 
o něm na jiném místě zpra-
vodaje, ale tady bych ještě 
ráda poděkovala mým spo-
luknihovnicím Jitce a hlav-
ně Hance (a Viktorovi, který 
už je vlastně takový náš ex-
terní spolupracovník) za po-
moc při organizaci akce. 
V knihovně se zanedlouho 
zase trochu zútulní prostře-
dí, protože z podlahy snad 
konečně zmizí ty haldy 
beden s knihami. Nové re-
gály se vyrábí a my se moc 
těšíme na to, až zabydlená 
a uklizená knihovna koneč-
ně pořádně vynikne.
Abyste se měli na co těšit, 
vězte, že v lednu vám „při-
vezeme“ na návštěvu paní 
Hanku, která umí vyrábět 
domácí kosmetiku. Její kré-

my nejsou nadupané žádný-
mi formulemi, koenzymy, 
antioxidanty ani kolageny, 
ale zato příjemně voní, ob-
sahují jen přírodní účinné 
látky a fungují. Mluvila 
jsem s ní o její zálibě moc-
krát a už věřím, že z běžně 
dostupných ingrediencí si 
dobrý krém člověk opravdu 
může uvařit doma v kuchy-
ni. Možná i v knihovně. 
V březnu pak vyrazíme na 
další virtuální cestu. Podí-
váme se s Helenou Hurto-
vou do Francie.
A mezitím vám stále bude-
me půjčovat naše úžasné 
knížky. 
A vy nám zato přijdete za-
platit registrační poplatky. 
☺

Za knihovnice se těší naviděnou 
Alice Vašáková
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Měsíční znamení
A je to tu – představuje-
me vám poslední letošní 
měsíční znamení. Velkým 
kruhem se dostáváme zpět 
k začátku, kdy jsme před 
rokem s touhle rubrikou za-
čínali. Na divadle se tomu 
říká derniéra. 
Ale my si zase něco vymys-
líme a od lednového čísla se 
můžete těšit na novou ná-
plň rubriky Čtení ke kávě. 
Něco sice zůstane, ale změ-
na je přece život, ne?

Střelec
24.11.-20.12
Charakteristika
Lidé narození ve znamení 
Střelce nesou pečeť vládce 
svého znamení Jupitera, kte-
rý symbolizuje spravedlnost 
a štěstí. Jsou proto optimis-
tičtější, aktivní, společenští 
a velice upřímní, někdy do 
té míry, že jejich přímost 
zraňuje druhé, aniž by si 
toho byli vědomi. K jejich 
povahové výbavě nepatří 
kousavá satira nebo zlomy-
slnost, ale z jejich představy 
o spravedlnosti vyplývá, že 
si lidé zaslouží znát pravdu.  
 
Jsou to lidé okamžitých re-
akcí, kteří často jednají z ná-
hlého popudu, aniž by stihli 
domyslet následky svého 
chování. Dovedou být v oka-
mžiku popuzení a vybuch-
nout, ale stejně rychle na vše 
zapomenou a ani v nejmen-
ším netuší, že někomu zane-

chali šrám na jeho nitru. Oni 
to přece tak zle nemysleli!  
 
Kdo je pozná blíže a zvykne 
si na ně, zažije nejen hod-
ně legrace, ale najde v nich 
spolehlivé přátele, kteří 
sice někdy dost mluví, ale 
zpravidla se jim dá věřit.  
 
Tito lidé nesnášejí pocit ja-
kéhokoli omezování. Jsou 
schopní hodně pracovat, 
ale nesmí mít dojem, že to 
je nevyhnutelná povin-
nost a že je nad nimi dozor.  

Jsou rádi v roli hostitelů 
a jako takoví často přehánějí 
své možnosti, na čemž má 
vinu jejich bezstarostnost 
v okamžiku, kdy se dobře 
baví. Stejně bezprostředně 
jednají, potřebuje-li někdo 
pomoc. Udělají hned to co 
je zapotřebí a neuvažují, 
jestli se dožijí oplátky nebo 
alespoň vděčnosti. Sami 
pro sebe mnoho prostředků 
nepotřebují, protože nevy-
hazují peníze na okázalou 
reprezentaci, ale systema-
tičtí střádalové to v žádném 
případě nejsou.

Dovedou brát život z jeho 
lepší stránky a dovedou 
inspirovat i své bližní k ve-
selejšímu pohledu na svět. 
Tím vším se jeví svému oko-
lí jako trochu povrchní, ale 
mají v sobě filozofického du-
cha, který jim dává nadhled 
nad malicherností a pomá-
há jim i smířlivost a dob-
rota. Tento svůj “image” si 
kazí svým nekompromis-
ním bojem za spravedlnost, 
kdy se neubrání prudším 
projevům. Jejich okolí vět-
šinou přehlédne, že jen 
zřídka bojují sami za sebe.  
 
Svou hrdost hájí i za cenu 
materiálních ztrát. Neradi 
dlouze vysvětlují, neradi se 
pokořují, takže jejich boj se 
zúží na prásknutí dveřmi 
a svá práva oželí. 

Známé osobnosti   naroze-
né ve znamení Střelce
Rudolf Hrušínský, Miloš 
Forman, Hana Hegero-
vá, Ladislav Smoljak, Josef 
Abrhám, Kim Basingero-
vá, Ludwig van Beethoven, 
Walt Disney, Jane Fondová, 
Winston Churchill, Radek 
John, Edith Piaf, Brad Pitt, 
Frank Sinatra, Marie Stu-
artovna, Steven Spielberg, 
Tina Turnerová, Mark Twain 

Z www.znameni-zverokruhu.
najdise čerpala Alice Vašáková
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Slavnost 230 let 
obce Kratochvilka
Měla jsem tu čest zúčastnit 
se oslav vzniku obce. Byla 
jsem pozvána svojí tetou 
coby rodačka. 
Počasí oslavám moc nepřá-
lo, foukal silný vítr a i když 
silný liják těsně před zahá-
jením oslav přestal, všichni 
se tísnili pod stanem, kam 
místní obětavci nanosili 
z domova  deky a sedáky, 
aby účastníky nestudily 
dřevěné lavice. Bylo to od 
nich velmi milé.
Program proběhl přesně po-
dle plánu. Obecní symboly 
byly posvěceny, věnce polo-
ženy a lípa zasazena. Zima 
nás všechny zahnala do sálu 
OÚ, kde bylo připraveno ob-
čerstvení a hlavně výstava 
obecních kronik a fotografií 
zachycujících dřívější i sou-

časný život obce. Při jejich 
prohlížení jsem se často 
nevyhnula dojetí. Při pro-
mítání videí se mi najednou 
začal před očima odvíjet 
úplně jiný film. Také o Kra-
tochvilce.
Já mám ve vzpomínkách 
Kratochvilku zalitou slun-
cem. Asi proto, že jsem zde 
trávívala u babičky a dědy 
hlavně letní prázdniny. Tě-
šila jsem se na ně celý rok. 
Vysvědčení jsme s bratrem 
zastrčili za sklo v kreden-
ci, popadli tašku s obleče-
ním a už jsme mazali přes 
„zadní zmolu“. Když jsem 
jela sama, musela jsem au-
tobusem.  Nemohla jsem se 
dočkat až zastaví, proběhla 
jsem přes plac, kolem Šabac-
kových, Jaškových a Sklená-
řových, zabočila a spěchala 
kolem tarasu až do „naší“ 
ulice. Hned na rohu po pra-

vé straně bydleli Vaverkovi, 
pak Skokanovi (tetička Kris-
ta a strýc Ruda), pak Tů-
movi, Kubálkovi, Barešovi, 
Kroutilovi, Staňkovi a Sko-
kanovi (tetička Tonka a strýc 
Karel) a poslední dům byl 
Marků. Po levé straně byd-
leli Hájkovi, paní Mimro-
vá, pan Chmelař, Barešovi, 
Kožnarovi, pak Hrubovi 
(moje babička Anna a děda 
Václav), Krejčovi (provdaná 
teta Zdena a moji o mnoho 
let mladší milovaní brat-
ránci Mila a Zdeněk), ved-
le Břeňovi a v posledním 
domě bydleli Vařejkovi (teta 
Fanka a strýc). Ulice byla 
neprůjezdná a končila „na 
kopcách“.
Skoro do všech domů se 
vcházelo velkými vraty, 
stejně i k babičce. Klika byla 
vysoko a tak jsem někdy po-
třebovala pomoc. Nebyl to 
ale problém, protože hned 
naproti byl stoják, kam cho-
dila celá ulice pro pitnou 
vodu a tak tam vždycky 
někdo stál a ochotně po-
mohl. Pak velká radost, že 
se všichni vidíme a už jsem 
s Bročkem běžela na zahra-
du, která byla plná  ovoce 
a celé prázdniny jsem se jím 
cpala přímo ze stromů. Nej-
dřív jabka „papíráky“, pak 
třešně běličky (od té doby 
jsem je nejedla ani nikde 
neviděla růst), zelinky, dal-
ší třešně křupky, které jsme 
trhali z polohy na zádech 
přímo do pusy, hrušky letní 
i zimní, angrešty, rybíz, re-
barbora a všechna zelenina. 
Kromě psa byla u babičky 

různé

autorka na prázdninách
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kočka, slepice, králíci, husy, 
koza i prase. Když na to 
kouknu z dnešního hledis-
ka, tak jsem měla ohromné 
štěstí, že jsem dětství pro-
žila na Kratochvilce. Bylo 
tam absolutně čisté životní 
prostředí. Auta byla pokud 
si dobře pamatuji na ulici 
dvě a moc se s nimi nejez-
dilo (rozhodně ne každý 
den). Potraviny byly v BIO 
kvalitě-ovoce, zelenina, 
brambory, maso a vajíčka. 
Králičí maso v dnešní době 
patří k nejzdravějším a za 
kozí mléko se platí horentní 
sumy. Toto jsem ale jako dítě 
nevnímala. 
Mně se vždycky zdálo, že 
půl Kratochvilky jsou moji 
příbuzní. Všichni mě znali 
jménem, ptali se na rodiče 

a na bratra a chovali se ke 
mně hezky. To je to hlavní, 
co si nesu s sebou dosud. 
S přibývajícími léty se člo-
věk víc a víc vrací ve vzpo-
mínkách do dětství a tedy 
ke kořenům. Já jsem ráda, 
že ty svoje mám na Krato-
chvilce a to zapuštěné dost 
hluboko. 
Pokud je mi známo, předko-
vé z babiččiny i dědečkovy 
strany zde žili asi od roku 
1830, což je jen 47 let po za-
ložení obce. Rodiče dědečka 
a matka babičky se tu na-
rodili. Dědeček s babičkou 
taky. I jejich sourozenci. 
Většina z nich tu založila 
rodiny. Narodila se tu i moje 
matka, strýc i teta. Dokonce 
i bratr a já, i když v té době 
se už rodilo v porodnici. 

My všichni máme v rodném 
listě napsáno Kratochvilka. 
Cítím se skutečně rodačkou 
z Kratochvilky, neboť od 
roku 1830 tady bydlí pořád 
někdo příbuzensky spjatý 
s mojí rodinou a po setkání 
při oslavách věřím, že to tak 
bude pořád. Po tom, co jsem 
viděla v reálu i na videu je 
jasné, že obyvatelé Krato-
chvilky umí vzít pěkně za 
práci a taky se dobře bavit 
a hlavně se domluvit a to je 
to nejdůležitější.
Chci vyjádřit svůj obdiv 
všem, kteří se podíleli na 
přípravě a průběhu oslav 
založení obce a popřát všem 
obyvatelům pevné zdraví 
a spokojenost.

Jarmila Havlátová, 
Rosice 22. 11. 2013   

Veslování – lehké 
váhy
Podzim je na odchodu a teď 
nás čeká období zimy, sně-
hu, klidu a vánočních svát-
ků. 
Jak jsem již zmiňoval v mi-
nulém zpravodaji, rád bych 
se dnes věnoval kategorii 
lehkých vah (LV), kterým 
se říká slengově “lehkáči”.  
Než začnu kategorii roze-
bírat podrobněji, tak bych 
chtěl uvést pár čísel. Váha 
veslaře-muže je v LV: 72,5 kg 
a veslařky ženy 59,5 kg. Je 
to váha stanovena pravidly 
Fisa, na skif (loď pro jednoho 
veslaře). Veslař ji musí bez 
výjimky dodržet. Před kaž-
dým závodem má závodník 

povinnost se zvážit a to dvě 
hodiny do startu. Hodinu 
před závodem se váha uza-
vírá. Pokud v této době ves-
lař či veslařka neprojdou 
vážením, není jim umož-
něno se závodu zúčastnit. 
V tomto zimním období se 
trénuje na veslařském tre-
nažéru, kde je limit u mužů 
75 kg a u žen 60 kg . Tudíž ves-
lař lehkých vah si musí udr-
žovat svoji váhu celoročně. 
Způsobů hubnutí je něko-
lik. Někteří mají danou svoji 
váhu od přírody a před vá-
žením maximálně pár ho-
din nejedí. Jsou ale závodní-
ci, kteří jsou schopni během 
20-40 min běhu, veslování 
či jiného pohybu zhubnout 
až 9 kg!!! To je ale pouze na 
závodech a každý závodník 

má přesně spočítané, kolik 
by měl zhubnout, aby ho 
to co nejméně vyčerpalo. 
Nejlepší výkon lehkých 
vah na veslařském trena-
žéru drží Ondřej Vetešník 
s časem 6:08,9 min a mezi 
ženami Pavlína Křtěno-
vá s časem 7:04,8 min. 

 Všem obyvatelům Krato-
chvilky bych rád popřál 
klidné a spokojené prožití 
vánočních svátků a šťastný 
nový rok. Znovu se může-
te těšit na nové příspěvky 
o veslování v roce 2014. :-)

Sportu zdar 
Více na: www.lsbrno.cz 

www.facebook.com/lodnispor-
tybrno

Jan Kolář
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BABSKÉ RADY 
V PROSINCI
Pohoda
To je slovo, které si často opa-
kujeme o svátcích. Proč nám 
nevydrží pohoda do všed-
ních dnů? Protože někdy tak 
spěcháme, abychom viděli co 
bude zítra a tak snadno pře-
hlédneme, co je dnes.

Moudrý Seneca si pozname-
nal: “Je třeba být k duši ohle-
duplný a dopřát jí klid, který 
by jí byl potravou i posilou. 
Občas je možno dojít až k po-
vznesené náladě, ne ovšem 
abychom se v ní utopili, ale 
jen trochu namočili. Ta to-
tiž dokáže odplavit starosti, 
sáhnout člověku hluboko do 
duše a léčit smutek právě tak  
jako některé nemoci.” 

• Blíží se Vánoce, a proto 
dobrá rada, jak nám vá-
noční stromeček vydrží 
déle čerstvý. Jednoduše, 
když jej dáme do kbelíku 
s vodou smíchanou s gly-
cerinem. 

• Střepiny skla nejlépe se-
sbíráme na kousek navlh-
čené vaty. 

• Broušené sklo (krystal) 
myjeme vlažnou vodou, 
ovšem se solí, a hlavně též 
čistíme jemným kartáčem. 

• Kouř cigaret je nepří-
jemný a drží se dlouho 
v místnosti. Zbavujeme 
se jej tak, že v místnosti 
pověsíme molitanovou 
houbu namočenou v octě. 
Babička také radila: stačí 
ji vložit takto namočenou 
do misky na skříň. Houba 

kouř pohlcuje, odstraňuje 
nepříjemný pach z cigaret. 

• Kartáče a smetáky vymy-
jeme ve vodě s trochou 
mýdla, do které přidáme 
na 1 l vody dvě polévko-
vé lžíce čpavku! Ovšem 
pozor, pereme jenom vlas, 
nikoliv dřevo. Vyprané 
kartáče zavěsíme a nechá-
me dobře proschnout. 

• Hřebeny čistíme ponoře-
ním do teplé vody se sa-
ponátem. Po chvíli se špí-
na uvolní a dá se snadno 
odstranit kartáčkem. Mezi 
zuby hřebenu vsuneme 
nataženou niť a hřebenem 
pohybujeme. Tak vyčis-
tíme poslední zbytky ne-
čistot.

• Na pohlcení pachu v led-
ničce stačí do misky vysy-
pat kypřící prášek.

• Formičky s fantazií – vy-
krajovacími formičkami 
na vánoční cukroví mů-
žeme vykrajovat srdíčka 
i jiné tvary ze střídy chleba 
nebo veky, ale také  ze sa-
lámu a zdobit jimi napří-
klad obložené chlebíčky.

• A když už byla řeč o chle-
bíčcích, tak jak nejlépe 
vydrží déle a budou jak se 
říká stálé? Položíme na ně 
salátový list, zabalíme je 
do alobalu  nebo také do 
mikrotenové fólie a dáme 
do lednice. 

• Jablečné slupky – Staré 
přísloví praví: Každý den 
sněz jedno jablko a budeš 
zdráv jako ryba. Slupky 
z jablek proto nevyhazu-
jeme a vyrobíme z nich 

znamenitý nápoj. Povaří-
me je (sušené slupky vaří-
me déle) a přidáme k nim 
kousek skořice a hřebí-
ček. Pak odvar  přecedí-
me a necháme vychladit. 
Chutný nápoj je velmi 
vhodný pro děti po štěd-
rovečerní večeři.

• Solnička chce také své – 
kořenky na pepř a sůl ne-
budou mít ucpané dírky 
od zvlhlého koření, když 
do kořenky na pepř vlo-
žíme jedno zrnko hrachu 
a do slánky několik zrní-
ček rýže. 

• Jak docílit u piva velkou 
pěnu? Sklenice určené na 
pivo umyjeme ve slabém 
solném roztoku. Pivečko, 
které do nich pak nalije-
me, bude mít nádhernou 
pěnu. 

• Podle našich babiček je 
na mouchy ocet- stačí pár 
kapek octa na plotně nebo 
na ocelové desce plynové-
ho hořáku, které je spoleh-
livě vyženou z kuchyně. 

• Co s kalným octem? Po-
kud se nám zakalil ocet 
a nemáme jiný, přidáme 
do jednoho litru octa asi 
2 lžíce čerstvého mléka, 
dobře protřepeme a ne-
cháme odležet. Pak ocet 
můžeme bez obav použít. 

• Jak lehce otevřít zavařo-
vačky – Víčka skleněných 
zavařovacích sklenic se 
zavařeninami, kečupy, 
kompoty a podobně ne-
jdou někdy otevřít. Po-
noříme proto skleničky 
i s víčkem do horké vody 



a již po několika vteřinách 
víčkem snadno otočíme. 
Někdy ale stačí uzávěr 
nahřát pod proudem teplé 
vody.

• Mandlové lupínky, které 
používáme na vánoční 
dorty (správněji k jejich 
zdobení) můžeme nahra-
dit praženými ovesnými 
vločkami. 

• Pet láhve jako formičky – 
plastové láhve od limonád 
mohou posloužit při pří-
pravě pudinků, dezertů, 
pokrmů s aspikem anebo 
také želatinou. Ve výši asi 
10 cm ode dna plastovou 
láhev ostrým nožem od-
řízneme, okraj dna zarov-

náme hrubším smirkem, 
pečlivě vymyjeme a po-
užijeme jako formičku. 
Plast neztratí tvar a dá se 
plnit i horkou hmotou, na-
víc se z něj pochoutky vel-
mi dobře vyklápějí.

• Že nemůže být stará vá-
nočka žádnou pochout-
kou? Opak je pravdou. 
Starší vánočku nakrájíme 
na plátky, potřeme slabou 
vrstvou másla, opečeme 
v troubě a obalíme ve va-
nilkovém cukru.  A věřte, 
chutná výborně.

• Uchování vánočního cuk-
roví: • nejlépe uchováme 
v porcelánových, kameni-
nových nádobách • nebo 

ve skleněných uzavíratel-
ných nádobách • můžeme 
využít i papírové dortové 
krabice, do nichž jsme 
vložili alobal. Střídáme 
pak vždy vrstvu cukroví, 
alobal, a krabici uzavřeme 
papírovým víkem. Nemu-
síte se obávat – více vrstev 
pečiva nad sebou nevadí

Tolerance
Je tak potřebná právě o svát-
cích, protože jsme spolu víc 
než kdy jindy. A už to neumí-
me, proto to někdy zaskřípe. 
Tolerance není lhostejnost, 
ale moudrá víra, že i ten dru-
hý může mít svou pravdu. 

 připravila 
Kateřina Chupíková

Toulání
Vážení a milí cestovatelé,
dostalo se vám do rukou po-
slední letošní toulání, a tak 
mi dovolte bilancovat. Bě-
hem tohoto roku  jsme pro-
cestovali celkem 9 regionů 
a mikroregionů v Jihomorav-
ském kraji a Prahu.  Pokud 
si dobře vzpomenete, tato 
rubrika nemohla začít nikde 
jinde než v našem krajském 
městě Brně. Na kole jsme se 
pak projeli  po cyklostezce 
Permoníků na trase Zastáv-
ka – Babice – Zbýšov – Za-
křany – Lukovany – Vysoké 
Popovice – Příbram na Mo-
ravě a Zastávka. Zastavili 
jsme se v sousedním mikro-
regionu Ivančicko. Poznali 
jsme jednu z nejnavštěvova-
nějších lokalit v našem kraji, 
Pálavské vrchy a jejich okolí. 
Prozkoumali jsme Moravský 
kras a jeho nejširší spektrum  

krasových jevů v České re-
publice. Prošli se po druhém 
největším městě v našem kra-
ji Znojmě, kde jsme se sezná-
mili s jeho bohatou historií. 
O prázdninách jsme se ne-
tradičně toulali po Praze, kde 
jsme z rukou předsedkyně 
Poslanecké sněmovny paní 
Miroslavy Němcové převza-
li  dekret o udělení obecních 
symbolů. V září jsme se tou-
lali po chráněných krajin-
ných oblastech  a památkách 
Židlochovicka. Boskovicko 
a jeho historické památky 
jsme navštívili v říjnu a se-
zonu toulek jsme zakončili 
v nedalekém mikroregionu 
Moravskokrumlovsko. 
Věřím, že jste se měli mož-
nost dozvědět nové zajíma-
vosti, užitečné rady a tipy na 
výlety. Pomalu ale jistě se blí-
ží konec roku a začátek toho 
nového a tak přemýšlím, 
zda toho toulání po okolí už 

nebylo dost. Celý tento rok 
jsem se ve svém volném čase 
(posledním zbytku) věnoval 
pátráním v archivech, matri-
kách, pozemkových knihách 
a dalších pramenech, které se 
zabývají historickými udá-
lostmi nejenom naší obce, ale 
i širšího okolí. O některé za-
jímavé objevy bych se s vámi 
rád podělil a tak je docela 
dost dobře možné, že to bude 
již v lednu příštího roku 2014. 
Nebudu však předbíhat, pro-
tože do konce toho letošního 
roku přeci jen nějaký ten čas 
ještě zbývá.
 Závěrem bych vám všem 
chtěl  v novém roce popřát 
mnoho úspěchů, zdraví, štěs-
tí a trochu toho  zasloužené-
ho klidu v téhle uspěchané 
době.   

Napočtenou příště.                                                                                         
Luděk Klouček
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Poslední slovo
Tak tu máme Advent. A s ním přichází 
výzva popasovat se s tradicemi, které toto 
období provázejí. Každý z nás v sobě má 
pravděpodobně uloženo alespoň tolik křes-
ťanských tradic, aby si období adventu spo-
jil se zklidněním, rozjímáním, přípravou na 
Vánoce. Tedy duchovní přípravou. Jenže…
realita je zcela jiná. Naše příprava na vánoce 
je ryze praktická-uklidit, nakoupit, napéct, 
navařit...a kdovíco ještě. Trochu se nám ten 
advent posouvá, neřkuli zvrhává a nic s tím 
asi nenaděláme.
Pořád jsme na tom ale u nás v Čechách dob-
ře. Ve srovnání s jinými kulturami, které 
už pravděpodobně na původní smysl toho-
to období zapomněly úplně. Koukala jsem 
minulý týden v televizi na záběry z takzva-
ného „Černého pátku“. Byly na nich vidět 
zástupy zběsilých američanů, kteří v pátek 
po Dni díkůvzdání stáli už od půlnoci ve 
frontách a čekali na otevření obchoďáků, 
které zlevnily snad úplně všechno. Také jste 
to viděli? Jakmile se dveře otevřely, lidé se 
vrhali na zboží, prali se o ně, rvali do nákup-
ních košíků hlava nehlava vše, co jim padlo 
pod ruku. Hrůza. Fascinovaně jsem na to zí-
rala a přemýšlela, cože to vidím za živočišný 
druh. Protože lidi to už snad ani nebyli. Do-

razil mě jakýsi týpek, který nakonec repor-
térovi šťastně sdělil: přicházejí přece Vánoce 
a tradice se musí dodržovat. Pár dalších se 
k němu přidalo: co jiného se patří dělat na 
začátku adventu, než vyrazit urvat si nějaké 
to zlevněné zboží… je to přece tradice! 
Úplně mě to vyděsilo. A ještě víc dodatek 
našeho českého moderátora, který nabídl in-
formaci, že i u nás doma už některé řetězce 
Černý pátek zavádějí. 
No nezbývá než doufat, že tato tradice tu 
naši adventní nepřeválcuje. Že pro nás bude 
Advent stále obdobím, kdy se přes všechnu 
tu práci kolem svátků děje i něco pozitivní-
ho s naší duší. Kdy – věrni tradicím – oče-
káváme něco nového a důležitého v našich 
životech. A jak jsme citlivější, my sami na-
jednou spoustu změn sami vyvoláme-mlu-
víme spolu, usmíváme se na sebe, přejeme 
si navzájem to dobré a myslíme na druhé 
skoro stejně, jako na sebe. 
Možná je toto také takové malé advent-
ní poselství: změny k lepšímu v našich 
životech  v životech těch druhých máme 
ve vlastních rukou.
Přeji vám krásný, klidný, tradiční Advent

Alice Vašáková

Vánoční 
Karel Kryl (1944 – 1994)

Dříve, než ze stromečku opadá jehličí, 
lůžko ti jmelím ozdobím, dám fotku do 
rámečku, 
olovo zasyčí, 
tvůj krajíc chleba ráno ptákům rozdrobím

Za tebe sfouknu svíčku, jablko rozkrojím, 
bude to hvězda, či snad kříž, či snad kříž, 
tvé jméno na balíčku k ostatním připojím, 
to abys nemyslel, že už k nám nepatříš.

Za okny spadla vločka a zvonek cinká, 
Ježíšek zavřel očka a tiše spinká, 
Josef mu ustlal měkce v krabici od kolekce, 
spí, tichounce spí.

Kus loje pro sýkory, na stole cukroví, 
od zítřka noci ubývá, ubývá, 
mráz cukrem pokryl hory, panáček had-
rový 
a jedna židle, jedna židle přebývá, 
a jedna židle, jedna židle přebývá ...

Text písně z LP desky Maškary, Caston Mnichov, 1970
Pro zpravodaj připravil Jan Liškař
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