
foto -jcermak-



-jc--jc-

-jc-

-jc-

-jc- -jc-

-jc-

str. 6

K životnímu jubileu jsme popřáli panu Jiřímu Krejčímu



Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se ještě jednou vrátil ke 14. září t. r. – pro 
nás tolik významnému dni.
Ano, oslavili jsme 230 let od chvíle, kdy se z původního pan-
ského dvora stala obec jménem Kratochvilka. Toto místo, 
osídlené snad od nepaměti, bylo zřízeno proto, aby pomá-
halo lidem na dlouhých cestách. Zde si mohli odpočinout či 
dostat čerstvou přípřež. 
Tento den dokázal, že vlastnost pomáhat druhým a stále 
zvelebovat svou obec naše občany nikdy neopustila.
Nejprve Mgr. Ing. Jan Klíma, duchovní správce neslovické 
farnosti za účinné pomoci neslovického sboru slavnostně 
vysvětil nový znak naší obce – „v modrém štítu stříbrný be-
ránek se zlatou zbrojí, v zelené patě štítu křížem stříbrná 
hornická kladívka“. 
Věřím, že se to stane pro všechny naše občany dalším zdro-
jem hrdosti a děkuji všem, kteří se na tomto aktu podíleli, 
zejménu našemu zastupiteli Luďkovi Kloučkovi, jehož akti-
vita stála již na  samém počátku vzniku našeho znaku.
Rovněž slavnostní položení věnců u opraveného pomníku  
a zasazení pamětní lípy na jejím původním místě nám tento 
den budou připomínat.
Výstava historických dokumentů a zvláště fotografií v kul-
turním sále dala vyniknout, jak záslužnou činnost pro naši 
obec dělají náš kronikář pan Karel Holoubek a fotograf pan 
Jiří Čermák. Děkuji jim za jejich profesionální práci a spolu 
s nimi i všem, kdo se zasloužili o obnovení knihovny a ma-
teřské školky, protože i tyto prostory byly návštěvníky vy-
soce hodnoceny.  
Děkuji všem našim rodákům, kteří přijali pozvání k účas-
ti na slavnostním dnu. Zvláště bych chtěl poděkovat paní 
Mgr. Jaroslavě Baštařové (roz. Hrubé), jejíž všestranná po-
moc naší obci je obzvlášť významná. Je pro nás ctí, že jsme 
mohli na naší slavnosti přivítat pana Mgr. Jaroslava Světlíka, 
starostu města Rosice a pana Ing. Karla Kuču, starostu obce 
Neslovice. Mohli jsme jim při této příležitosti poděkovat za 
příkladnou a stále se rozvíjející spolupráci našich obcí. Dou-
fám, že se jim i všem rodákům na Kratochvilce líbilo a bu-
dou se rádi vracet – nejen při slavnostních příležitostech. 
Obzvlášť velké poděkování patří všem našim občanům, kte-
ří slavnost připravili a zabezpečili.
Protože jich byl bezpočet, chtěl bych zde jen poděkovat všem 
zastupitelům, Ing. Michalu Zoblivému, Jiřímu Vozdeckému, 
Luďkovi Kloučkovi a Heleně Hurtové a jmenovat na tomto 
místě pouze předsedu kulturní komise pana Martina Vašá-
ka. Chci poprosit všechny přispěvatele tohoto zpravodaje, 
aby další obětavce zmínili ve svých příspěvcích. 
Ještě jednou všem děkuji a přeji krásnou zábavu na letošních 
Babských hodech.

Ing. František Malý, starosta
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Zastupitelstvo
Informace ze zasedání 
Zastupitelstva 

25. zasedání Zastupitel-
stva obce proběhlo ve 
středu 25. 9. 2013 na Obec-
ním úřadě. Zahájeno bylo 
standardně v 18 hodin. Na 
programu zasedání bylo 
schválení Rozpočtového 
opatření č.  7/2013, schválení 
smlouvy o směně pozemku, 
dodatek smlouvy s firmou 
Ryšavý na akci „Zateplení 
obecního úřadu“ a Různé. 
V rámci Různého přednes-
la předsedkyně KV Helena 
Hurtová zprávu o jednání 
KV a Zastupitelstvo projed-
nalo a schválilo smlouvu 
o spolupráci s firmou Euro-
vision při akci „Revitalizace 
ovocného sadu“, schválilo 
vypsání veřejné zakázky na 
akci „Revitalizace ovocné-
ho sadu“ a schválilo žádost 
hejtmanu Jihomoravského 
kraje o zařazení akce „Revi-
talizace hospodářské budo-
vy na sportovní a kulturní 
zařízení“ do rozpočtu JmK 
ve výši 1 mil. korun.

Přehled usnesení z 25. za-
sedání Zastupitelstva obce 
Kratochvilka konaného 
25. 9. 2013

Zastupitelstvo obce Krato-
chvilka

Schvaluje:
a. Program 25. zasedání.
b. Rozpočtové opatření č. 7/2013.

c. Smlouvu o směně obecní-
ho pozemku p.č. 400/20 – 
trvalý travní porost o vý-
měře 55 m2, jak je navr-
ženo geometrickým plá-
nem č. 328-6019/2013 na 
rozdělení parcely 400/8 
v k.ú. Kratochvilka za po-
zemek p.č. 648/4 - ostatní 
plocha o výměře 53 m2  
v k. ú. Kratochvilka.

d. Dodatek č. 2 smlouvy 
č. 3/2013 ze dne 14.2.20132 
s firmou Ryšavý na akci 
„Zateplení budov obecní-
ho úřadu“.

e. Vypsání veřejné zakáz-
ky na akci „Revitalizace 
ovocného sadu“.

f. Smlouvu o spolupráci 
s firmou Eurovision při 
realizaci akce „Revitali-
zace ovocného sadu“.

g. Návrh dopisu hejtmanu 
JmK a předsedovi Fi-
nančního výboru o zařa-
zení akce „Revitalizace 
hospodářské budovy na 
sportovní a kulturní zaří-
zení“ do rozpočtu JmK ve 
výši 1 mil. korun“.

Bere na vědomí:
a. Zprávu Kontrolního vý-

boru.
Ing. Michal Zoblivý

1. místostarosta

Provozní záležitosti obce
Vážení občané.
místo konání oslav 230. vý-
ročí založení obce prošlo re-
konstrukcí a konečné úpra-
vy stály nemalé úsilí. Ko-
mise pro životní prostředí 
uspořádala brigádu na úklid 

a srovnání terénu v prosto-
rách školního hřiště. Během 
dopoledních hodin zde do-
kázali naši občané zpraco-
vat 1,5 tuny hlíny. 

Rád bych poděkoval všem 
občanům, kteří spolupracují 
s obcí na smlouvu o prove-
dení práce. Za jejich přispě-
ní jsme také mohli připravit 
všechny prostory pro oslavy 
založení obce. Vznikly nové 
chodníky na place a na dět-
ském hřišti. Díky včasnému 
položení obrubníků na pla-
ce tam bylo možné opravit 
asfaltový povrch. Jmenovitě 
děkuji těm, kteří mají zá-
sadní zásluhu na položení 
chodníků a finálních úpra-
vách – Čestmíru Kloučkovi, 
Mirku Penčákovi a Jindři-
chu Šabackému. Potřebnou 
mechanizaci pro přípravu 
terénu poskytli Karel Pod-
razil, Libor Hlaváček, 
Petr Nykodým a Jiří Peška.

Poděkování patří také těm, 
kteří se při oslavách 230 vý-
ročí postarali o skvělé občer-
stvení. Mohli jste ochutnat 
vařenou kukuřici, kterou 
pro vás připtavila Katka 
Chupíková a Petra Benhar-
tová. O vynikající uzenou 
cigáru se postarali v nové 
udírně Martin Syrovát-
ka, Jiří Valeš, Pavel Penčák 
a Petr Nedoma. Již tradič-
ní kotlík obsluhovali Karel 
Hurt a Miloš Veselý. Také 
jste mohli ochutnat guláš, 
který připravil Jakub Chu-
pík a Václav Pokorný.

Jiří Vozdecký, místostarosta

Oficiality z „OÚ“
z obecního úřadu
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Sběrný dvůr Kratochvilka
Vážení spoluobčané,
oznamujeme vám, že od 1. října 2013 byl zahájen provoz sběrného dvora obce Kratochvilka. 
Sběrný dvůr se nachází u garáží, na místě bývalé skládky směr Letná. Je to místo, kde můžete 
odevzdat odpady, které nepatří do popelnic. Sběrný dvůr má svého správce a ten vám poradí, 
do kterého kontejneru můžete odložit odpady, které přivezete.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA: 
Středa 15–17 hod
Sobota 8–12 hod

Do sběrného dvora můžete odkládat tyto druhy odpadů:
Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy, matrace atd.), podlahové 
krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety, drátěné sklo atd. 
Bioodpad - větve, listí, tráva, části rostlin, zbytky ovoce a zeleniny, skořápky od vajec 
a ořechů, dřevěné piliny, popel ze dřeva apod. U kompostovatelných složek bioodpadu 
upřednostňujte domácí kompostování – odkládání bioodpadu na plochu po bývalé skládce 
není již možné!
Použitá elektrozařízení ( elektrošrot ): ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia, počítače, 
mikrovlnky, videa, vysavače, žehličky, apod., ( POUZE V KOMPLETNÍM STAVU).
Papír – noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, sešity, papírové obaly, kancelářský papír.
Plasty – PET láhve, plastové nádoby a láhve, kelímky od jogurtů, obaly od šampónů, čisticích 
prostředků, starý zahradní nábytek.
Sklo – bílé nebo barevné sklo, okenní výplně, zavařovací sklenice.
Stavební suť: Zde se předpokládá ukládání pouze menšího množství (ruční dovoz, vozík za 
auto atd.).
Na sběrný dvůr mohou odpad odevzdávat pouze občané trvale hlášení v obci Kratochvilka 
nebo majitelé nemovitosti, kteří mají uhrazen poplatek za svoz komunálního odpadu. Sběrný 
dvůr není určen pro živnostníky a firmy! Ve sběrném dvoře bude možno odevzdat odpad 
v normálním množství. Mimořádné množství odpadu (vyklízení koupené nemovitosti atd.) 
je třeba řešit individuálně!
Na sběrném dvoře nebude možno odevzdat zbytky demontovaných automobilů 
a motocyklů (sedačky, plasty, čalounění apod.), zahradní bazény.
Výhodou sběrného dvora (jak doufáme)  bude, že budeme mít čistější obec, poněvadž odpad 
nebude končit v příkopech komunikací nebo na černých skládkách, na jejichž likvidaci obec 
každoročně vynakládá nemalé peníze. 
POZOR!!! odkládání odpadu do kontejnerů rozmístěných po obci zůstává zachováno!!! 

                                                                                                      Luděk Klouček zastupitel

Upozornění pro rodiče
V poslední době se častěji ob-
jevují případy ničení obecní-
ho majetku.  Dochází k tomu 
především v lokalitě na Letné 
a v přilehlém okolí. Upozor-
ňujeme rodiče dětí, které se 
v této lokalitě zdržují, aby na 
své ratolesti občas dohlédli 

a ujistili se, že nedochází ze 
strany dětí k ničení tohoto 
majetku. 
Škoda na obecním majetku, 
která vznikla tímto nepocho-
pitelným jednáním, byla na-
hlášena Policii ČR do Rosic. 
Obecní úřad rovněž požádal 
policii o provádění častějších 
kontrol v denní a noční době. 

Zároveň vás tímto žádáme 
o spolupráci při ochraně ma-
jetku, který slouží nám všem. 
Jakékoli informace vedoucí 
k odhalení pachatelů ihned 
hlaste na obecním úřadě nebo 
Polici ČR, která případy krá-
deží a vandalismu řeší.

Luděk Klouček, zastupitel
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Finanční výbor obce Kratochvilka 
USNESENÍ Z 6. SCHŮZE FV, konané dne 26. 9. 2013 
Finanční výbor: projednal a schválil rozpočtové opatření č. 6/2013 
Výdaje: §3613 210.000,- Kč. 
Financování: položka 4222 – 200.000,- Kč, 

§6171 – 10.000,- Kč.
Projednal a schválil rozpočtové opatření č.7/2013. 
Výdaje: položka 1351 – 7.100,- Kč, 

položka 4111 – 1.100,- Kč 
Financování: §6310 zvýšení o 6.000,- Kč 

Za FV předseda Luděk Klouček 

 Kontrolní výbor dne 5.9.2013
Program zasedání kontrolního výboru:
Usnesení 150/2013 - Smlouva o zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami Obec 
Kratochvilka a JMP Net, s.r.o. Jedná se o plynovodní přípojku na parcele č. 647/1.
Usnesení 147/2013 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. Jed-
ná se o poskytnutí dotace (107.700,-) na zpracování územního plánu.
Usnesení 142/2013 - Smlouva o poskytnutí dotace z Jihomoravského kraje. Jedná se 
o smlouvu na poskytnutí dotace ( 200.000,-) na výměnu střešní krytiny.
Kontrola vymáhání pohledávek za svoz komunálního odpadu.
Kontrolní výbor doporučuje po předchozí konzultaci s právníkem obeslat dlužníky v co 
nejkratším termínu platebním výměrem. 

Helena Hurtová, předsedkyně KV

Informace z komise pro životní prostředí a rozvoj obce
Členové komise se sešli dne 27. 8. 2013, aby naplánovali veřejnou brigádu v prostorách 
hřiště mateřské školy.  Tato brigáda se uskutečnila v sobotu 31. 8. 2013. Občané byli 
osloveni letáčkem, který našli ve svých poštovních schránkách, aby přiložili ruku 
k dílu. Práce bylo naplánováno opravdu spousta  a proto každá pomocná ruka byla 
potřeba. Prováděla se úprava terénu, odvoz suti, odpadu a odstranění stavebního 
materiálu. Dobrovolníci vyrovnali terén hřiště pomocí nově navezené hlíny, kterou 
urovnali, pohrabali a zaseli nový trávník. Odstranili veškerý nepotřebný materiál, 
vyhrabali starou trávu a odpadky. Nyní hřiště působí urovnaným, čistým a příjemným 
dojmem. Dík patří všem, kteří poslední prázdninovou sobotu věnovali této akci, aby 
dětičky mohly od pondělí užívat nového školního hřiště. 

Petra Benhartová



Tento článek nemohu začít ji-
nak než poděkováním všem 
kamarádům a kolegům za 
perfektní práci. Za spoustu 
nápadů a hodin strávených 
při přípravě a i při průběhu 
celých oslav. 
Dík patří i všem vystupují-
cím za to, že je neodradilo 
počasí a pomohli nám uspo-
řádat zajímavou oslavu 230 
let od vzniku obce. Návštěv-
níků bylo tolik, že se v sále 
těžko dalo projít. 
Výstava srovnáním histo-
rických a současných fo-
tografií a videí ukázala, že 
Kratochvilka žije, opravuje 
se a rozvíjí. To by nebylo 
možné bez práce spousty 
dobrovolníků a bez podpory 
zastupitelstva. 

Při odpolední kulturní čás-
ti se počasí vylepšilo a vy-
stoupení mohla probíhat 
podle programu i pod širým 
nebem na hřišti, na place 
a v jízdárně. Kromě pozva-
ných vystupujících připra-
vili program a ukázky své 
činnosti i SDH a TJ Druž-
stevník. Senioři nachystali 
sladké pohoštění,  po kterém 
se jen zaprášilo. Celý den za-
končilo hudební vystoupení 
a posezení u podia, které se 
protáhlo až do pozdních ho-
din. 
Kdo přišel – viděl, kdo ne-
přišel může si o tom nechat 
vyprávět nebo se podívat na 
náš facebook. 

Aby toho pozitivního v tom-
to příspěvku nebylo příliš, 
tak lípu nám do týdne a do 
dne někdo přejel náklaďá-
kem (nevěřím, že náhodou). 
Ale že je odolná dokázala 
už v parném létě, kdy přeží-
vala v květináči. Tak ji zase 
vypipleme a vrátíme na jaře 
zpátky. Na Letné někdo de-
moluje stánky a dlažebními 
kostkami rozbíjí kde co. Zdá 
se, že to s kulturností v naší 
vesnici jde pomalu. Nezbý-
vá nám než vydržet, nene-
chat se znechutit a doufat, 
že časem se i ničiteli rozsvítí.

Martin Vašák, 
předseda KOZKS

7

Oslavy 230 let založení obce Kratochvilka

Vážení organizátoři oslav 
230. výročí založení obce 
Kratochvilka a srazu všech 
rodáků dne 14. 9. 2013. Všem 
vám srdečně děkujeme za 
práci a úsilí, které jste na pří-
pravu akce vynaložili. Bylo 
to ještě víc jak PERFEKTNÍ. 
Seniorům udělal velkou ra-

dost kronikář obce pan Ho-
loubek. Karle, tvoje výstava 
fotografií nám oživila naše 
mládí a byl to takový „zlatý 
hřeb“, který nám připomněl 
naši cestu životem. Věřím, 
že všichni rodáci se mnou 
určitě souhlasí.
Přejeme vám všem do další 

práce, kterou máte před se-
bou, hodně sil, zdraví a pev-
né nervy. Moc děkujeme.

Zdenka Krejčová, syn Zdeněk, 
bratr Václav Hrubý, neteř 

Jarmila Havlátová roz.Karás-
ková a Marie Brzobohatá roz. 

Brychtová

Děkuji za pozvání na tuto 
akci. Asi už nebudu mít šan-
ci k tolika setkání s lidmi, 
které jsem znal před mnoha 
desítkami let. Je až neuvě-
řitelné, kolik vzpomínek, 
zdánlivě zapomenutých, se  

při takové příležitosti vybaví. 
Velmi si cením práce zastu-
pitelstva při organizaci této 
akce. 
Zaujala mě především ob-
razová dokumentace histo-

rie a neformální pohoštění. 
I ostatní  akce byly důka-
zem, že se obec snaží o sou-
držnost občanů, což  není 
v současné době běžné.

S pozdravem Ing. Hubert Balík

Poděkování

uskutečněné akce
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uskutečněné akce

Poděkování Klubu 
seniorů
Stejně jako ostatní spolky 
a jednotliví občané se zhos-
tili příprav na oslavu naro-
zenin Kratochvilky, neváhal 
Klub seniorů ani minutku 
a hned přišel s návrhem, 

že zajistí napečení koláčků 
k této slavnosti.
Ve čtvrtek se střídalo deset 
žen v míchání těsta a nako-
nec se zručností  sobě vlastní 
vytvářely tvarohové koláč-
ky.
Bezmála 1500 kousků vo-
ňavé dobroty vykouzlily ši-
kovné ruce místních žen.
Na oslavě se potom nabízely 

občanům i hostům jako po-
zornost.
Věřím, že kratochvilské ko-
láče vešly do povědomí širo-
kého okolí a ještě dlouho bu-
deme cítit jejich vůni a chuť.
Klubu seniorů tímto děkuje 
i za Zastupitelstvo

Helena Hurtová

TJ Družstevník byla jed-
nou z řady spolků, které 
se podílely na přípravě 
a organizaci oslav ke dni 
230. výročí založení obce 
Kratochvilka, které pro-
běhly 14. 9. 2013 na růz-
ných místech naší vesnice.                                                                                                                                         
  TJ společně s SDH a šermíři 
skupiny Roma Loquitur pro 
své ukázky potřebovali více 
místa a tak si logicky zvolili 
za své stanoviště fotbalové 
hřiště. Pro všechny přítom-
né měla TJ nachystanou 
ochutnávku sportovních 
činností (nohejbal, fotbal, 
stolní tenis), které se hrají 
v rámci tělovýchovné jed-
noty. Hřiště bylo rozděleno 
pomyslnými čárami na tře-
tiny tak, aby se na každé 
z nich mohla odehrát jedna 
sportovní ukázka. Proto 
bylo vyhrazeno i místo pro 
pingpongový stůl. Bohu-
žel kvůli větrnému počasí 
se náš záměr nepodařilo 
uskutečnit. Z tohoto důvodu 
měli diváci možnost zhléd-

nout sporty pouze dva.                                                                                                                 
Nohejbal předvedli zdatní, 
zkušení a ostřílení členové. 
Malou kopanou zvládli ro-
zehrát pod taktovkou Radka 
Císaře věkově o hodně mlad-
ší hráči, ale s o to větší chutí 
a zápalem Na hřišti si mohli 
přihlížející i zasoutěžit. Vy-
hlášená hra pro děti i dospě-
lé spočívala v trefování se 
hokejkou na cíl do branky. 
Zdálo se to tak jednodu-
ché. A přece těch, kterým 
štěstí přálo, nebylo mnoho.                                                                                                        
Pro zájemce byla připravena 
k nahlédnutí fotoalba z růz-
ných sportovních klání - jak 
s historickými, tak i nověj-
šími fotografiemi. Nechy-
běla ani fotodokumentace 
z hodů, různých zájezdů 
nebo brigád. Prostě taková 
malá rekapitulace všeho, co 
se členům TJ podařilo zor-
ganizovat. Součástí prezen-
tace TJ byla sbírka pohárů 
a medailí, které hráči získali 
na sportovních turnajích.                                                                                                                
Překvapením pro děti od TJ 

byl doprovodný bod pro-
gramu – modelování zvířá-
tek z nafukovacích balónků. 
Tvarování měla pod palcem 
Veronika Vítová. 
Pro diváky bylo na stolech 
připraveno občerstvení 
zdarma a tak mohli hos-
té ochutnat jednohubky 
od členů TJ i buchty a slad-
ké řezy, které vlastnoruč-
ně upekly a dodaly šikov-
né dámy z klubu seniorů.                                                                                                                 
V provozu byl bar s teplými 
i studenými nápoji, v jehož 
těsné blízkosti se prodával 
guláš pro všechny, kteří za-
toužili po teplém soustu.  
Vyjmenovat všechny, kteří 
se zasloužili o zdárný prů-
běh celého dne, není v mých 
silách. Koneckonců by to asi 
byla většina obce. Proto dě-
kujeme všem, kteří se podí-
leli větším či menším dílem 
na přípravách a realizaci 
oslav 230. výročí založení 
Kratochvilky.

za TJ Katka Staňková

Oslavy 230 let obce Kratochvilka a TJ Družstevník
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Kratochvilka a koně už ně-
jakou dobu patří k sobě. 
Proto jsem s velkou radostí 
uvítala nápad, že by konír-
na mohla obohatit program 
při příležitosti 230. výro-
čí založení obce. Michaela 
Zachová, která má konírnu 
pronajatou od dubna letoš-
ního roku, naši dámskou 
delegaci v čele s Dáškou 
Kloučkovou a Danou Jeřáb-
kovou přivítala velice mile.  
Vyslechla naši pros-
bu a náš plán. A co bylo  
nejdůležitější! Neváhala, 
sou hlasila a hned přispě-
chala se svými podnětný-

mi návrhy, co by se mohlo 
všechno na ranči pro obča-
ny dít. Nápadů bylo mnoho. 
A co je hlavní! Nechyběla 
ani chuť a energie k usku-
tečnění.
Asi nikdo z nás nečekal, že 
program bude tak rozsáhlý. 
Čekali jsme málo –  dostali 
jsme mnohem víc. 
Míša kolem sebe vytvoři-
la partu lidí, a zatímco ona 
sama moderovala, jezdci 
předváděli drezuru na hud-
bu, skoky ve volnosti, agility 
s ponym, trail… Nechyběla 
ani prohlídka stájí nebo jízdy 
na koních pro děti i dospělé.

Program byl velice bohatý, 
pestrý a bylo znát, že po-
dobnou show nedělají po-
prvé.
Tímto velice děkuji Míši Za-
chové za organizaci akce na 
ranči Equiteam. Děkuji za 
pozitivní přístup i za mož-
nost prohlédnout si prosto-
ry, které nám byly dlouhé 
roky skryty. 
Fotky ze dne otevřených 
dveří ranče Equiteam jsou 
k dispozici ve fotogalerii na 
www.kratochvilka.cz

Katka Staňková 

Poděkování kratochvilskému ranči Equiteam

Setkání seniorů
Dne  26. 9. jsme se sešli po 
delší době, abychom si po-
povídali, co se v naší obci 
událo a vězte, že toho bylo 
hodně.
Co se týče oprav veřejných 
prostor, tak velký dík pat-
ří našim seniorům, kteří se 
účastnili prací a tím pomoh-
li a nadále pomáhají obci.
Nelíbí se nám ale, že tuto 

práci někdo úmyslně ničí 
a to, že byla i zničena nově 
vysazená lípa na tak vý-
znamné výročí je obzvlášť 
smutné.
Teď  něco k našemu poseze-
ní.
Pan předseda Mirek Vaver-
ka nás seznámil s akcemi, 
které proběhnou v okolních 
obcích a městech. Také po-
zval paní Pavlu Aujeskou 
s dcerou, které nám povědě-

ly něco o zdraví a seznámily 
nás s tím, jak léčivou moc 
má ALOE VERA. Tímto jim 
děkujeme.
Posezení se vydařilo, děv-
čata se jako vždy postarala 
o pohoštění.
Domů se nám moc nechtělo, 
ale vše hezké musí jednou 
skončit a my se budeme těšit 
na další posezení.

Za Klub seniorů 
Jindřiška Veselá

V říjnu oslaví své narozeniny paní Jindřiška Veselá, 
paní Cecílie Coufalová, pan František Vaverka, paní Věra Syrovátková 

a paní Marie Sobotková. 
Přejeme jim pevné zdraví a klidné dny na Kratochvilce. 

Věra Čermáková

Říjnová  j u bi l ea



Sejdeme se v neděli 27. 10. 2013 v 18:00 hod na 
dětském hřišti u školky.

Tentokrát bude i svařáček pro rodiče 
a čaj pro děti.

Na cestu se světýlky se děti vydají 
samy se svými rodiči. 

Po cestě budou u hodných 
čarodějnic plnit jednoduché úkoly, 
odměny jsou pro ně již připraveny. 

Těšíme se na vás a doufáme, že 
nám počasí bude přát. Před konáním 

akce dostanete do schránek letáčky. 
Při nepříznivém počasí (déšť) bude 

lampionový průvod odložen, sníh nevadí ☺.

SDH Kratochvilka zve všechny děti spolu 
s rodiči na lampionový průvod 2013

TJ Družstevník pořádá na 
konci měsíce října 2013

a také se můžete těšit na

DÝŇOBRANÍ

DRAKIÁDU
Více informací naleznete v říjnu na 
letáčcích v poštovní schránce nebo 
na www.kratochvilka.cz10
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PŘEHLED ŘÍJNOVÝCH AKCÍ MIKROREGIONU KAHAN
1. 10. Legrácky v knihovně Rosice - městská knihovna
3. 10. Beseda s Chantal Poullain Rosice - zámecké kulturní centrum
5. 10. Barcamp - příběh piva Rosice - zámecké kulturní centrum
5. 10. Koncert Pavla Dobeše Zbýšov - Pamír
5. 10. Michal Nesvadba „Michalovi mazlíčci“ Zbýšov  - kino Horník
5. 10. Soutěž vyprošťování osob z havarovaných 

vozů
Rosice - parkoviště u zimního 
stadionu

5. 10. Vysokopopovické hody Vysoké Popovice
5. 10. Tradiční babské hody Kratochvilka
6. 10. Drakiáda Zbýšov - škvárové hřiště
6. 10. Pouť na Františka Újezd u Rosic
8. 10. Cestovatelské promítání- Co se pije v 

Evropě
Rosice - městská knihovna

11. 10. Div.představení Velký holky nepláčou Zbýšov - kino Horník
11. 10. Ostrovačické svícení a štrůdlování Ostrovačice - sokolovna
12. 10. Airsoft cobat Zastávka - lesopark
12. 10. Drakyáda - svátky podzimu Rosice - středisko volného času
12. 10. Kurz kreslení pravou hemisférou Zbýšov - sál MKC
12. 10. Zpívejte lidičky- pásmo ke Dni seniorů Rosice - zámecké kulturní centrum
13. 10. Dětský bazar Rosice - zámecké kulturní centrum
14. 10. Kurz podzimního a zimního tvoření Zbýšov - sál MKC
17. 10. Žákovský koncert ZUŠ Zastávka - sál ZUŠ
18. 10. Žákovský koncert Rosice - zámecké kulturní centrum
19. 10. Krojované dětské hody Lukovany pod KD
19. 10. Krojované hody Říčany
19. 10. Taneční zábava se skupinou GONG Zbýšov - Pamír
19.–20. Výstava Zakřany - sál OÚ
20. 10. Divadélko před obědem Rosice - zámecké kulturní centrum
20. 10. Drakiáda Zastávka - areál TJ Čechie
20. 10. Odpolední posezení s dechovou Malá 

Doubravěnka
Zbýšov - Pamír

23. 10. Listování s Lukášem Hejlíkem Rosice - kino Panorama
23. 10. Tři bratři v nesnázích  - div. představení Ostrovačice - sokolovna
25. 10. Putování s broučky Lukovany - před OÚ
26. 10. Soutěž v silovém trojboji „O pohár starosty“ Zbýšov - hornický dům
26. 10. Závody ve sportovní gymnastice Rosice - tělocvična Profes
27. 10. Lampionový průvod Kratochvilka
30. 10. Mafie a city-div.představení Rosice - kino Panorama
30. 10. Cestopisná diaprojekce na téma „Polynésie“ Zastávka - obecní knihovna

DRAKIÁDU



 plánované akce

Kino Panorama 
Rosice
Program na říjen
KAMEŇÁK 4 
12. 10. 2013 v 17:30
a ve 20:00 hodin
ČR 2013, režie: Ján Novák 

Komedie, 88 min., do 15 let 
nepřístupný, ČESKY, 110 Kč 
Legendární komediální 
série Kameňák se 10 let 
od uvedení prvního dílu 
vrací do českých kin. 
Bláznivá komedie svým 
oddychovým stylem a po-
etikou anekdot navazuje na 

předchozí díly.

LETADLA – 2D 
13. 10. 2013 v 17:30
USA 2013; Režie: Klay Hall 
Animovaná komedie, 
92 min., přístupný, ČESKÝ 
DABING, 145/135 Kč. 
Z oblačných výšin světa 
filmu Auta přilétají Letadla, 

Výstava Indiáni
2.–31. 10. 2013
Městská knihovna Rosice
Výstava keramických prací 
členů výtvarných kroužků 
při SVČ. Vždy v otevírací 
dobu knihovny.
Pořadatel: Městská 
knihovna Rosice

Drakyáda
12. 10. 2013
Rosice - kopec Nejsvětější 
Trojice 
Akce pro děti
Pořadatel: Středisko volného 
času Rosice

Zpívejte lidičky
12. 10. 2013 
Zámecké kulturní centrum
Oslava Dne seniorů
Pořadatel: Klub seniorů 
Rosice

Dětský bazar
13. 10. 2013 9:00-12:00 hodin 
Zámecké kulturní centrum 
– společenský sál 
Přihlášky a záloha 100 Kč za 
prodejní místo v kanceláři 
KIC nebo na tel. 546 492 196.
Pořadatel: KIC Rosice

Listování s Lukášem 
Hejlíkem
23. 10. 2013. Začátek v 19:00 
v kině Panorama.
Scénické čtení z knihy 
Timura Vermese Už je 
tady zas s křestem českého 
vydání tohoto satirického 
bestselleru. 66 let po své 
domnělé smrti se uprostřed 
Berlína probouzí Adolf 
Hitler a v přítomnosti 
zahajuje novu kariéru.
Předprodej vstupenek 
v kanceláři KIC 90 Kč, 
na místě 110 Kč, studenti 
a senioři 50 Kč.
Pořadatel: KIC Rosice

Mafie a city
30. 10. 2013 
Kino Panorama od 19:00
Francouzská komedie 
ze současnosti od Luca 
Chaumara.
Přiznat svému nejlepšímu 
příteli, že jsem milencem 
jeho dcery… je záležitostí 
delikátní. Zejména pak, 
je-li on kmotrem mafie… 
Co myslíte – jak by jste 

reagovali na skutečnost, že 
chodí s Vaši dcerou o dost 
starší muž? Jaké myslíte, že 
jsou praktiky Sicilské mafie 
při řešení těchto delikátních 
rodinných záležitostí?
Když se do příběhu trefně 
zamotá kuriózní požadavek 
v domě bydlícího 
vyznavače buddhismu 
a umocní se dvojsmyslností 
obsahu vzájemných 
dialogů, je zábava všech 
diváků zaručena. Je pak už 
jen umocněna vynikajícím 
překladem Jaromíra Janečka 
a citlivou režií Ivana 
Vyskočila.
Hrají: Josef Laufer, Lukáš 
Langmajer, Veronika Nová 
a Karel Zima.
Vstupenky v předprodeji 
v kanceláři KIC za 250 Kč, 
na místě 280 Kč.

Legrácky v knihovně 
5. 11. 2013
Městská knihovna Rosice
Akce pro děti
Pořadatel: Městská 
knihovna Rosice

Čerpáno z http://www.kic.rosice.cz , zpracovala Hana Pavlíčková12

Snad si i tentokrát vyberete něco z pořádaných akcí či z programů kin. Akce, kde ale 
určitě nesmíte chybět, jsou Babské hody na Kratochvilce.

Kulturní přehled akcí v Rosicích a okolí
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animovaný film, ve kterém 
se nám představuje Prášek, 
práškovací letoun s velkým 
srdcem a rychlými křídly. 

MAKE YOUR MOVE – 3D
13. 10. 2013 ve 20:00 hodin
Korea/USA, režie: Duane 
Adler
Hudební, 107 min.,
nevhodný do 12 let, ČESKÝ 
DABING, 130 Kč. 
Osud zavane dva tanečníky, 
kteří vyrůstali v odlišných 
podmínkách do New Yorku, 
kde pracují v nočním baru. 
Nejdříve spolu soupeří, ale 
nakonec si k sobě najdou 
cestu.

LÍBÁNKY
17. 10. 2013 ve 20:00 hodin
ČR 2013, režie: Jan Hřebejk 
Drama, 98 min., přístupný, 
ČESKY, 80 Kč. 
Nový film tandemu 
Hřebejk–Jarchovský se 
odehrává v čase dvou dnů 
svatební oslavy, kde se ob-
jeví nezvaný host a idyla 
se začne hroutit. Některá 
tajemství by neměla být 
prozrazena. 

GRAVITACE – 3D
18. 10. 2013 ve 20:00 hodin
USA 2013, režie: Alfonso Cuarón 
Sci-fi, 91 min., přístupný, 
TITULKY, 130 Kč. 
Během zdánlivě rutinní 
výpravy do kosmu dojde ke 
katastrofě. Loď je zničena a 
dva lidé zůstanou ve vesmí-
ru sami, odkázáni jeden na 

druhého a směřující dál do 
temného vesmíru.

ZATAŽENO, OBČAS 
TRAKAŘE 2 – 3D
19. a 20. 10. 2013 v 17:30
USA 2013, 
režie: Cody Cameron, Kris Pearn 
Animovaná komedie, 96 
min., přístupný, ČESKY, 
155/135 Kč. 
Po katastrofální potravi-
nové bouři z prvního filmu 
vynálezce Flint ke svému 
úžasu zjistí, že jeho zařízení 
stále pracuje a vytváří 
neuvěřitelné tvory - cosi 
jako živoucí jídlo.

RIVALOVÉ
19. a 20. 10. 2013 ve 20:00 
USA 2013, režie: Ron Howard 
Sportovní/drama, 123 min., 
přístupný, TITULKY, 
110 Kč. 
Skutečný příběh dvou 
brilantních pilotů Formule 
1 a odvěkých rivalů Nikiho 
Laudy a Jamese Hunta, a to 
jak v jejich profesním, tak 
v osobním životě.

PŘÍBĚH KMOTRA
24. a 25. 10. 2013 ve 20:00
ČR 2013, režie: Petr Nikolaev 
Drama, 98 min., přístupný, 
ČESKY, 120 Kč. 
Příběh Kmotra je in-
spirován bestsellerem 
Jaroslava  Kmenty „Kmotr 
Mrázek”.
Popisuje vzestup a pád 
člověka, který se od kšeftu 
s digitálními hodinkami  

posunul až na pozici šedé 
eminence české politiky.

TURBO – 3D
25. a 26. 10.2013 v 17:30
USA 2013, režie: David Soren 
Animovaný/rodinný, 
96 min., přístupný, ČESKÝ 
DABING, 150/130 Kč. 
Turbo vypráví příběh 
obyčejného šneka, který sní 
svůj velký sen závodit proti 
slavnému jezdci rallye Gus-
tavovi Nafťákovi.

RIDDICK
26. 10. 2013 ve 20:00 hodin
USA 2013, 
režie: David Twohy
Akční sci-fi, 119 min.,
nevhodný do 12 let,
TITULKY, 100 Kč. 
Zrazen vlastními druhy 
a ponechán napospas smr-
ti na pusté planetě. Rid-
dick bojuje o přežití proti 
cizím predátorům a stává se 
silnějším a nebezpečnějším, 
než kdykoliv předtím.

KAMEŇÁK 4
27. 10. 2013 v 17:30 
a ve 20:00

HRA NA HRANĚ
31. 10. a 1. 11. 2013 ve 20:00
USA 2013, režie: Brad Furman 
Krimi, 91 min., do 15 let 
nepřístupný, TITULKY, 
110 Kč. 
V on-line internetových 
hrách se protočí 35 mili-
ard dolarů ročně. A to 
přitahuje nejen hráče, ale 
i ty nejtvrdší podvodníky.
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OGGY A ŠKODÍCI
2. 11. 2013 v 17:30
FRA 2013, 
režie: Olivier Jean-Marie
Animovaná komedie, 
80 min., přístupný, ČESKÝ 
DABING, 80 Kč. 
Již od stvoření světa jsou 
kocour Oggy a švábi Joey, 
Marky a Deedee zamotaní 
do věčné bitvy. 

MACHETE ZABÍJÍ
2. 11. 2013 ve 20:00 hodin
USA 2013, 
režie: Robert Rodriguez
Akční, 120 min., do 15 let 
nepřístupný, TITULKY, 
100 Kč. 
Machete je zpátky a vydává 
se na misi, kterou by ne-
zvládl žádný jiný smrtelník.

DONŠAJNI
3. 11. 2013 v 17:30 a ve 20:00
ČR 2013 Režie: Jiří Menzel 
Komedie, 100 min., 
přístupný, ČESKY, 110 Kč. 
Operní soubor na malém 
městě se rozhodne uvést 
Mozartova Dona Giovan-
niho. Pohled do zákulisí 
příprav odhalí svět opery 
zbavený pozlátka. 

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

Čerpáno z http:// www.kic.rosice.cz a http://kic.ivancice.cz/Kino.htm, 
zpracovala Hana Pavlíčková

Kino Réna Ivančice
VŠICHNI DOBŘÍ RODÁ-
CI
Středa 9. 10. v 19 hodin
K výročí narození ivan-
čického rodáka Vladimíra 
Menšíka (9. 10. 1929)
Československý film, 1968 / 
Drama/ Komedie, 
délka 115 min., 
vstupné: 80 Kč
Režie: Vojtěch JASNÝ

OGGY A ŠKODÍCI 
Sobota 12. 10. v 15 hodin a 
neděle 13. 10. v 10. 30 hodin 
/ dabing
Francie/ Animovaný, délka 
80 min., vstupné: 80 Kč
Režie: Olivier Jean Marie 

KAMEŇÁK 4  
Sobota 12. 10. v 17 hodin a 
ve 20 hodin a neděle 13. 10. 
ve 20 hodin
ČR/ Komedie, délka 100 
min., vstupné: 110 Kč
Režie: Ján Novák 

DONŠAJNI  
Čtvrtek 17. 10. ve 20 hodin
Film ČR/ Komedie, délka 
120 min., vstupné: 100 Kč
Režie: Jiří Menzel 

LÍBÁNKY  
Sobota  19. 10. ve 20 hodin
Film ČR, thriller, délka 92 
min., vstupné: 80 Kč
Režie: JAN HŘEBEJK 

ZATAŽENO, OBČAS 
TRAKAŘE 2  
Sobota 19. 10. v 17 hodin a 
neděle 20. 10. v 10. 30 hodin 
/ dabing

USA/ Animovaný, 
délka 90 min., vstupné: Děti 
a do 15 let 100 Kč/ Dospělí 
120 Kč
Režie: Cody Cameron, Kris 
Pearn

PŘÍBĚH KMOTRA  
Čtvrtek 24. 10. ve 20 hodin 
/ premiéra, sobota 26. 10. ve 
20 hodin a neděle 27. 10. ve 
20 hodin
ČR/ Drama- krimi, délka 
120 min., vstupné: 120 Kč
Doporučená přístupnost od 
15 let.
Režie: Petr Nikolaev

JÁ, PADOUCH 2  
Neděle 27. 10. v 17 hodin / 
dabing
USA/ Animovaný, délka 98 
min., vstupné: 80 Kč
Režie: Pierre Coffin, Chris 
Renaud 

KAMEŇÁK 4  
Pondělí 28. 10. ve 20 hodin

ZATAŽENO, OBČAS 
TRAKAŘE 2  

Pondělí 28. 10. v 17 hodin / 
SVÁTEK 
COLETTE   

Sobota 2. 11. ve 20 hodin
Film ČR, Slovensko, Ni-
zozemsko, délka 126 min., 
vstupné: 80 Kč

Režie: Milan Cieslar

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



knihovna

Knihovna je zase knihov-
nou! Po několika měsících 
nuceného volna jsme koneč-
ně nastěhovaly zpět naše 
poklady – knížky a začaly 
půjčovat. Natěšení čtenáři 
se hrnuli, disciplinovaně 
platili poplatky na další rok 
a teď – v prvních nevlíd-
ných dnech – určitě sedí 
doma zaboření do křesel 
a čtou a čtou…
Akce rekonstrukce knihov-
ny stála zato. I když to zpo-
čátku vypadalo nevinně, 
nakonec nezůstal kámen na 
kameni. Sundalo se oblože-
ní, vyměnilo okno, instalo-
valo umývadlo s ohřívačem, 
vyměnila se podlaha a vy-
malovalo se nažluto. Máme 
nové rozvody elektřiny, tak-
že zásuvky v dostatečném 
počtu jsou (doufám) tam, 
kde je potřebujeme. Na to, 
že jsme vlastně žádné velké 
změny neplánovaly, je toho 
požehnaně. 
Jsem moc ráda za proměnu, 
díky níž je naše knihovna 
ještě o něco útulnější a prý 
(říkají návštěvníci) vypadá i 
prostornější. A to jsme ještě 
neskončily!
Hlavní zásluhu na té pro-
měně mají Jirka Vozdec-
ký a Luděk Klouček, kteří 
se starali o všechny práce 
a také knihovnice, které 
trpělivě nosily knihy sem 
a tam tak, aby co nejméně 
zavazely a neblokovaly po-

stupující práce. Ve finále 
byla několik dní knihovna 
vystěhovaná i v sále. 
Vůbec nevím, jak poděkovat 
mým spoluknihovnicím za 
všechnu pomoc. Sama jsem 
se podílela jen na zlomku té 
práce, protože mi na klíčo-
vé okamžiky vždycky vyšla 
dovolená nebo jsem byla 
pracovně mimo. Takže jsem 
jen koordinovala a doufa-
la, že se to všechno stihne. 
A divila se, jaký spád to pak 
ke konci nabralo. Ještě jed-
nou díky všem.
A tak můžeme opět začít 
přemýšlet (knihovnice pro-
minou :-)) o tom, co pro vás 
na podzimní a zimní dny 
připravit. Začátkem listo-
padu vás čeká netypická li-
terární kavárna, která bude 
cestovatelská. Bude poví-
dání, budou fotky… a to 
všechno ze Skotska. Možná 
i nějaké to typické pití by se 
našlo. Termín upravíme po-
dle toho, jak budou časově 
vycházet další akce – lam-
pionový průvod, dýňobraní 
a drakyáda. Vše se dozvíte 
zavčasu.
Co ale přijde brzo (od polo-
viny října) jsou kroužky pro 
děti. Už jsem o nich psala, 
tak jen připomínám: čteníč-
ko pro letošní prvňáky (za-
měřené na zvládnutí čtení 

a podporu radosti z něj, také 
na čtení s porozuměním 
a na rozvoj všech funkcí, 
které jsou ke čtení potřeba). 
Makovice pro děti od druhé 
třídy výše (určitě budeme i 
číst, seznamovat se s fungo-
váním knihovny, v plánu je 
návštěva spřátelené knihov-
ny, ale hlavně hraní a hry – 
logické, stolní, taky trochu 
počítačové… vše zaměřeno 
na rozvoj myšlení, tvořivos-
ti, hravosti a smysluplné 
trávení volného času.
Kroužky poběží vždy v úte-
rý (já vím, slíbila jsem pon-
dělí, ale pracovní podmínky 
se změnily a já na ně ne-
mám vliv) od 16 hodin. Je-
den týden Čteníčko, druhý 
Makovice. A vypadá to, že 
budu mít i druhou vedoucí 
kroužku – nechte se překva-
pit.
A jak do kroužku můžete 
děti přihlásit? Po loňských 
zkušenostech s papírovými 
přihláškami raději změníme 
systém. Volejte nebo pište 
na 731 522 367, 
knihovna@kratochvilka.cz, 
alice.vasakova@hotmail.cz. 
Uzávěrka přihlášek je 13. 10. 

Naviděnou v knihovně se těší 
Alice Vašáková

15

Místní lidová knihovna
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Ranč Kratochvilka
Den otevřených dveří na 
ranči se vydařil
U příležitosti oslav založe-
ní obce Kratochvilka moh-
li návštěvníci zavítat i na 
místní ranč, kde pro ně byl 
připraven odpolední pestrý 
program. Ve dvou blocích 

se představilo kolem dva-
ceti koní soukromých ma-
jitelů i sdružení Equiteam 
– v ukázce drezury, skoků, 
westernového ježdění i ko-
munikace. Juniorky si navíc 
připravily jízdu v kostý-
mech na hudbu a pro divá-
ky, zejména děti bylo při-
praveno svezení na koních 
i hra s koněm ve volnosti. 

Odpoledne na Kratochvilce 
bylo příjemné, podtržené 
dobrým občerstvením, přá-
telskou náladou účastníků 
i hostů. Děkujeme všem za  
týmovou spolupráci.

Prosba občanům aneb Proč 
nekrmit koně ve výběhu
Náš ranč začíná již za te-
nisovým kurtem sestavou 

různé

Dobrý tip
Chtěla bych vám po dobré 
osobní zkušenosti dopo-
ručit opravnu obuvi všeho 
druhu. Opraví vám zde také 
kabelky a batohy, a to včetně 

výměny zipů. Služby jsou 
rozšířeny i na výměnu zipů 
u bund a riflí, u kterých vám 
podle přání také zkrátí dél-
ku.
Dále se v provozovně brou-
sí nože a nůžky, včetně těch 

zahradních. 
Provozovnu pana Alberta 
Melkumyana najdete na ad-
rese Wolkerova 207 Rosice.
Vyzkoušejte – věřím, že bu-
dete spokojeni.

Milada Navrátilová

Poděkování  z Křešic
Na adresu SDH Kratochvil-
ka přišel děkovný list, o kte-
rý bychom se s vámi chtěli 
podělit a proto jej tímto způ-
sobem zveřejňujeme. 

Při té příležitosti se omlou-
váme rodině Radka Císaře. 
Při zveřejnění seznamu dár-
ců jeho jméno nebylo uvede-
no.
Děkovali jsme za obec Kře-

šice, nyní sama obec pro-
jevuje díky všem, kterým 
nebyl lhostejný jejich osud 
a pomohli - jak věcně, tak 
i finančně.

Za SDH Lenka Šmídková



17

výběhů, ve kterých najdete 
koně nejrůznějších plemen. 
Od poníků, přes plnokrev-
níky, až po americká pleme-
na koní. Všichni mají jedno 
společné – jsou to koně, kteří 
mají svého majitele a na ran-
či jsou ustájení s náležitou 
péčí. Krmeni jsou dle po-
žadavků granulemi, ovsem 
či jiným jadrným krmivem 
a senem. Každý kůň má 
dle plemene a zátěže peč-
livě volenou krmnou dáv-
ku, která když se překročí 
nebo razantně změní, může 
napáchat škody v zažívání 
a v nejhorším případě vede 
ke schvácení kopyt nebo 
kolice. Ta může být i smrtel-
ná. Pokud návštěvníci ranče 

chtějí koním přilepšit – tu 
jablkem, tu chlebem, výraz-
ně tak zasáhnou do celého 
jídelníčku – a více než 3 ja-
blka na den mohou být pro 
koně nebezpečná, zvlášť 
když není zvyklý. Majitel si 
obvykle chce koníkovi navíc 
přilepšit sám a ve výbězích 
neuhlídáte množství ani 
kvalitu. Nemluvě o měkkém 
chlebu, který může koně 
udusit. Navíc se koně o pa-
mlsky perou a to vede ke zra-
něním. Prosím tedy jménem 
všech majitelů a jejich koní-
ků o dodržování nekrmení 
koní bez souhlasu majitele. 
Jablíčka či mrkve nám může-
te donést do bedýnky ve stáji 
a rádi je předáme. Děkujeme. 

Jízda pro každého
Pro všechny zájemce o jíz-
dy na koních:  je možné se 
přihlásit do individuálních 
výcviků se cvičitelem na 
školním koni (lekce 25 nebo 
45 min), pro ty nejmenší na-
bízíme i vodění na koních, 
pro ty nejpokročilejší zase 
sportovní přípravu wester-
nového ježdění či vyjížďky 
do terénu. Pro maminky 
nebo tatínky je možné vy-
zkoušet komunikaci ze 
země nebo jezdecké lekce. 
Info najdete na Kratochvil-
ka.equiteam.cz 

Míša Zachová, 
Ranč Kratochvilka

různé

Veslování
Příznivci sportu,
rádi bychom se Vám před-
stavili. Jmenujeme se Hana 
a Jan Kolářovi a našim hlav-
ním sportovním odvětvím 
je veslování. Tímto a pár 
dalšími články bychom 
vám rádi tento velmi krásný 
sport přiblížili. 

Novodobá éra veslování 
pochází z 18.stol. z Anglie. 
Jedná se o fyzicky velmi 
náročný sport, ve kterém 
hraje důležitou roli techni-
ka, psychika a fyzické před-
poklady. Závodí se na stan-
dartní trati o délce 2000 m. 
Veslaři-ky startují většinou 
z pevného startu a závodí 
v šesti drahách. Veslováni 
je silově-vytrvalostní sport, 
přičemž při tréninku musí 
veslaři-ky rozvíjet obě tyto 
dovednosti. Obrovskou roli 

hraje i psychická odolnost. 
Veslaři jedou 2 km, přičemž 
čas zátěže se pohybuje ko-
lem 7 min. na skifu (loď pro 
1 veslaře) a rozdíly mezi 
nimi v cíli se pohybuji ko-
lem 4 sekund. Z toho je zřej-
mé, že psychika zde hraje 
klíčovou roli.  

Mezi nejúspěšnější státy 
patří bezesporu Anglie, Ně-
mecko, Nový Zéland, ale i 
Česká republika, kde máme 
naše zastoupení v podo-
bě aktuálního mistra světa 
Ondřeje Synka a bronzové 
veslařky a brněnské odcho-
vankyně Mirky Knapkové, 
která začínala s veslováním 
na brněnské přehradě v klu-
bu Lodních sportů Brno. 

Mezi úspěchy sestry Hany 
patří 5. místo na jubilejním 
ročníku 100. Primátorek. 
Vzhledem k tomu, že se 

dříve věnovala akvabelám 
a vesluje něco málo přes 
rok, tak i to je veliký úspěch. 
Mezi mé největší úspěchy 
patří vítězství na MČR do 
23 let, třetí místo na MČR 
a vítězství ve finále B na me-
zinárodní regatě v Rakous-
kém Villachu.   

V několika následujících 
článcích bych vám rád při-
blížil veslování  trochu de-
tailněji, od historie přes 
průběh letní a zimní pří-
pravy třeba až k principům 
správného stravování.  Dou-
fám, že se vám moje články 
budou líbit a v příštím čísle 
se znovu můžete těšit na za-
jímavé čtení. 

Fotky a aktuality najdete 
na: www.veslo.cz ,
www.facebook.com/lodnis-
portybrno

Jan Kolář
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počtení ke kávě

BABSKÉ RADY
na měsíc říjen
Mějme se rádi a svět nás 
bude mít také rád…
Podzim je období sklizně, 
kdy shromažďujeme plody 
přírody a připravujeme se 
na zimu. Po podzimní rov-
nodennosti se dny zkracují. 
Tmavší a chladnější dny nás 
vybízí, abychom zpomalili 
své tempo a šetřili naši ži-
votní energii pro nadcháze-
jící měsíce. Podzim je správ-
ný čas na očistu těla a také 
příležitost otevřít se naší 
vnitřní moudrosti skrze me-
ditaci, čtení a psaní.
Něco o ovoci
Všichni si myslíme, že jíst 
ovoce znamená očistit a jen 
tak hodit do úst. Není to tak. 
Je důležité vědět, kdy a jak 
ho jíst. Jaký je tedy správný 
způsob jezení ovoce? 
Znamená to nejíst ovoce po 
jídle! Ovoce by se mělo jíst 
na prázdný žaludek. Pokud 
to dodržíte, bude hrát hlav-
ní roli při detoxikaci, dodá 
vám velkou dávku energie 
na hubnutí a jiné životní ak-
tivity. 
Ovoce je velmi důležité jíd-
lo. Řekněme, že sníte dva 
krajíce chleba a pak plátek 
ovoce. Ovoce je připraveno 
jít rovnou přes žaludek do 
střeva, ale je mu v tom za-
bráněno. Mezitím všechno 
jídlo v žaludku kvasí a mění 
se na kyselinu. Ve chvíli, 
kdy přijde ovoce do kon-
taktu s jídlem a trávicími 
šťávami, celá masa jídla se 
začne kazit. Ovoce se mísí 

s jiným jídlem a produkuje 
plyn, a proto se váš žaludek 
nafoukne. Takže jezte ovoce 
na prázdný žaludek nebo 
před jídlem!
Šedivění vlasů, plešatění, 
výbuchy nervozity a tmavé 
kruhy pod očima, nic z toho 
se nestane, když jíte ovoce 
na prázdný žaludek. Pokud 
jste si osvojili správné jezení 
ovoce, znáte tajemství krásy, 
dlouhověkosti, zdraví, ener-
gie, štěstí a normální váhy. 
A jak je to se džusy? Když 
chcete pít džus, pijte jen 
čerstvý, ne z láhve. Nepijte 
ani ohřívaný džus. Nejezte 
upečené ovoce, protože vů-
bec nedostanete živiny. Do-
stanete jen chuť. Pečení ničí 
všechny vitamíny. 
Pokud už chcete pít džus, 
pijte ho pomalu po douš-
cích, protože ho musíte 
nechat smíchat se slinami, 
než ho spolknete. Můžete 
také zkusit 3denní rychlou 
očistu těla ovocem: Jezte jen 
ovoce a pijte jen džus během 
3 dní a budete překvapeni, 
když vám vaši přátelé řek-
nou, jak zářivě vypadáte! 
A jaké ovoce si vybrat?
KIWI - Malé, ale mocné. 
Je dobrým zdrojem draslí-
ku, magnézia, vitaminu E 
a vlákniny. Obsahuje dva-
krát tolik vitamínu C než 
pomeranč. 
JABLKO - Jablko denně vás 
udrží daleko od lékaře. Přes-
tože jablko obsahuje málo 
vitamínu C, má antioxidan-
ty a flavony, které podporují 
aktivitu vitaminu C, což po-
máhá snížit riziko rakoviny, 
infarktu a mrtvice. 

JAHODY - Ochranné ovoce. 
Jahody mají nejvyšší celko-
vou sílu antioxidantů mezi 
ovocem a chrání tělo před 
onemocněním rakovinou 
a ucpáním cév volnými ra-
dikály. 
POMERANČ - Nejsladší 
medicína. Jezením 2-4 po-
merančů denně se chráníte 
před chřipkou, vysokým 
cholesterolem, ledvinovými 
kameny a snižujete si riziko 
vzniku rakoviny. 
A ještě pár rad a receptů na-
víc:
Boj s migrénou: Uvařte si 
rozmarýnový čaj. Ten za-
brání zhoršení bolesti. Sta-
čí jednu lžičku rozmarýnu 
zalít šálkem vroucí vody, 
nechat deset minut vyluho-
vat a vypít. S bolestí zatočí 
i černý silný čaj s nadrce-
nými hřebíčky. Čaj pomůže 
díky teinu a hřebíček má  
protizánětlivé účinky. K čaji 
zakousněte pár mandlí, ty 
také proti bolesti pomohou.
Bolest v krku, chrapot: Pijte 
cibulový čaj s medem. obsa-
huje éterické oleje a med je 
zázrak sám o sobě.
Pijte ohřátou vincentku 
s mlékem na chrapot: Vin-
centka hlasivkám pomáhá. 
Lidé mají tendenci sípat 
a šeptat a to je to nejhorší, 
co můžou pro své hlasivky 
udělat.
Pijte čaj z majoránky: Majo-
ránka má léčivé účinky, nic s 
ní nezkazíte.
Smích vyléčí střeva: Dobrá 
nálada léčí. Dokonce i vaše 
střeva. Smích z plna hrdla 
jim zajistí dokonalou masáž.
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Čokoláda na krk: Pokud 
vás škrábe v krku, zkuste 
čokoládu. Theobromin, kte-
rý obsahuje kakao, totiž po-
tlačuje citlivost nervových 
senzorů a tím mírní bolest 
v krku.
Zrníčka proti zápachu 
z úst: Nepříjemného zápa-
chu z úst se zbavíte žvýká-
ním kávových zrnek.
Čaj pro voňavé nohy: Lou-
hujte dva sáčky čaje v půl li-
tru vody po dobu 15 minut. 
Výluh zřeďte dvěma litry 
vody a ponořte do něj nohy 
na 30 minut.
Bramborou proti únavě: 
Nakrájejte umytou a olou-
panou bramboru a na noc ji 
ponořte do sklenice studené 
vody. Vodu z brambory ráno 
vypijte.
Jedlá soda na unavené 
nohy: Udělejte si teplou lá-
zeň, do teplé vody nasypte 
2-3 čajové lžičky jedlé sody,
ponořte nohy na 30 minut.
VYPROŠŤOVÁK
Ingredience: ocet, voda, 
jedlá soda. Zdá se podivný, 
ale pomáhá to. Po tahu je 
úplně jedno co pijete,  hůř 
vám už stejně nebude.
Postup: zředíme vodou do 
mírně kysela, zneutralizu-
jeme jedlou sodou (pozor, 
dost to pění) – a vypijeme. 
Kupodivu nechutná to až 
tak odporně jak to vypadá. 
Místo octové vody lze pou-
žít cokoliv kyselého (kyse-
lina citrónová, lák z okurek 
nebo z kysaného zelí). Pak 
chvilku počkáme, pojistíme 
to kávou a vzhůru do práce.
Připravila Kateřina Chupíková

Toulání
V říjnových toulkách za-
vítáme do mikroregionu 
Boskovicko. tvoří 14 obcí: 
Benešov, Chrudichromy, 
Knínice, Kořenec, Lhota Ra-
potina, Ludíkov, Okrouhlá, 
Sudice, Suchý, Újezd u Bo-
skovic, Valchov, Velenov, 
Vážany, Žďárná a město 
Boskovice. Celková rozloha 
mikroregionu je 130 km²; 
žije zde přes 17 tisíc obyva-
tel.  Boskovicko leží v se-
verní části Jihomoravského 
kraje, na rozmezí Českomo-
ravské vysočiny a Drahan-
ské vrchoviny. Boskovická 
brázda, povodí řeky Svita-
vy i řada přírodních parků 
vytváří velice pestrý a roz-
manitý reliéf celého území 
regionu. Najdete zde rysy 
typické pro Drahanskou vr-
chovinu - kopce a hornaté 
hřebeny, stejně tak krátké 
nížiny a malebná údolí, lou-
ky jsou střídány jehličnatý-
mi i listnatými lesy. Krajina 
je protkána potůčky a po-
toky i uměle vytvořenými 
vodními plochami. Vlastní 
Boskovická brázda začíná 
u Jevíčka a táhne se až po 
Boskovice, kde ústí do údolí 
řeky Svitavy. Obě spojené 
nížiny bývají díky své úrod-
né půdě označovány jako 
tzv. Malá Haná. Výšková 
rozmanitost je také velmi 
zajímavá – od 300 m. n .m. na 
toku řeky Svitavy až po nejvyš-
ší vrcholy Drahanské vrchovi-
ny přesahující 700 m. n. m
Na mnoha místech regionu 
najdete doklady o bohaté 

historii, protože území Bo-
skovicka bylo osídleno již 
v prehistorickém období. 
Centrem mikroregionu je 
město Boskovice, město sed-
mizubého hřebene, deváté 
největší město jižní Moravy; 
prastaré správní středisko, 
město škol, výrobních pod-
niků a kulturních tradic. 
V dobách minulých prochá-
zela krajem řada zemských 
stezek, na jejichž ochranu 
vznikla řada hradů, které 
byly v některých případech 
přebudovány v zámecké 
sídelní objekty, jako na-
příklad v Letovicích nebo 
Kunštátě.  Boskovice, kte-
ré podle pramenů vznikly 
už v polovině 13. století, se 
mohou pochlubit řadou kul-
turních a architektonických 
zajímavostí – hradem, zám-
kem, radnicí, kostelem sv. 
Jakuba st., synagogou maior 
v židovské čtvrti i původ-
ním židovským hřbitovem.  
Na mnoha místech regionu 
je dochován nejen historic-
ký kolorit lidové architek-
tury, ale můžete navštívit 
i řadu řemeslných manufak-
tur, jako například hrnčíře, 
keramiky, výrobu modro-
tisku apod. V okolí Bosko-
vic najdete mnoho krásných 
a atraktivních míst, k nimž 
patří třeba rybník Suchý, 
Westernové městečko nebo 
kostel i fara v Knínicích. 
V nedaleké Rudce najdete 
Jeskyně Blanických rytířů 
nebo Burianovu rozhled-
nu z doby vzniku jeskyně 
(1902–1931). Jeskyni vytvořil  
samouk Stanislav Rolínek 



počtení ke kávě

Přetékající pohár
František Gellner (1881  - asi 
1914, prohlášen za nezvěstného na 
haličské frontě 1. SV) 
Já držím pohár ve své dlani.
Je zpěněný a přetéká.
Já držím pohár ve své dlani,
jenž čeká na rty člověka.

Jenž čeká, zdali víno jeho
se do brázd vyschlých rozleje,

na snivých květech v jiných světech
zda zavěsí své krůpěje.

Jenž čeká, zda se sehnou květy
pod onou tíží ku zemi.
Jenž čeká, zdali jiné světy
rozzáří svými vůněmi.

Já držím pohár ve své dlani,
jenž čeká na rty člověka.
Já držím pohár ve své dlani:
své srdce, které přetéká.

Ze sbírky Po nás ať přijde potopa!

v pískovcové skále a mezi 
sochami najdete sv. Václava, 
Blanické rytíře, legionáře, 
lva a další. Na vrcholu kop-
ce Milenka (580 m.n.m.) se 
nachází větrný mlýn se šes-
ti perutěmi,  v roce 1866 ho 
postavil starosta obce Jakub 
Veselý za svým gruntem. 
Na jeho výstavbu bylo po-
užito kořeneckého kamene 
sesbíraného na polích. Po-
poškození vichřicí v r. 1944 
byl obnoven, ale pouze se 
čtyřmi perutěmi. Mlýn mlel 
do druhé světové války, bě-
hem ní bylo mletí zakázáno. 
Vystřídali se zde 3 mlynáři: 
Jakub Veselý, Josef Popelář, 
Josef Pokorný. Poslední obilí  
semlel Josef Pokorný v roce 
1949. 
Arboretum Šmelcovna je 
součástí většího celku, od 
historických dob souborně 
nazývaného „Dva dvory”. 
Samotný název „Dva dvo-
ry” je velmi starý a vznikl 
z toho, že v těchto místech 
stály v minulosti skutečně 
dva panské dvory. Přírod-
ní park Halasovo Kunštát-
sko se rozprostírá na ploše 

48,6 km2. Krajina svou pro-
stou krásou uchvátila srdce 
známého básníka, který zde 
často a rád přebýval. Kun-
štát nese hrdě jméno svých 
pánů, jejichž rodovým síd-
lem býval hrad nad městem 
a z jejichž rodu pocházel 
i Jiří z Poděbrad. 
Nesmíme však zapomenout 
ani na zámek v Boskovicích. 
Na místě dnešního bosko-
vického zámku stával pů-
vodně dominikánský kláš-
ter, který po svém zrušení 
sloužil krátce jako manu-
faktura na výrobu barviv. 
V roce 1819 za Františka 
Xavera Ditrichsteina za-
počala přestavba kláštera 
na honosné zámecké síd-
lo. V roce 1826 byla stavba 
v areálu volného anglického 
parku dokončena. Vznikl 
tak jeden z nejpůvabnějších 
empírových zámků na Mo-
ravě, který si svou slohovou 
čistotu udržel až do součas-
nosti. V období protektorátu 
byla na zámek a celé tehdej-
ší panství uvalena nucená 
správa, kterou vystřídala 
po roce 1948 správa státní. 

Po roce 1991 byl zámek opět 
vrácen původním majite-
lům, hraběcí rodině Mens-
dorff-Pouilly.  
Boskovicko je skvělým mís-
tem pro aktivní odpočinek. 
Všechny zajímavosti totiž 
můžete navštívit po turi-
sticky značených cestách, 
cyklotrasách nebo v zimě 
na běžkách. Ve Ski areálu 
v Olešnici jsou k dispozici 
tři vleky a uměle zasněžo-
vaná sjezdovka je ideální 
zejména pro rodiny s dětmi. 
Ať navštívíte Boskovicko 
v kterémkoliv ročním obdo-
bí, vždy se bude na mnoha 
místech konat některá z tra-
dičních akcí. Díky své eko-
logicky vyvážené krajině, 
bohaté historii a pestré kul-
turní nabídce patří Bosko-
vicko k turisticky vděčným 
a vyhledávaným místům. 
Sám jsem některá místa 
v regionu  navštívil osobně 
a zanechala ve mě ten nej-
lepší dojem.

Na počtenou příště.                                                                        
Luděk Klouček.

připravil Jan Liškař
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Měsíční znamení 
Váhy (25. 9.–22. 10.)
Charakteristika
Snad aby učinili radost 
názvu svého znamení, 
jsou lidé narození ve zna-
mení Vah většinou roz-
vážní, vyvážení a harmo-
ničtí. V každém případě 
dřív než se odváží, rozva-
žují. Je možné, že se v je-
jich středu najde zbrklejší 
jedinec, ale to bývá oprav-
du vzácná výjimka. Tito 
lidé jsou upřímní, poctiví 
a slušní a ze všeho nejmé-
ně snášejí hlučné, neoma-
lené nebo vulgární jedná-
ní a chování. U lidí 
narozených v tomto zna-
mení se projevuje výraz-
né estetické cítění spolu 
s uměleckým nadáním 
a je lhostejné, pro který 
z oborů umělecké činnos-
ti se rozhodnou; pro kaž-
dý budou přínosem. Po-
kud z nich nebudou 
přímo aktivní umělci, 
projeví svůj vkus ve všem, 
čemu se budou věnovat. 
Jsou to lidé šikovní, pilní, 
inteligentní a podnikaví.

S těmito lidmi se jedná ve-
lice příjemně a i když si 
někdy dávají čas na roz-
hodování, vrhají se do 
díla s nadšením, pokud 
shledají, že jde o zajímavý 
i výnosný úkol. Jejich ná-
roky jsou dost vysoké, 

protože znají hodnotu své 
práce, žádají správné oce-
nění.

Tito lidé se zdají pevní 
a rozhodní, ale za maskou 
stability zastírají své 
vnitřní nejistoty. Nejsou 
náladoví ani neupřímní, 
ale dovedou propadat po-
chybnostem, ať už vlast-
ním nebo takovým, které 
si nechali vsugerovat dru-
hými. V takových přípa-
dech jsou nespolehliví, 
ale nedá se jim přisuzovat 
zlý úmysl. 

Přes jejich vnitřní nejisto-
ty až rozháranost jsou to 
lidé s nesmírným citem 
pro spravedlnost a v tom-
to ohledu jsou skálopev-
ní. Jakkoli si nejsou jistí 
sami sebou, druhé dove-
dou hodnotit naprosto 
přesně, správně a s po-
chopením. Považují za 
svou povinnost obrušovat 
hrany rozdílných stanovi-
sek, zmírňovat rozdíly 
a zabránit bezpráví. V ka-
ždém společenském se-

skupení jsou lidi narození 
v tomto znamení velmi 
oblíbeni, protože dove-
dou nenásilně urovnat 
každý spor a tím stmelit 
lidi k práci i zábavě. Svým 
vystupováním i vkusným 
oblečením udávají tón 
a každý v jejich blízkosti 
se zastydí za vlastní ne-
dostatky a nedbalost, kte-
ré se pro příště vystříhá. 

V roli nadřízených se cho-
vají demokraticky a vyža-
dují spolupráci spíš než 
podřízenost. Jejich klid, 
rozvaha a spravedlnost 
ukazuje, že je možné sou-
žití na úrovni a jejich své-
rázný smysl pro humor 
dává té úrovni správné 
koření. 

Známé osobnosti   naro-
zené ve znamení Vah:
Rudolf Hrušínský st., Ru-
dolf Hrušínský ml., Vla-
dimír Remek, Ondřej Ha-
velka, Václav Havel, Emil 
Holub, Jaroslav Ježek, 
Brigitte Bardotová, Sa-
rah Bernhardtová, Jimmy 
Carter, Michael Douglas, 
Dwight Eisenhower, 
George Gershwin, John 
Lennon, Vladimír Men-
šík, Luciano Pavarotti, 
Bruce Springsteen, Sting, 
Margaret Thatcherová, 
Oscar Wilde 
Z www.znameni-zverokru-

hu.najdise čerpala 
Alice Vašáková



Poslední slovo
Jsem typ, který se potřebuje stále na něco těšit. 
Jsem skromná, nepotřebuji toho k tomu těšení 
moc. Nejdu ani tak po materiálních zážitcích 
(i když… i za peníze se dá v nejhorším pořídit 
trocha té radosti), jako po zážitcích. Z tohoto 
pohledu je pro mě život na Kratochvilce 
„to pravé“. Radost mi totiž v poslední době 
udělala třeba opravená knihovna, hrníčky 
s fotkami Kratochvilky, pečlivě připravená 
oslava založení, lidé, kteří v sále pobíhali 
kolem fotek a ukazovali si se navzájem, videa 
z uplynulých akcí, maso z kotlíku které jsem 
zajídala cigárou, zvláštní pocit při listování 
starou kronikou a mnohé další. Bylo těch 
zážitků mnoho a teprve přijde čas prosévání, 
po němž zůstanou ty nej… Ještě nevím které 
to budou, ale cením si toho, že mám z čeho 
vybírat.
Sotva dozněly oslavy, vrháme se období 
hodového. V okamžiku kdy čtete tento 
příspěvek stojí na place mája, načančané 
kroje čekají na pořádné roztančení, sál 
je vyzdobený, tombola nachystaná, jídlo  

a pití připravené… a mohla bych pokračovat 
donekonečna. Stárky zvedají hlavu k obloze  
a modlí se za dobré počasí, aby si to v sobotu 
a neděli mohly všechno dosyta užít. A doufají, 
že si vy ostatní nenecháte ten zážitek ujít. 
Já – těšící se typ – už mám velký kus radosti 
v kapse. Bez ohledu na to, jak celé hody 
dopadnou, už jsem svůj příděl dostala. 
Celá příprava, která až doteď probíhala, mě 
potěšila. Chci vyseknout hlubokou poklonu 
především Petře a Katce, které nás dokázaly 
dostrkat k netušeným výkonům a přitom ani 
na chvilku nepřestaly být usměvavé, vlídné, 
vstřícné a v pohodě – i když pohled na nás, jak 
zápasíme s jejich „choreografiemi“, musel být 
náročný. Když jsme tuhle nacvičovaly besedu 
a pomocné stárkové se opřely do zpěvu, měla 
jsem husí kůži. A když se pod námi motaly 
holčičky, které se také chystají do krojů, byl 
na to krásný pohled. Za to všechno jsem moc 
ráda a těším se, jak to o víkendu v pohodě  
a s chutí dotáhneme do vítězného konce.

Alice Vašáková

Přímluvy

Prosíme, veď světlem Ducha svatého zastupitele naší obce, kteří pracují pro dobro  
obce a jejich občanů.

Prosíme, požehnej naší obci a chraň ji ode všeho zla.

Prosíme, posiluj v každém z nás pocit odpovědnosti, ohleduplnosti a úsilí o společné 
dobro.

Prosíme, požehnej nás při stavbě kaple, místa, kde  se jednou chceme setkávat.

Prosíme za všechny zemřelé v naší obci. Uveď je do svého nebeského království.

Prosíme za všechny  nemocné a strádající v naší obci. Buď jim dárcem naděje a síly.

Tyto přímluvy byly vysloveny při slavnosti žehnání nového praporu a znaku naší 
obce

Děkujeme paní Jaroslavě Hosové za pomoc při výzdobě při slavnosti žehnání. 

†
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foto Jiří Čermák


