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Vážení občané,

jako obvykle vás chci informovat o tom, co se děje na 
našich projektech.

Zateplení budovy Obecního úřadu po jednom roce 
intenzivní práce konečně dospělo do realizační fáze. 
14. února byla podepsána Smlouva o dílo a 28. února 
si pracovníci firmy Miloš Ryšavý, stavební a obchod-
ní firma s.r.o., Vémyslice převzali staveniště. Za obec 
Kratochvilka jsou dohledem nad realizací pověřeni 
místostarosta Jiří Vozdecký a zastupitel Luděk Klou-
ček. Na ně se můžete obracet se svými připomínka-
mi, náměty a dotazy. Budeme se snažit koordinovat 
práce tak, aby co nejméně omezily provoz všech sou-
částí budovy. 

Na Opravě a rekonstrukci vodovodu začaly prá-
ce v obci. Ty budou vyžadovat součinnost všech 
občanů, u kterých se bude rekonstruovat přípojka. 
Pro připojení domácnosti je nutné splnit řadu práv-
ních aktů jako jsou podmínky předčasného užívání 
stavby, tlakové zkoušky potrubí, doložení proplachů 
a dezinfekcí, stanovisko hygieny – rozbory vody, 
(a průtlaky pod hlavní silnicí je možno dělat jen se 
souhlasem Správy a údržby silnic), proto bude po-
stup prací přizpůsobován těmto podmínkám. Pro-
síme tedy o trpělivost a pochopení všech občanů, 
které zemní práce omezí při parkování a provozu 
jejich vozidel.

Bohužel už při odkrytí  první části dešťové kanali-
zace se projevilo, že její stav je daleko horší, než jsme 
očekávali. Proto bylo bezodkladně uskutečněno po-
ptávkové řízení na monitoring stavu a nacenění lo-
kálních oprav. Současně jsme požádali Rosický pro-
voz Svazku vodovodů a kanalizací, aby nám s touto 
problematikou pomohl. Chceme vytvořit společně 
první studii řešení odkanalizování naší obce co nej-
dříve, protože to (po opravě budovy Obecního úřadu 
a zajištění pitné vody) bude náš nejslabší článek. 

Děkuji  všem za dosavadní spolupráci a podporu 

Ing. František Malý, starosta 
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Zastupitelstvo
Informace ze zasedání 
Zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva 
obce proběhlo ve středu 
27. 2. 2013. Zahájeno bylo 
standardně v 18 hodin. Na 
programu zasedání bylo 
schválení prodeje obecních 
pozemků a smlouvy o zříze-
ní věcného břemene. V rám-
ci Různého Zastupitelstvo 
vzalo na vědomí zprávy 
Kontrolního a Finančního 
výboru, obdrželo informa-
ce o vývoji prací na tvorbě 
územního plánu, opravě 
vodovodu a zateplení budov 
OÚ. Na zpracování ÚP bylo 
osloveno 5 firem, předpo-
kládaná cena je 200-300 ti-
síc korun. V současné době 
obec očekává nabídky. Re-
konstrukce vodovodu po-
kračuje podle plánu prace-
mi v obci. S vítěznou firmou 
Ryšavý byla podepsána 
smlouva na zateplení bu-
dov OÚ. 28. 2. 2013 proběhlo 
předání staveniště. Stavební 
dozor bude provádět firma 
Eurovision, dohled za obec 
budou mít na starosti Jiří 
Vozdecký a Luděk Klouček. 
Na závěr informoval pan 
starosta o aplikaci Geopor-
tál, která umožňuje na ma-
povém podkladu prohlížet 
umístění jednotlivých inže-
nýrských sítí a dalších prv-
ků (umístění osvětlení, roz-
hlasu apod.) v obci. Aplika-
ce je dostupná z webových 

stránek obce. Dále infor-
moval, že budou provedeny 
kamerové zkoušky dešťové 
kanalizace, která je ve špat-
ném stavu a o provedené 
kontrole Státním zeměděl-
ským intervenčním fondem 
v souvislosti s přidělenou 
dotací na rekonstrukci ve-
řejného osvětlení.
V rámci diskuze občanů 
byl vznesen dotaz, zda jsou 
v obci neplatiči za svoz ko-
munálního odpadu. Nepla-
tiči v obci jsou, byli obesláni 
upomínkovým dopisem. 
Proti těm, kteří na dopis ne-
reagovali, bude dále postu-
pováno v souladu se záko-
nem a dlužná částka, včetně 
pokuty, bude vymáhána.
 Na závěr poděkoval pan 
starosta občanům za účast 
a pozval je na další zasedání 
v březnu.

Přehled usnesení ze 18. za-
sedání Zastupitelstva obce 
Kratochvilka konaného 
27. 2. 2013

Zastupitelstvo obce Krato-
chvilka

Schvaluje:
Program 18. zasedání.a. 
Prodej obecního po-b. 
zemku p. č. 457/5 – za-
stavěná plocha a nádvo-
ří o výměře 22 m2 paní 
Ludmile Vozdecké.
Prodej obecního pozem-c. 
ku p. č. 646/31 – ostatní 
plocha o výměře 79 m2 
panu Karlu Podrazilovi.

Smlouvu o zřízení práva d. 
odpovídajícího věcné-
mu břemenu mezi obcí 
Kratochvilka a E.ON 
Distribuce pro vybudo-
vanou přípojku NN pro 
slečnu Tušlovou.

Bere na vědomí:
Zprávu Finančního vý-a. 
boru.
Zprávu Kontrolního b. 
výboru..

Ing. Michal Zoblivý
1. místostarosta

Provozní záležitosti obce
I když nebylo v únoru příz-
nivé počasí na venkovní prá-
ce, byla realizována finální 
část pokrytí obce veřejným 
osvětlením. Osvětlení všech 
temných koutů ulic (hlavně 
jednosměrky) bylo nutné 
provést před započetím re-
konstrukce vodovodu, aby 
nedošlo k úrazu z důvodu 
nedostatečného osvětlení 
výkopů. S poptávkou jsme 
oslovili firmy JD Rozhlasy 
a Elektro Nekuža. Výhod-
nější nabídku předložila fa 
Elektro Nekuža. V jedno-
směrce bylo nově nainsta-
lováno 5 LED světel, stejně 
jako u domu č.p. 41 a 47. 
U domu č.p. 48 je osvětlení 
halogenové. Sezónní osvět-
lení je umístěno u požární 
nádrže. Budeme ho zapínat 
v zimním období pro nasví-
cení ledové plochy. Uvede-
né úpravy stály 72 000,- Kč. 
Abychom zabránili poško-
zení osvětlení zásahem bles-

Oficiality z „OÚ“
z obecního úřadu
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ku, jak tomu bylo v r. 2012, 
rozmístili jsme 8 ks blesko-
jistek v hodnotě 9000,- Kč.
Rekonstrukce vodovodu je 
v plném proudu a žádáme 
občany, aby neváhali upo-
zornit realizační firmu na 
umístění přípojek na dešťo-
vou kanalizaci. Zabráníme 
tím zbytečnému prodlení 
prací. O případných odstáv-
kách v dodávce vody vás 
budeme informovat. Je však 
možné, že někde dojde k po-
rušení vodovodní přípojky 
a v takovém případě bude 
vodovod odstaven po dobu 
nezbytnou k opravě. Buďte 
na tuto situaci připraveni.
Doufám, že sněhové přívaly 
už skončily. Děkuji za zimní 
údržbu odpovědným pra-
covníkům Karlu Podrazilo-
vi, Zdeňku Krejčímu a nově 
Jindřichu Šabackému. V těch 
nejhorších sněhových kala-
mitách jsme také ocenili ak-
tivní přístup občanů, kteří 
si sníh před domy odklízeli 
sami. Děkujeme jim za spo-
lupráci.

Jiří Vozdecký, 
místostarosta

Finanční výbor obce 
Kratochvilka
USNESENÍ Z 1. SCHŮZE 
FV, konané dne 21. 2. 2013
Finanční výbor:
Projednal a schválil rozpoč-
tové opatření č. 11/2012.
Schválil plán práce na první 
pololetí r. 2013.
Dokončil inventarizaci ma-
jetku, pohledávek a závazků 
k. 31. 12. 2012. FV konstatu-

je, že se majetek obce proti 
minulým rokům navýšil. Ke 
snížení došlo pouze u drob-
ného dlouhodobě hmotného 
majetku, a to z důvodu no-
vého účtovaní majetku nad 
3.000,- Kč. 
Výsledek inventarizace:

Stavby, budovy • 
10.044.535,30,- Kč. 
Drobný dlouhodo-• 
bě hmotný majetek  
570.431,- Kč. 
Drobný dlouhodobě • 
nehmotný majetek   
132.895,- Kč. 
Samostatné movité věci • 
412.352,- Kč 
Pozemky 2,310.450,- Kč. • 
Nedokončené investice • 
509.600,- Kč. 
Dlouhodobé závazky • 
734.288,- Kč.  
Finanční majetek • 
45.000,- Kč. 
Pohledávky 47.176,- Kč. • 
Běžný účet 154.444,- Kč. • 
Termínované vklady • 
3,017.476,- Kč. 

Účetní majetek obce za rok 
2012 je 13,024.705,- Kč. Opro-
ti roku 2011 se podařilo na-
výšit tento majetek o bezmá-
la 2,5 milionu korun.
Z této inventury byl poří-
zen zápis o výsledku řádné 
inventarizace majetku obce 
a podrobný seznam inven-
turních soupisů.
Financované akce v roce 
2012:

Znovuotevření ma-• 
teřské školky včetně 
oplocení a hrací sestavy 
377.044,- Kč. 
Rekonstrukce pomníku • 

padlých vojáků 1. a 2. 
světové války 138. 894,- 
Kč. 
Rozhlas 55.200,- Kč • 
Veřejné osvětlení • 
452.280,- Kč.

Poskytnuté dotace: 
( TJ Družstevník, SDH, ROS-
KA, Klub důchodců Zbý-
šov, Gymnazijní společnost 
Zastávka a soutěž mladých 
hasičů Moravské Bránice)  
celkem 44.500,- Kč                                          
Dále  pořídila obec Krato-
chvilka v r. 2012 tento  ma-
jetek:
OÚ:
tažný vozík 4.000,- Kč, sběr-
ný koš na sekačku 3.146,- 
Kč, křovinořez 17.700,- Kč, 
radlice na sníh 12.000,- Kč, 
rozmetadlo 39.312,- Kč, te-
lefon 5.399,- Kč, hliníkový 
žebřík 2.490,- Kč, venkovní 
odpadkové koše 17.450,- Kč, 
silniční kartáč, prodlužova-
cí kabel, kolečko, vánoční 
řetěz celkem 5.707,- Kč.
Knihovna:
tiskárna Samsung 5.423,- Kč
JSDH:
požární automobil 85.000,- 
Kč, 5x přilba Gallet F1SF 
33.550,- Kč, 5x blůza ochran-
ného oděvu 17.207,- Kč, 5x 
zásahové rukavice Karla 
9.762,- Kč, savice 5.688,- Kč. 
Sál OÚ:
dataprojektor  14.215,- Kč, 
promítací plátno 6.069,- 
Kč, PB ohřívač Pohoda 
2.190,- Kč.

Za Finanční výbor
 předseda Luděk Klouček



6

z obecního úřadu

Informace z kontrolní-
ho výboru
Kontrolní výbor na své 
schůzce dne 26. 2. 2013 pro-
jednal a schválil plán práce 
na rok 2013. V dalším pro-
gramu výbor zkontroloval 

usnesení č. 79/2012 (Obecně 
závazná vyhláška č. 3/2012 
o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování 
komunálních odpadů). Pro-
jednal také návrh licenční 

smlouvy o veřejném provo-
zování hudebních děl.
Výsledek kontroly: usnesení 
byla splněna, nebyly zjiště-
ny žádné nedostatky.

Helena Hurtová, 
předsedkyně KV

Informace z Komise pro 
občanské záležitosti, 
kulturu a sport
Druhá schůze KOZKS 
v tomto roce proběhla ve 
čtvrtek 28. 2. 2013. Azyl jsme 
našli opět v knihovně, kde 
je útulněji než v sále. Svo-
jí přítomností nás potěšilo 
téměř kompletní zastupitel-
stvo. Letmo jsme se dotkli 
příspěvků do březnového 
zpravodaje a konstatovali, 
že akce na tento měsíc jsou 
připraveny. 
Vzhledem k chystané rekon-
strukci budovy OÚ a sálu 

nebudeme měnit termíny 
ani přidávat akce, které se 
odehrávají v sále, aby sta-
vební firma mohla také na-
plánovat svoji práci. Snaží 
se nám vycházet vstříc, tak 
je fér se chovat stejně. Je to 
koneckonců i v našem vlast-
ním zájmu. 
Ze strany TJ Družstevník 
jsme byli informováni, že se 
ujmou pořádání Babských 
hodů. To ovšem neznamená, 
že vše musí dělat jen členové 
TJ. Družstevník zajistí kape-
lu, občerstvení a ostatní pro-
vozní věci, ale účastnit se 
nebo pomáhat s organizací 

mohou i nečlenové. Hody 
jsou akce celé obce napříč 
spolky a sdruženími, pro 
potěšení všech. Všechny 
dobrovolnice i dobrovolníci 
jsou stále vítáni. 
Nakonec jsme pokračovali 
ve sbírání nápadů na pro-
gram oslav 230. výročí Kra-
tochvilky. Jeho finální podo-
ba je ještě daleko, ale obrysy 
už máme.
Příští schůzka Komise je na-
plánována až na duben.
Zápis ze schůzky najdete 
opět na webu Kratochvilky.

Martin Vašák

Únorová Hernička
Hernička 5. 2. byla v duchu 
velkého cvičení, ke kterému 
jsme použili lavičku.
A to se děly věci: děti ji do-
kázaly přelézt, přejít i přita-
hovat se. 
Také jsme si zacvičili 
s obručemi a jinými pře-
kážkami na cvičení. 
Maminky pokračovaly 
v pletení košíku a občas 
se k našim hrám přidaly.
12. 2. byly jarní prázdni-
ny, tak se Hernička neko-
nala.
19. 2. se mi Hernička mo-

ooc líbila, nejen kvůli vel-
ké návštěvě děti, ale i díky 
moc příjemné atmosféře, 
která tam panovala. Dala 
jsem si sama takové malé 
téma: zvířátka a moc se to 
povedlo. Přišla myška Hra-

balka, zajíček Ušáček a také 
i medvídek. Jasně, kdo to 
trochu zná,  tak hned ví, 
že šlo o pohádku BOUDO 
BUDKO...A my jsme ji nako-
nec zahráli našim divákům. 
Musím říct, že se nám moc 

povedla. Všechny děti 
se zapojily a maminky 
tleskaly.
Musím vlastně pochvá-
lit i maminky: máme 
upletené první dva ko-
šíky a jsou moc pěkné. 
Poslední únorová Her-
nička proběhla 26. 2. 

Veronika Vítová
foto: Liduška Vozdecká



Pro organizátory akcí ko-
naných pod širým nebem je 
vždy největším strašákem 
počasí. To zpravidla neplatí 
u sportovních turnajů, kte-
ré se hrají „pod střechou“ 
v místním kratochvilském 
sále. Sobota 23. 2. 2013, kdy 
se pořádal 2. ročník turnaje 
ve stolním tenisu „Gamba 
Cup“, byla důkazem toho, 
že i tak může počasí svými 
rozmary rozhodně ovliv-
nit počet soutěžících a tím 
i třeba soutěž samotnou. 
Vzpomínáte na tu sněhovou 
kalamitu již od rána? Členo-
vé TJ Družstevník a zároveň 
organizátoři tohoto sportov-
ního klání lehce znervózně-
li. I já jsem s obavami vyhlí-
žela z okna, zda zahlédnu 

nějaký dopravní prostředek 
s přespolními závodníky. 
Sníh se sypal nepřetržitě, 
silnice a cesty zaváté. Zá-
vodníci přesto přijížděli! Se-
šlo se 15 mužů, 8 chlapců do 
18 let a 4 odvážné ženy. Pod-
trženo, sečteno: závodníků 
se sjelo ze sedmi obcí a měst 
celkem 27.  
Poté co se rozhodlo o nasa-
zení hráčů (kdo s kým a v ja-
kém pořadí), bylo vše jasné 
a začalo se hrát. Hráče pod-
pořil svou návštěvou i pan 
starosta Ing. Malý. Závodní-
ci měli elán i energii. Kolem 
poledne, když se o slovo při-
hlásil hlad, bylo pro hráče 
připraveno maso v kotlíku. 
Hrálo se dál a hra byla čím 
dál napínavější, vždyť šlo 

o poháry a stupínky vítě-
zů…
 Na hladký průběh turnaje 
dohlížel pan Dezider Trnav-
ský spolu s Honzou Hurtem. 
Zhostili se rolí rozhodčích 
a postarali se i o vyhlášení 
a předání pohárů vítězům. 
Nechybělo ani závěrečné 
skupinové foto a podle ro-
zesmátých tváří to byla akce 
povedená.
Tentokrát uvádíme i čtvrté 
místo s bramborovou me-
dailí. Není to bezdůvodné. 
Snažím se poukázat na fakt, 
že tento turnaj ovládl klan 
rodin Vaverkových a Jeřáb-
kových, tedy sourozenci 
Dana a Josef s rodinami. Po-
suďte sami.

Pingpongové ohlédnutí

Dvouhra ženy Dvouhra chlapci Dvouhra muži
1. místo Jeřábková Adéla Fajt Zdeněk Krejčí Josef (Ivančice)
2. místo Jeřábková Dita Syrovátka Martin Vaverka Vojtěch
3. místo Vaverková Jana Hudec Pavel (Zbýšov) Vaverka Josef
4. místo Jeřábková Dana Zoblivý Michal Nevřivý Jaroslav (Ludvíkov)

uskutečněné akce

Za TJ Družstevník Katka Staňková

-jc-
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plánované akce

Nepotřebné věci 
potřebným lidem
SDH Kratochvilka pro velký 
zájem občanů opakuje sbír-
ku nepotřebných věcí, které 
pomůžou někomu jinému.
Tyto věci (zabalené v krabi-
cích či pytlech) budeme vy-
bírat ve dnech 15.3. od 16:00 
do 18:00 hodin a 16.3. od 
9:00 do 11:00 hodin v míst-
ní hasičce.

V případě, že se vám daný 
termín nehodí, kontaktujte 
nás na tel. č. 608 735063 – 
p. Šmídková

Co vše můžete darovat ?
Letní a zimní oblečení • 
(dětské, dámské, pán-
ské).
Lůžkoviny, prostěradla, • 
ručníky, utěrky, záclo-
ny.
Látky (minimálně 1m², • 
prosíme nedávejte nám 
odřezky a zbytky lá-
tek).

Domácí potřeby - nádo-• 
bí bíle i černé, skleničky 
– vše nepoškozené.
Peří, péřové i vatova-• 
né přikrývky, polštáře, 
deky, spací pytle.
Veškerou nepoškoze-• 
nou obuv.

Darováním nepotřebných 
oděvů a dalších věcí uvolní-
te místo ve své skříni, umož-
níte jejich další využití a po-
můžete opravdu potřebným 
lidem.

Za SDH Lenka Šmídková

Třetí literární 
kavárnička, tento-
krát narozeninová
Zveme všechny čtenáře 
kratochvilské knihovny do 
Literární kavárničky. Bude 
narozeninová, takže na vás 

čeká dort s jednou svíčkou 
a lahodné tekuté občerstvení.

Kavárnička se pro vás otevře 
v sobotu 16. 3. 2013 od 17:00 
v prostorách knihovny.
Přineste si své oblíbené 
knížky a přečtěte z nich 
ostatním, co se vám zlíbí. 

Anebo přijďte jen tak po-
slouchat. A když k tomu při-
dáte ještě něco malého „na 
zobání“, budeme rádi. 
Společně oslavíme naroze-
niny knihovny čtením a na-
sloucháním. 

Naviděnou se těší knihovnice.

Velikonoční 
prodejní výstava
Jaro se blíží. Ale tak nějak 
pomalu.  Také cítíte potřebu 
naladit se „jarně“? Já ano. 
A tak vítám, že mám tu čest 
napsat pozvání na veliko-
noční výstavu spojenou 
s prodejem výrobků, která 
se bude konat v sobotu dne 
23. 3. 2013 od 15:00 hodin 
v místním sále.
Mnoho občanů, kteří v letech 
minulých poctili velikonoční 
výstavu svou přítomností, 
už ví co očekávat.  Těm, 
kteří přijdou poprvé, mohu 
slíbit vyzdobený sál plný 

vel ikonočních dekorací , 
kraslic zdobených různými 
technikami i jarní květiny 
v květináčcích. Některé 
výrobky na nazdobené tabuli 
budou určené k prodeji, jiné 
neprodejné - jen na ukázku. 
V dřevěných stáncích se už 
tradičně budou prodávat 
ubrusy, dekorativní před-
měty a mnoho jiného pro 
radost i k praktickému vyu-
žití. 
Vždy máme pro návštěvníky 
nachystané posezení, kde 
si lze odpočinout a třeba se 
i občerstvit. Bar bude ote-
vřen. Sladké i slané výrobky 
připraveny. V minulých le-

tech si návštěvníci mohli vzít 
inspiraci a ponaučení „jak na 
to“ od trpělivých dam, které 
zdobily kraslice slámou nebo 
malovaly nádherné vzory 
na perníčky. V tomto roce si 
přejeme nabídnout zase něco 
jiného -  samozřejmě opět 
s velikonoční tématikou. 
Právě teď se aktuálně radíme 
a poohlížíme po někom, 
kdo by vás svou dovedností 
nejvíce zaujal. A co je neméně 
důležité, aby byl ochoten 
přijmout naše pozvání. 
Z tohoto důvodu zůstane 
náš host zatím utajen.
Jako každý rok vítáme vaše 
výrobky. Je na každém, zda 



si přeje to co přinese pouze 
ukázat nebo nabídnout 
k prodeji. Výrobky vybíráme 
v sobotu dopoledne mezi 
devátou a desátou hodinou.
Provize z prodaných 
výrobků činí 10%. 
Vámi dodané výrobky 

odměníme občerstvením 
zdarma  - zákusek + káva, čaj.
Už jsme se mnohokrát 
mohli přesvědčit o tom, jak 
jsou kratochvilští občané 
nápadití a kreativní. 
Někdy i „z ničeho“, ovšem 

za pomoci šikovných 
rukou, vzniknou nádherné 
věci a úžasné výrobky.                                                           
Již tradičně jsou pořadateli 
akce členové TJ Družstevník 
Kratochvilka.

za TJ Katka Staňková
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Dýňobraní 

O tom, že TJ Družstevník má 
v plánu pořádat na podzim 
drakiádu, jsme již informova-
li. Tuto akci jsme se rozhodli 
spojit s dýňobraním.
To je ale spojené s velkým 
množstvím materiálu – v na-
šem případě velkých oranžo-
vých dýní.

Ano. Víme, že podzim a skli-
zeň dýní je v nedohlednu. 
Ale abychom sklidili, musí-
me zasít. A proto se obrací-
me na všechny zahrádkáře 
s velkou prosbou. Pokud bu-
dete mít na své zahrádce ne-
využité místo a přesto by se 
vám líbilo ho využít, může-
te pro nás vypěstovat dýně? 
Bylo by moc hezké shromáž-

dit spoustu této atraktivní 
zeleniny a vydlabanými dý-
němi vyzdobit celou Krato-
chvilku. Upřednostňujeme 
sice dýně velké oranžové, 
ale přivítáme i jiné druhy 
např. dýni Hokkaido, nebo 
tykve okrasné. 

za TJ Katka Staňková

Kulturní přehled – 
Rosice a okolí
Věřím, že se necháte inspiro-
vat následující nabídkou a na 
nějaký ples, show, koncert či 
do kina si vyrazíte.

Absolventský ples ZŠ Rosi-
ce - 8. 3. 2013 KD Cristal  od 
19:30
K tanci a poslechu hraje sku-
pina Tremolo. Slavnostní 
stužkování žáků 9. tříd, před-
tančení, bohatá tombola.
Vstupné 70 Kč, 
místenka 50 Kč.
Pořadatel: Základní škola 
Rosice

Fresh ples
9. 3. 2013 Pamir Zbýšov od 19:30
Předprodej vstupenek bez 
místenek v KIC Rosice - cena 
100 Kč.

Hledání malého prince
9. 3. 2013 v Kině Panorama

Gymnázium Zastávka a 
Městská knihovna Rosice za 
podpory Alliance Francai-
se v Brně pořádají literární, 
výtvarný, multimediální a 
jazykový festival autorské 

tvorby, věnovaný 70. výročí 
zrození postavy MALÉHO 
PRINCE. Slavnostní pře-
hlídka všech prací, spojená 
s oceněním těch nejzajíma-
vějších v každé kategorii se 
uskuteční v ZKC zámku Ro-
sice od 17:00.
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Listování s Lukášem Hejlí-
kem - v pondělí 11. 3. 2013 
v 18:00 v zrekonstruova-
ném sále kina Panorama
Scénické čtení z knihy Da-
niela Glattauera Dobrý proti 
severáku.  
Vstupné 70 / 90 Kč, předpro-
dej v KIC Rosice. 
Emmi Rothnerová chtěla 
přes internet zrušit před-
platné časopisu Like. Kvů-
li překlepu ale její e-mail 
dostane Leo Leike. Protože 
Emmi mu dál posílá e-mai-
ly, upozorní ji Leo na její 
omyl. Začne tak nezvyklá 
korespondence, jakou lze 
vést jen s osobou naprosto 
neznámou. Na tenkém ostří 
mezi absolutním neznámem 
a nezávaznou intimitou se 
oba víc a víc sbližují, až si 
nakonec musí nevyhnutelně 
položit otázku: snesly by mi-
lostné city, které rozkvetly 
v e-mailech, osobní setkání? 
A co by se stalo, kdyby ano? 
Tenhle milostný balet by se 
jistě líbil všem romantikům, 
a to hned z několika důvo-
dů. Oba protagonisté v kni-
ze okusí nejrůznější odstíny 
a tóny staré dobré romantic-
ké touhy, která vzkvétá, ale 
nerozplývá se. Text je navíc 
vtipný, což je pro romanti-
ky velice cenné. Kouzelně 
emailové LiStOVáNí!
Účinkují: Věra Hollá, Pavel 
Oubram a Lukáš Hejlík, v 
překladu Ivy Kratochvílové 
knihu vydalo nakladatelství 
Host.
Pořadatel: KIC Rosice

Komici s.r.o. - 16. 3. 2013 
Country Sallon Pamir Zbý-
šov ve 20:00
Zábavná show - Ti nejlepší 
z pořadu „Na stojáka“. Vy-
stoupí Miloš Knor, Lukáš 
Pavlásek a Marek Daniel.
Rezervace vstupenek na re-
cepci penzionu nebo na tel. 
č. 546 431 231

Dětský bazar - 17. 3. 2013 
Zámecké kulturní centrum 
- společenský sál 
9:00 -12:00
Pořadatel: KIC Rosice

My děti ze stanice ZOO - 
21. 3. 2013 kino Panorama 
Typ akce: beseda, přednáš-
ka
Pořadatel: Městská knihov-
na Rosice

Veselý učitelský koncert - 
22. 3. 2013 Rosice, Zámecké 
kulturní centrum v 18:00
Známé melodie nejenom 
z filmů a muzikálů. Vstupné 
dobrovolné. 
Pořadatel: Základní umě-
lecká škola Rosice

Velikonoční kumštování 
IV. - 23. 3. 2013 Rosice, Spo-
lečenský sál ZKC, nádvoří 
zámku 9:00 - 17:00
Společenský sál zámeckého 
kulturního centra zaplní 
kumštýři, kteří budou před-
vádět svá řemesla a umění 
– především se zde budou 
zdobit kraslice (tradičními 
i novějšími metodami - vos-
ková batika, vyškrabování, 
madeira – dírkové kraslice, 

leptání a zdobení slámou...), 
plést pomlázky, zdobit ve-
likonoční perníky. Pro děti 
i dospělé bude po celý den 
probíhat velikonoční work-
shop. Návštěvníci budou 
moci ochutnat tradiční ve-
likonoční pochutiny, jako 
jsou jidáše, mazance, plněná 
vejce a velikonoční cukroví. 
Nebude chybět ani kulturní 
program.
Na nádvoří zámku zajisté 
přiláká děti i dospělé Mini 
ZOO ze dvorku – výstava 
domácích zvířat, děti se zde 
budou moci povozit na po-
nících. Zaplní ho tradiční 
řemeslný jarmark, součástí 
akce bude také farmářský 
trh. Na prohlídku zve také 
zámecký příkop se středo-
věkou vesnicí. Na náměstí 
bude již podruhé ozdoben 
velikonoční strom.
Pořadatel: KIC Rosice

Divoké kočky - 29. 3. 2013 
Country Sallon Pamir Zbý-
šov ve 20:00
Typ akce: diskotéka, taneční 
zábava, ples
Vystoupení oblíbené ostrav-
ské travesti skupiny.
Rezervace a předprodej na 
recepci penzionu nebo na 
tel. č. 546 431 231.

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

zpracovala Hana Pavlíčková



11

Březnové  akce v mikroregionu Kahan

připravila Lenka Šmídková, zdroj: http://www.mikroregionkahan.cz/

Datum Název akce Místo konání
8. 3. Absolventský ples ZŠ Rosice- KD Cristal
8. 3. Dětský karneval Lukovany-Kulturní dům
8. 3. Posezení k MDŽ Zbýšov - sál MKC
9. 3. Dětský maškarní karneval Ostrovačice - sokolovna
9. 3. Turnaj v ping-pongu „O pohár 

starosty obce“
Zastávka - hala gymnázia

10. 3. Dáda Patrasová Zbýšov - kino Horník
12.-14.3. Velikonoční výstava Zastávka - DDM
13. 3. Jarní výstava žáků výtvarného oboru Zbýšov - sál MKC
14. 3. Žákovský koncert ZUŠ Zastávka - sál ZUS Zastávka
15. 3. Žákovský koncert Rosice - zámecké kulturní centrum
16. 3. III.Reprezentační ples obce Zakřany - hornický dům Zbýšov
21. 3. Veselý učitelský koncert ZUŠ Zastávka - dělnický dům
21. 3. Vítání jara Zakřany - náves před OÚ
22. 3. Veselý učitelský koncert Rosice - zámecké kulturní centrum
22. 3. Vladimír Hron „OneManShow“ Zbýšov - kino Horník
23. 3. Velikonoční kumštování IV. Rosice - ZKC, zámecké nádvoří, SVČ
23. 3. Velikonoční výstavka Kratochvilka - sál OÚ
26.-27.3. Velikonoční výstava s jarmarkem Zakřany - sál OÚ
31. 3. Divadélko před obědem Rosice - zámecké kulturní centrum

Kino Panorama
Program na BŘEZEN
Kino Panorama zahajuje 
opět provoz po částečné 
rekonstrukci a digitalizaci!

Hobit: Neočekávaná cesta - 
3D - 16. 3. 2013 a 17. 3. 2013 
v 19 hodin
USA/Nový Zéland 2012, 
režie: Peter Jackson 
Dobrodružný, 169 min., pří-
stupný, ČESKÝ DABING, 
70 Kč + 30 Kč brýle. 
Zahajovacím filmem v nově 

zdigitalizovaném a částečně 
zrekonstruovaném rosickém 
kině nemohl být jiný film než 
Hobit, nejočekávanější film 
poslední doby. Vychutnejte 
si ho v prostorové 3D verzi 
s českým dabingem. Návrat 
do Středozemě sleduje cestu 
hobita Bilba Pytlíka a skupiny 
třinácti trpaslíků k Osamělé 
hoře, kde bývalo ztracené tr-
pasličí království. Cesta je ale 
spletitá a postaví mu do cesty 
překážky, které nečekal a na-
vždy změní osud nejen jemu, 
ale i celé Středozemi. 

Gambit - 21. 3. 2013 v 19 ho-
din
Doporučená přístupnost od 
12 let, USA 2012, 
režie: Michael Hoffman 
Krimikomedie, 89 min., 
nevhodný do 12 let, 
TITULKY 
Harry dělá správce umělec-
ké sbírky, svou práci miluje, 
a přesto trpí. Jeho zaměstna-
vatelem je totiž jeden z nej-
bohatších Angličanů, stejně 
excentrický jako šílený a zce-



12

plánované akce

la nesnesitelný. A tak Harry 
naplánuje zločin, k úspěchu 
postačí, aby přestal být noto-
rický smolař.
Česká premiéra filmu podle 
scénáře bratří Coenů. 

Babovřesky - 22. 3. 2013 
v 17:30 a ve 20 hodin, 23. 3. 
2013 v 19 hodin, 24. 3. 2013 
v 19 hodin
ČR 2013, režie: Zdeněk Troška 
Komedie, 133 min.
Letní komedie Zdeňka Troš-
ky je ze života současné ji-
hočeské vesnice Babovřesky, 
která s nadhledem a kome-
diální nadsázkou, tak trochu 
v duchu Slunce, seno, sledu-
je kupící se nedorozumění 
a souhry náhod, které pořád-
ně zamotají hlavu jejím oby-
vatelům. 

Čtyřlístek ve službách krále 
- 23. 3. 2013 v 17 hodin, 
24. 3. 2013 v 17 hodin
Mládeži přístupný
ČR 2012, režie: Michal Žabka 
Rodinná komedie, 90 min., 
přístupný, 100 Kč. 

Populární komiksový seri-
ál Čtyřlístek oslavil letos už 
40 let od svého „narození“, 
prvního vydání kresleného 
příběhu autora a výtvarníka 
Jaroslava Němečka. Teprve 
nyní se však Fifinka, Myšpu-
lín, Piňďa a Bobík dostávají 
na filmové plátno

Martin a Venuše - 28. 3. 2013 
v 19 hodin, 29. 3. 2013 v 17:30 
hodin
Mládeži přístupný
ČR 2012, režie: Jiří Chlumský 
Romantická komedie, 102 
min., přístupný, ČESKY, 
90 Kč. 

Zvládne se manžel postarat 
o tři děti a domácnost bě-
hem jednoho celého měsíce? 
On sám je přesvědčen, že to 
vlastně není vůbec těžké. Jak 
to dopadne ve skutečnosti, to 
se dozvíte v nové, české, ro-
mantické komedii.

Bídníci - 29. 3. 2013 ve 20 ho-
din
VB 2012, režie: Tom Hooper 
Muzikál, 157 min., TITULKY 
Nejnovější muzikálové zpra-
cování klasické látky s hvězd-
ným obsazením, oceněné 
třemi Oscary. Nový sedmika-
nálový zvuk našeho kina je 
zárukou kvalitního zážitku.

Sammyho dobrodružství 2 
- 3D - 30. 3. 2013 v 17 hodin, 
31. 3. 2013 v 17 hodin
Bel. 2012, režie: Ben Stassen 
Animovaný, 93 min., přístup-
ný, ČESKY, 110 Kč + 30 Kč 
brýle. 
Sammy a Ray, dva nerozluční 
želví přátelé, si užívají života 
u korálového útesu. Jednoho 
dne je však uloví pytlácká 
loď a oni se ocitnou v zajetí 
ohromného akvária v Dubaji. 
Želvy se ovšem jen tak ne-
vzdávají a jsou rozhodnuty 
dokázat nemožné a dostat se 
zpět na svobodu. 

Nespoutaný Django - 30. 3. 
2013 v 19 hodin, 31. 3. 2013 
v 19 hodin
USA 2012, 
režie: Quentin Tarantino 
Western, 165 min., TITULKY 
Kultovní režisér Quentin 
Tarantino natočil jižanské 
drama z období před vypuk-
nutím Občanské války, jehož 
hlavním hrdinou je otrok 
Django. Ten má šanci získat 

díky nájemnému lovci lidí 
dr. Schultzovi svobodu, po-
kud se mu povede dopadnout 
vraždící bratry Brittlovy. Film 
získal dva Oscary. 

Rezervace vstupenek na tel. 
732 718 678 nebo e-mailu 
kino@kic.rosice.cz
Provozovatel: KIC Rosice, Pa-
lackého nám. 45, tel. 546 492 
196, 731 677 363

Kino Réna Ivančice
Program na BŘEZEN

LINCOLN  
NEDĚLE 10. 3. 2013 v 19 ho-
din
Film USA, Indie, životopisný, 
drama, délka 150 min., titul-
ky, vstupné: 80 Kč
Režie: Steven Spielberg
Hrají: Daniel Day- Levis, 
Sally Field, Joseph Gordon-
Lewit, Tommy lee Jones, John 
Hawkes, Joseph Cross
Není-li špatné otroctví, pak 
není špatné nic! Film S. Spiel-
bergra popisuje období čtyř 
měsíců života největšího ame-
rického prezidenta A. Lincol-
na. Odhaluje nejriskantnější 
a nejodvážnější rozhodnutí 
v době, kdy zemí zmítá válka. 
Silné lidské drama. 
Oscar- 11 nominací! 

SMRTONOSNÁ PAST: 
Opět v akci 
ČTVRTEK 14. 3. 2013 ve 20 
hodin 
USA, thriller, titulky, 
105 min., vstupné: 120 Kč
Režie: John Moore
Hrají: Bruce Willis, Jai Court-
ney, Amaury Nolasco, Cole 
Hauser.
Jack McClane pracuje pro 
CIA. V Moskvě působí jako 



agent v utajení a snaží se pro-
niknout mezi mafiány, kteří 
nakupují jaderné zbraně. Jack 
je odhalen. Do hry vstupuje 
jeho otec John McClane a vy-
dává se na cestu do Ruska za-
chránit syna.

ANNA KARENINA   
PÁTEK 15. 3. ve 20 hodin
Velká Británie, titulky, 
romantické drama, 130 min., 
vstupné: 80 Kč
Režie: Joe Wright
Hrají: Keira Knightley, Jude 
Law, Aaron Taylor- Johnson, 
Kelly MacDonald
Nadčasový milostný příběh 
ukazuje sílu lásky, která pro-
chází celým srdcem v kulisách 
hýřivé nestřídmé společnosti, 
jakou je carské Rusko. Vitální 
a krásná Anna má vše, o čem 
sní její vrstevnice. Setkání 
s důstojníkem Vronským roz-
hoří nepoznaný cit...

ČTYŘLÍSTEK ve službách 
krále  
SOBOTA 16. 3. v 15 hodin a 
v 17 hodin a NEDĚLE  17. 3. 
v 15 hodin a v 17 hodin
ČR, animovaná komedie, 
100 min., vstupné: 100 Kč
Režie: Michal Žabka
Animovaná komedie pro ce-
lou rodinu. Zfilmování po-
pulárního českého komiksu. 
Fifinka, Myšpulín, Piňda 
a Bobík se snaží zachránit cí-
saři Rudolfovi život i koruno-
vační klenoty, o které usiluje 
proradný alchymista Kelly. 

BÍDNÍCI
SOBOTA 16. 3. v 19 hodin 
Film Velká Británie, drama, 
titulky, délka 157 ., vstupné: 
80 Kč
Režie: Tom Hooper
Hrají: Hugh Jackman, 

Russell Crowe, Anne Ha-
thaway, Amanda Seyfried, 
Helena Bonham Carter, Sas-
cha Baron Cohen
Hrdinou filmu je Jean Valjean, 
který byl odsouzen za krádež 
chleba na galeje. Po propuš-
tění se z něj stává skutečný 
zločinec. Pomůže mu biskup, 
když zapře policii jeho lou-
pež. Z Jeana se po letech stá-
vá starosta. Velitelem policie 
je však jmenován Javert, jeho 
úhlavní nepřítel z galejí! Hra 
o život začíná znovu.

HAŠIŠBABA
ČTVRTEK 21. 3. 2013 
ve 20 hodin 
Francie, komedie, titulky, 
87 min., vstupné: 80 Kč
Režie: Jérome Enrico 
Hrají: Carmen Maura, Ber-
nadette Lafont, Diminique 
Lavant
Paulette je zapšklá stará bab-
ka. Důchod má malý, exekuce 
jí zabavila nábytek, odstřihli 
jí telefon. Stane se svědkem 
pochybného obchodu. Vidí v 
tom znamení a rozhodne se 
prodávat hašiš. Její smysl pro 
obchod i talent jsou trum-
fy. Navíc vyniká jako kuchař-
ka. Přesto není jednoduché se 
stát přes noc dealerem! 

MOCNÝ VLÁDCE OZ  
SOBOTA 23. 3. 2013 v 17 ho-
din a ve 20 hodin NEDĚLE 
24. 3. 2013 v 17 hodin 
USA, fantasy příběh, dabing, 
125 min., vstupné: 120 Kč 
a 100 Kč
Režie: Sam Raimi
Hrají: James Franco, Mila Ku-
nis, Rachel Weisz, Michelle 
Williams
Druhořadý lehkomyslný cir-
kusový kouzelník Oscar se 

ocitne v Zemi OZ. Je ohro-
men, sláva  a bohatství jsou 
jeho - dokud nepotká tři ča-
rodějky. Ty rozhodně nevěří 
jemu ani jeho kouzelnickým 
dovednostem. Oscar se do-
stane do problému. Země Oz 
je v ohrožení. Dokáže se Os-
car změnit v lepšího člověka 
a stát se mocným kouzelní-
kem?

TERAPIE LÁSKOU 
SOBOTA 30. 3. 2013 ve 20 
hodin NEDĚLE 31. 3. 2013 ve 
20 hodin
USA, romantická komedie, 
titulky, 120 min., 
vstupné: 90 Kč
Režie: David O. Russell
Hrají: Jennifer Lawrence, Ro-
bert  De Niro, Bradley Coo-
per
Pat je učitel dějepisu a po po-
bytu v psychiatrické léčebně 
se vrací bydlet k rodičům. 
Během hlídání své matky vy-
mýšlí plán, jak získat zpět 
svou exmanželku. Plány mu 
zkříží Tiffany, tajemná dívka 
z okolí. Dvojice těchto men-
tálně nestálých lidí navazuje 
zvláštní vztah.
Nenechte si ujít tento film se 
4 nominacemi na Zlaté Gló-
by a dokonce 8 nominacemi 
na Oscary včetně nominace 
za nejlepší film, režii, scénář 
i herecký výkon.

REZERVACE:

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

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

zpracovala Hana Pavlíčková
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historie

Vzhled naší obce se vý-
znamně proměnil v sedm-
desátých létech minulého 
století, když byly budová-
ny chodníky a bezprašné 
vozovky. Začalo to tím, že 
již v roce 1968 byl navážen 
štěrk, jehož hromady se vr-
šily po několik let na návsi 
a některých dalších místech 
v obci. Průběžně byly navá-
ženy obrubníky a roury na 
kanalizaci.

Lze připomenout, že prv-
ní částečně vydlážděná uli-
ce byla ta, která se svažuje 
od domu číslo 50 k rybníku. 
Iniciátory tehdy v roce 1955 
byli hasiči, kteří tím chtěli 
zabránit splachování zemi-
ny při deštích do rybníka, 
který slouží jako požární 
nádrž a je napájen dešťovou 
vodou. Tehdy byl na dláž-
dění použit lomový kámen, 
včetně kamene ze zbourané 
kaple, který byl do té doby 
srovnán a uložen na návsi. 
(1)

V roce 1970 bylo započato 
budování chodníků ve spod-
ní části obce podél domu 
číslo 30 a od domu číslo 39 
na konec ulice k domu číslo 
117. V dubnu příštího roku 
byl zhotoven chodník kolem 
obecní budovy číslo 7.

V roce 1972 vznikly chod-
níky v centru obce. Praco-
valo se na nich brigádnicky 
a obrubníky byly pokládány 
na návsi, dále v ulicích ve-
doucích z návsi k pomníku 
a k nové ulici. V dubnu 1973 

Budování chodníků a bezprašných vozovek

foto 1 – dlažba z r. 1955

foto 2 – betonování taneční plochy r. 1973

foto 2. 1 – křižovatka u kina r. 1973
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byl chodník na návsi vy-
dlážděn a v těchto pracech 
se pokračovalo též na jiných 
místech v obci až do října.

Dvanáctého května 1973 
bylo na návsi započato 
s úpravou vozovky, bul-
dozerem byla shrnována 
a srovnávána zemina, rov-
něž tak bylo pokračováno 
v přilehlých ulicích. V srpnu 
byl upraven střední ovál a 
8. a 9. září mládež provedla 
betonování taneční plochy, 
aby se tam po létech opět 
mohly konat hody. (2)

V červenci roku 1974 byly 
pokládány obrubníky v dě-
dině od návsi směrem k dol-
ní části obce, v září byla 
srovnána vozovka a pře-
bytečná zemina odvážena. 
Poté byl navezen štěrk. V říj-
nu se sešlo nebývalé množ-
ství brigádníků na budová-
ní chodníků v nové ulici, 
kde se prakticky pracovalo 
před každým domem. (3)

V zadní ulici bylo zapo-
čato s budováním chodníků 
v dubnu 1975, v květnu pak 
ve spojovací ulici. Následo-
valy práce na vozovkách. 
V červenci byla vyasfalto-
vána vozovka v nové ulici 
a v dědině. V tomto roce 
bylo odpracováno na uvede-
ných pracích 1118 brigádnic-
kých hodin. (4)

V roce 1976 probíhaly prá-
ce na vozovce v zadní ulici, 
dále podél zahrady domu 
číslo 106 až k nové ulici. Ko-
nečný bezprašný povrch byl 

foto 3 – křižovatka u vodní nádrže r. 1974

foto 4 – u domu č. 79 v Nové ulici r. 1975

foto 4.1 – Zadní ulice r. 1975
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položen 21. a 22. října a tím 
byly obě ulice propojeny. (5)

V březnu roku 1977 byl 
budován chodník na západ-
ní straně silnice od domu 
číslo 30 až k domu číslo 26. 
Vydláždění bylo dokončeno 
v příštím roce. (6)

 Chodníky na pro-
stranství u rybníka pochá-
zejí z roku 1978. Práce pro-
bíhaly na podzim a v listo-
padu postoupily až k domu 
137 směrem k Letné. Na jaře 
příštího roku byl upraven 
povrch vozovek a 26. dubna 
1979 dostaly konečný po-
vrch. (7)

V roce 1979 byl budován 
chodník na východní straně 
silnice. V říjnu začaly práce 
nahoře u domu číslo 128 a 
pokračovaly až k domu číslo 
108 u hasičky. Dále se pokra-
čovalo od čekárny na téže 
straně silnice ke spodnímu 
konci obce. Některé práce 
týkající se vpustí a vjezdů 
do domů byly dokončeny 
v roce následujícím.

V jižní části obce byly 
zhotoveny chodníky v roce 
1983. Práce byly zahájeny 
v červnu a bezprašný po-
vrch vozovek od domu číslo 
39 až dolů k domu číslo 149 
byl dokončen v srpnu. V dal-
ším roce byly provedeny ně-
které úpravy chodníků. Tím 
bylo ukončeno budování 
bezprašných vozovek v celé 
obci.

Připravil Karel Holoubek

foto 5 – pokládání obrubníků r. 1975

foto 6 – u domu č. 30 r. 1977

foto 7 – roh u domu č. 60 r. 1978
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Co nového 
v knihovně
V knihovně je to jako v ži-
votě – radost i zklamání 
v jednom balíčku. Napřed 
se podělím o to zklamání, ať 
to mám za sebou. 
Po dlouhém vyjednávání 
a ladění termínů se nám 
podařilo domluvit povídá-
ní o barvách s příjemnými 
a věci znalými dámami z fir-
my Oriflame. Měly jsme vel-
ké plány – když se povídání 
povede, můžeme si později 
troufnout i na další téma 
– třeba líčení, péče o pleť 
a tak dále. Jenže se stalo, co 
se stává: asi jsme neodhadly 
zájmy našich žen nebo jsme 
nevědomky zvolily špatný 
termín nebo já nevím...pro-
stě se na akci přihlásilo jen 
šest statečných. Tak jsme ji 
zrušily a domluvily se, že 
uděláme ještě jeden pokus. 
Bude nejspíš dubnový, tako-
vý předjarní, protože to se 
přece všechny chceme líbit 
a i ve svých domech uklí-

zíme, malujeme a vylepšu-
jeme. Barvy v tom mohou 
hrát velkou roli, a tak třeba 
napodruhé bude naše na-
bídka lákavější.  
Přejeme si, aby se knihov-
na stávala stále více místem 
příjemného setkávání, tak 
jako se to daří při kurzech 
papírové krajky. Budeme 
v nich pokračovat 9. 3. prv-
ním setkáním pro pokročilé 
a 6. 4. dalším úvodním kur-
zem. Přehled o zájemcích 
a účastnících má paní Pla-
chá, pokud máte zájem, ob-
racejte se na ni.
Radostnější část mého pří-
spěvku se týká toho, co se 
nám v knihovně podařilo 
a co nás čeká. Máme na re-
gálech skvělou nabídku no-
vých knih. Část z nich jsme 
nakoupily, část vypůjčily 
z výměnného fondu a máme 
tak pro vás spoustu novi-
nek. Pánové si mohou přijít 
pro skvosty science fiction, 
které knihovna dostala da-
rem. Celou tuhle hromadu 
už máme skoro celou oštít-
kovanou, obalenou a zare-

gistrovanou, tak neváhejte. 
Jaro se blíží, zahrady volají, 
do dovolených daleko, na 
čtení máme posledních pár 
klidných týdnů!!!
Abychom vás ve čtení pod-
pořily, zveme vás na břez-
novou Literární kavárnič-
ku. Bude spojená s oslavou 
našich prvních narozenin. 
Rozhodly jsme se totiž, že 
žádnou další akci k tomuto 
výročí pořádat nebudeme. 
Narozeniny by měl člověk 
strávit v kruhu nejbližších 
a tak, aby mu bylo dobře. 
I my proto rády přivítáme 
v knihovně ty, kteří rádi 
čtou. Nachystáme si pro vás 
narozeninový dort a dobré 
vínko, nealko je samozřej-
mostí. Něco na zobku třeba 
přinesete i vy a můžeme 
slavit. Hlavně si ale zase při-
neste něco na čtení, úryvky 
z vašich oblíbených knížek 
budou tím hlavním dárkem 
pro ostatní. 

Za knihovnice Alice Vašáková

knihovna

Pejskaři
Vážení majitelé pejsků,
ráda bych vám některým 
vzkázala, že kontejnerky 
na psí exkrementy nejsou 
v naší obci pro legraci.
Taktéž by si pejskaři měli 
uvědomit, že parčíky ne-
jsou jen pro jejich miláčky, 

ale slouží i dětem a dalším 
občanům.
Ráda bych poukázala i na 
to, že pokud vyvážíte sníh 
za svých dvorečků na ve-
řejná prostranství, pohlí-
dejte, ať není plný psích 
exkrementů.
Navrhuji těmto občanům, 
aby se zúčastnili jarního 

úklidu obce a po svých mi-
láčcích uklidili.
Večerní pejskaře prosím: 
mějte své miláčky na vodít-
ku, aby se občané nemuseli 
bát, že je nějaký hafan po-
kouše.

za občany děkuje 
Jindřiška Veselá
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V měsíci březnu blahopřejeme k narozeninám paní Františce Coufalové, paní Dagmar 
Maňákové, panu Josefu Kociánovi a panu Vlastimilu Kvardovi. 

Veronika Vítová

Jogurt
Výborná pleťová mas-• 
ka.
Úleva při slunečních • 
spáleninách.

Kávová sedlina
Odstraňuje zápach • 
z mrazáku.
Vlhkou nasypat • 
do krbu - nebude se 
prášit.
Výborné hnojivo na • 
růže.

Kečup
Leští matné stříbro.• 

Kostky ledu
Jamky na koberci se • 
vyrovnají, když do nich 
dáme kostku ledu.
Kostka ledu odstraní • 
žvýkačku na nohavi-
cích.
Když se srazí omáč-• 
ka, přidat kostku ledu 
a zamíchat.
Dá se přiložit na popá-• 
lené místo nebo potřít 
prst , když vytahujeme 
třísku.

Koření
Pepř smíchat s mou-• 
kou a rozhodit kolem 
mladých rostlin proti 
škůdcům.
Šalvěj - 2 lístky nasy-• 
pat do bot - proti zá-
pachu.
Když bolí zub – roz-• 
kousat hřebíček.

Křída
Odradí mravence • 
a hlemýždě. 
Nastrouhaná křída • 
čistí mramor.
Vetřít do špinavého lím-• 
ce.
10 ks křídy zavěsit ve • 
vlhké komoře. Po mě-
síci vyměnit. Zabrání 
rezivění nářadí.

Kukuřičný škrob
1:1 se sádrou nasypat • 
do spár, odkud vylé-
zají švábi.
Zamaskuje spálený • 
flek na šatech.
Nasypat škrob na hadr • 
a vydrhnout mastný 

flek na stěně.
Krev z látky lze od-• 
stranit pomocí pasty 
ze škrobu a vody.
Odstraní z koberce in-• 
koust (mléko + škrob).
Před vysáváním po-• 
sypat koberec na půl 
hodiny - bude vonět.
Stříbrné nádobí se • 
bude lesknout - škrob 
+ voda.

Lak na nehty
Šrouby v koupelně • 
natřít bezbarvým la-
kem a nezreznou.
Bižuterie zespodu na-• 
třít - nebude špinit.
Potřít boty zezadu • 
a nebudou odřené 
paty řidičů.
Potřené bradavice do • 
týdne zmizí.
Drobné zářezy na dře-• 
vě zalít lakem.
„Namontuje“ odpadlé • 
ozdobné kameny na 
špercích.
Ochrana karoserie • 
před rzí.

počtení ke kávě

BABSKÉ RADY PODLE ABECEDY , II.část:

Bře znová  j u bi l ea
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Potřít  třísky na dře-• 
věném ramínku.

Lak na vlasy
Ničí mouchy, vosy.• 
Rtěnka na košili - po-• 
stříkat lakem – zmizí.
Zabrání vysychání • 
jehličí.
Čisté záclony nastří-• 
kat lakem - budou 
jako nové.

Lepicí páska
Dá se jí posbírat rozbi-• 
té sklo.
Čistí pilník. Přidrží • 
zip před šitím.
Rtěnka z oblečení - • 
přelepit páskou a strh-
nout.
Na stěnu přilepit pás-• 
ku a až pak zatloukat 
hřebík.

Limonáda
Libovolnou limo-• 
nádou natřít rezavé 
šrouby.
Plechovku koly na-• 
lít na kuřecí stehno 
a bude šťavnaté.
Odstraní žvýkačku z vla-• 
sů.

Magnetky
Na noc dát na zámky • 
auta - nezmrznou.

Majonéza
Výborný vlasový kon-• 
dicionér i maska na   
obličej.
Odstraní odumřelou • 

kůži z loktů a chodi-
del.
Přípravek na sluneční • 
spáleniny.
Natřít na listy poko-• 
jových květin - budou 
se lesknout.
Odstraní reklamní • 
nálepky na autě.
Odstraní asfaltové • 
skvrny a pryskyřici.
Posiluje nehty.• 

Máslo
Sýr potřít máslem – • 
nezplesniví.
Odstraní pach po ry-• 
bách z rukou.
10 minutový zábal na • 
nohy a na to ručník 
namočený v horké 
vodě.
Odstraní z pokožky • 
pryskyřici.
Vrátí lesk suchým vla-• 
sům.

Mléko
Ponořit rybu před pří-• 
pravou.
Stříbrné předměty lze • 
vyčistit kyselým mlé-
kem.
Lze přidat do koupe-• 
le.
Vyčistí lakovanou • 
kůži.
Skvrna z inkoustu • 
zmizí, pokud oblečení 
na noc ponoříme do 
mléka.

Mýdlo
Přejet po zaseknutém • 

zipu.
Namydlit šrouby a lis-• 
ty pilky - půjdou do 
dřeva snadněji.
Do síťky dát kou-• 
sek mýdla a zavěsit 
v autě.

Noviny
Obalit jimi kohoutky • 
proti mrazu.
Každé nedozrálé rajče • 
dát do novin a na tma-
vé místo – dozraje

LÉČIVÝ NÁPOJ PRO 
MĚSÍC BŘEZEN:

Přírodní léčivý nápoj, 
který pročistí naše tělo: 
Ingredience: 2 litry pře-
vařené vody, 20 dkg cuk-
ru, 4 citrony, 15 až 20 
stroužků česneku, 20 dkg 
křenu a 1 větší cibule 
Postup: Česnek, křen 
a cibuli semeleme, dáme 
do 4 litrové skleněné láh-
ve, přidáme převařenou 
vodu, cukr a na kolečka 
nakrájíme citrony. Louhu-
jeme 14 dní za občasného 
promíchání. Přecedíme 
přes gázu a hotový nápoj 
skladujeme v chladničce. 
Tento nápoj se užívá (pije) 
ráno a večer po jednom 
“panáku”. Perfektně pro-
čistí krev. Ideální je při-
pravovat si tento nápoj 
dvakrát do roka.

Připravila 
Kateřina Chupíková
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počtení ke kávě

Charakteristika 
měsíčních zna-
mení – tentokrát 
Beran
Lidé narození v době od 
22. 3. do 18. 4. Jejich živlem 
je oheň a vládneš jim pla-
neta Mars. 

Charakteristika znamení
Vládcem znamení Berana 
je planeta Mars, která sym-
bolizuje energii, zdraví, 
bojovnost i vůdčí schop-
nosti. Lidé narození v tom-
to znamení jsou odvážní 
a ve většině situací života 
rozhodní. Do každé práce 
nebo akce se vrhají s nad-
šením a s důvěrou ve své 
schopnosti, ale často jim 
chybí rozvaha a trpělivost.  
Berani jsou lidé kamarád-
ští, přátelští a veselí a mají 
silně vyvinutý smysl pro 
fair play. Je dobré mít je 
za kolegy, protože překy-
pují množstvím dobrých 
nápadů, které sami nestih-
nou realizovat, ale umějí 
strhnout druhé k radostné 
spolupráci. Budou-li ve ve-
doucím postavení, lze se 
spolehnout, že budou spra-
vedliví, ale těžko se smíří 
s lenivými nebo nešikov-
nými partnery. Vzájemné 
problémy budou řešit rych-
le, prudce a nekompromis-
ně. Tito lidé nesnesou, aby 
je někdo řídil nebo jim do-
konce poroučel a svou svo-

bodu a nezávislost si získají 
za každou cenu. Jejich od-
vaha bývá neuvěřitelná, 
ale vyplývá ze sebedůvěry, 
kterou získali svými výko-
ny. 

Mají velký elán a chuť 
pouštět se stále do nových 
věcí a mají dost nápaditosti 
a inteligence, aby si poradi-
li i s nejsložitějšími úkoly. 
Tito lidé mohou zastávat 
všechna povolání, u kte-
rých je nutné rychlé a bys-

tré rozhodování i velká 
zodpovědnost. Je pro ně ty-
pické otevřené a upřímné 
jednání a ve styku s lidmi 
dovedou být diplomatičtí 
a taktní. Ke společenskému 
úspěchu jim pomáhá i jejich 
smysl pro humor. Přebytky 
své energie investují často 
do sportu a libují si zvláště 
v riskantních a na fyzické 
vybavení náročných dru-
zích. Jsou pohybově velice 
nadaní a odvážní a proto 
je právě z tohoto znamení 
velké procento špičkových 
sportovců. Planeta Mars 
z nich dělá lidi, kteří umí 

prosadit svou vůli a vybo-
jovat svůj názor a postoj. 
Pokud se jim nedaří, jednají 
podrážděně až zlostně, ale 
jejich emoce netrvají dlou-
ho, protože ve své podstatě 
nejsou zlí a navíc by je to 
zdržovalo. Jejich občasná 
netrpělivost je jejich kame-
nem úrazu a měli by si pro-
to volit kamarády, kteří je 
dobře znají a kterým věří, 
aby si od nich dali poradit 
a hlavně brzdit a korigovat 
svou ukvapenost a překot-
nost. Přes tyto jejich nedo-
statky to jsou skutečné cha-
raktery, pro které je dodr-
žení slibu samozřejmostí. 

Známé osobnosti   naroze-
né ve znamení Berana: 
Lucie Bílá, Jan Ámos 
Komenský, Adolf Hitler, 
Vlasta Burian, Leonardo 
da Vinci, Mariah Carey, 
Claudia Cardinalová, 
Giacomo Casanova, Joan 
Crawfordová, Betty Mac 
Donaldová, Albert Ein-
stein, Vincent Van Gogh, 
Scarlett O´ Harová, Dag-
mar Havlová, Bohumil 
Hrabal, Charles Chaplin, 
Jarmila Loukotková, Eddie 
Murphy, Diana Rossová, 
Jan Svěrák, Olga Šípková, 
Marlon Brando 

Z www.znameni-zverokruhu.
najdise.cz  čerpala 

Alice Vašáková

autor obrázku: Http://roundpixel.org
zdroj obrázku: http://www.freevectors.net/details/Zodiac
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Toulání
V březnových toulkách se 
zastavíme v našem soused-
ním mikroregionu Ivan-
čicko. Tento mikroregion 
vznikl v roce 2003 a tvoří jej 
8 obcí a 3 města: Čučice, Dol-
ní Kounice, Hlína, Ivančice, 
Ketkovice, Mělčany, Neslo-
vice, Oslavany, Nové Brá-
nice, Nová Ves a Moravské 
Bránice. Leží v západní části 
našeho okresu.  Má rozlohu 
14.050 h a žije v něm přibliž-
ně 21 600 obyvatel. 
Nadmořská výška 
území mikroregio-
nu je mezi 200 - 380 
m n. m. Nejvyšší 
nadmořské výšky 
dosahuje území kó-
tou v severní části 
k. ú. Ketkovice (479,7 
m n. m), nejnižší bod 
území leží na řece 
Jihlavě (cca 190 m n. m).
Region je bohatý na 
významné historic-
ké památky. Nachá-
zí se zde i několik cyklotras, 
dnes již uzavřené doly, že-
lezniční viadukt nad řekou 
Jihlavou z roku 1870 a bý-
valá První přespolní velko-
elektrárna. Mikroregion na-
bízí tři přitažlivá historická 
města, rozsáhlé romantické, 
tradičně trampsky využíva-
né chráněné území soutoku 
kaňonů Oslavy a Chvojnice, 
těžbou pozměněnou krajinu 
v okolí Oslavan, rozměrné 
plochy úrodné orné půdy 
i listnatých lesů Bobravské vr-
choviny a vinohrady na sva-
zích kolem Dolních Kounic.

Podstatnou roli v mikrore-
gionu hraje i zemědělství, 
které má k dispozici velké 
plochy orné půdy. Pěstují 
se zde obiloviny, technické 
plodiny, kukuřice, brambo-
ry, zelenina a ovoce. Někte-
rá města i obce jsou charak-
teristické pěstováním vinné 
révy a spadají do znojemské 
vinařské podoblasti. 
K nejstarším a nejvýznam-
nějším památkám patří 
bývalý ženský cisterciácký 
klášter v Oslavanech, poz-

ději přestavěný na zámek 
a bývalý premonstrátský 
klášter, resp. jeho zřícenina, 
Rosa Coeli v Dolních Kou-
nicích. Významným je pak 
zejména románský kostel 
sv. Petra a Pavla z poloviny 
12. století v Řeznovicích, 
místní části Ivančic, který je 
stavbou, nemající v českých 
zemích obdoby. Význam-
nými svědky bohaté histo-
rie zdejšího kraje jsou dále 
gotický kostel Nanebevzetí 
Panny Marie a renesanč-
ní budova bývalé radnice 
v Ivančicích, zámek- býva-
lý klášterní hrad v Dolních 

Kounicích a zřícenina stře-
dověkého hradu Levnova 
u Ketkovic. Židovské hřbi-
tovy v Dolních Kounicích 
a Ivančicích připomínají ně-
kolik staletí trvající historii 
židovských komunit. 
Krajina Mikroregionu Ivan-
čicko je krajinou mimořádně 
malebnou, která poskytuje 
široké možnosti pro turis-
tiku a rekreaci. Charakter 
krajině dodávají zejména 
toky řek - Oslavy, Jihlavy, 
Chvojnice a Rokytné. Zde se 

také nachází většina 
zvláště chráněných 
území mikroregio-
nu. Většinou jde o 
skalní útvary různé-
ho původu s vyvinu-
tými společenstvy 
skalních stepí a le-
sostepí (Budkovický 
potok na Rokytné, 
Pekárka, Nad řekami 
a Komářina na Jih-
lavce a rozsáhlá re-
zervace Údolí Oslavy 

a Chvojnice). Zajímavé jsou 
i drobné botanické lokality 
teplomilné květeny Bouchal 
u Ivančic, Patočkova hora 
u Neslovic a paleontologic-
ká lokalita Rybičková skála. 
Průmyslem nenarušená kra-
jina a čisté ovzduší, vinice, 
množství cenných historic-
kých památek - to vše láká 
k návštěvě regionu. S měs-
ty Oslavany a Ivančice byla 
naše obec již od středověku 
spojována a tak si toto toulá-
ní určitě nenechte ujít.

Luděk Klouček

Rosa Coeli

autor fotografie: Dominik Tefert
zdroj fotografie: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rosa_Coeli01.JPG



Před chvílí jsem se vrátila z karnevalu, 
který pro kratochvilská dítka pořádal 
SDH. Možná proto, že se mě akce 
nikterak netýkala – mé děti už podobným 
atrakcím odrostly a akci pořádal někdo 
jiný – užívala jsem si to pokoukání. 
Samotnou mě překvapilo, kolik to tady 
na Kratochvilce máme drobotiny, i když 
byla možná trochu posílena přespolním 
potěrem. Koukala jsem na ně a usmívala 
se představě, že z těchto dítek jednou 
vyrostou naši „nástupci“. Nemyslím teď 
vůbec na katastrofické scénáře o tom, 
jak na nás - přemnožené  důchodce 
budou jednou muset vydělávat. Spíš 
jsem se tak bavila představou, CO z nich 
vyroste. A také jestli zůstanou doma na 
Kratochvilce a jak se o svou obec budou 
starat. Zrovna se hrála hra „na židličky“. 
Tam se toho projeví...některé děti jsou 
draci a své místo na slunci (tedy na židli) 
si hrdě vybojují. Některé do toho jdou 
po hlavě a vrhají se, některé promýšlí 
taktiku. Některé docela okatě švindlují a 
je jim fuk, že své místo vybojovaly nefér. 
Naštěstí nad tím bdí rozhodčí a křivdu 
nedopustí. Některé děti z houstnoucí 

bojové atmosféry raději vycouvají 
a své místo dobrovolně přepustí těm 
temperamentnějším. A některé se do hry 
ani nepustí – moudře ten mumraj sledují 
zpovzdálí a myslí si své...
Přemýšlím jací budou, až vyrostou. 
Zůstane jim to nadšení, se kterým se 
budou do všeho vrhat? Ta bojovnost, 
která jim umožní dostat co chtějí? Ten 
klid, díky kterému nakonec svou cestou 
dosáhnou svého? To taktizování, které 
budou potřebovat na každém kroku? 
Ta tolerance a schopnost ustoupit? I ta 
snaha něco obejít a získat výhody, která 
se i v jejich době bude asi cenit? 
No každopádně máme tady na 
Kratochvilce „zaděláno“ na pestrou 
novou generaci. A nevymřeme. Když 
každé z těch dětí bude mít alespoň dvě 
děti, za chvíli nám bude ten náš kopec 
malý... 
Přeji všem radost z dětí nebo ze života 
nebo alespoň z přicházejícího jara a těším 
se naviděnou na nějaké další akci.

Alice Vašáková

Poslední slovo

Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit s naší

maminkou paní Jaroslavou Staňkovou. Děkujeme též za projevy soustrasti

a květinové dary.

dcera Jarka, synové Pavel a Petr s rodinami

Kratochvilka nevyhyne

Bře znová  j u bi l ea



autorka fotografií: Liduška Vozdecká



V předtuše jara
Jaroslav Vrchlický (1853-1912)

To není ještě jaro celé, 
spíš jeho tucha, 

na vrbě pohnula se ztmělé 
snět suchá.

Cos jako hudba vzduchem táhne, 
šum ptačích křídel, 

jak z plna když se do strun sáhne, 
ruch zřídel.

Bříz kadeře se uklánějí 
a hnízda stará 

v červáncích rozkoší se chvějí, 
sny jara!

Toť advent přírody, den svátku, 
pryč z duše mraky! 

Tvá vesna, srdce, přijde v krátku, 
věř, taky!

Ó této chvíle užij slavné, 
pij mír a něhu, 

ať mdloba padne, křivdy dávné, 
rmut sněhu!

Ať radost se jen rozhlaholí, 
v tvém celém nitru, 

buď skřivan, který jásá v poli 
vstříc jitru!

Ze sbírky Na domácí půdě
Připravil Jan Liškař

-jc-


