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Vážení občané Kratochvilky, milí rodáci, vážení hosté,
chci Vám poděkovat, že jste přijali pozvání na tuto 
slavnost.
Slavíme 230 let vzniku naší obce, ale toto místo bylo 
osídleno mnohem dříve a naši historii můžeme počí-
tat minimálně již od doby krále Přemysla Otakara I.
Náš kronikář pan Karel Holoubek nám připravil 
skvělý článek o historii obce, který končí rokem 1989. 
Rád bych na něho navázal a napsal pár slov k době, 
kterou již všichni pamatujeme. 
Po roce 1989 došlo k osamostatnění správy naší obce 
a 21 let vykonávalo svoji činnost zastupitelstvo v čele 
se starostkou paní Janou Trojanovou. Za tu dobu byla 
provedena ve prospěch občanů řada akcí, jako např. 
projekty rekonstrukce elektrického vedení na pří-
motopy, plynofikace obce, první etapa rekonstrukce 
vodovodu a další. Jistě je třeba vyslovit našim před-
chůdcům uznání a poděkování.
Je mi ctí, že v roce 2012 na tuto činnost mohlo navázat 
nové zastupitelstvo, které i za krátkou dobu dokáza-
lo zaktivizovat velkou část našich občanů a výsled-
ky jejich práce jsou vidět doslova na každém kroku.  
Ať už je to oprava obecní budovy, oprava pomníku, 
revitalizace sadu či dokončení rekonstrukce vodovo-
du v celé obci.
Desítky našich občanů působí ve správě obce ve vý-
borech, komisích a spolcích a dokladem jejich čin-
nosti jsou každoměsíční akce za hojné účasti občanů 
i zveřejňované zprávy ve zpravodaji a na internetu. 
Prohloubila se spolupráce se sousedními obcemi, 
z nichž bych chtěl vyzdvihnout především Neslovi-
ce. Znovuobnovení činnosti mateřské školky je toho 
nejlepším důkazem. 
Chtěl bych poděkovat i vedení Mikroregionu Kahan 
a všem organizacím, jejichž činnost souvisí s naší 
obcí, protože i ony mají svůj nezastupitelný podíl na 
kvalitě života našich občanů. 
Ale samozřejmě největší poděkování a gratulace 
k tomu, že můžeme společně oslavit toto výročí, patří 
našim občanům.

Děkuji vám.
Ing. František Malý, starosta 
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Mimořádné číslo Krato
chvilského zpravodaje, 
které držíte v rukou, je 
vlastně takový komento-
vaný průvodce dnešním 
dnem – a také kusem kra-
tochvilské historie. 

V jeho úvodu na-
jdete text pana 
k r o n i k á ř e 
Karla Ho-
loubka, kte-
rý nás pro-
vede minu-
lostí. V něm 
je vznik naší 
obce zasazen 
do historic-
kých souvislos-
tí a při jeho čtení 
na vás dýchne celá 
230 let stará minulost 
– události, které formo-
valy Kratochvilku a lidé, 
kteří tu byli před námi. 
Je to návrat ke kořenům. 
Ná sleduje povídání  
o tom, co dnešní program 
oslav přináší. Představí-
me vám vše, co je pro vás 
připraveno. V orientaci 
v čase a prostoru vám 
pomůže podrobný pro-
gram a mapka na vnitřní 

dvoustraně. Můžete se 
také spolehnout na mode-
rátory celého programu, 
kteří vás z hlavního podia 
budou celým dnem pro-
vázet a upozorní vás na 
to, co se kde zrovna bude 
dít.

Celý program dne je roz-
dělen do tří hlavních blo-
ků:

První blok je slavnost-
ní a oficiální – patří do něj 
svěcení obecních symbo-
lů, kladení věnce u po-
mníku a sázení lípy.
Druhý blok je volný a vy-
bízí vás k procházce obcí 
– dozvíte se, kde na vás 
čeká něco zajímavého 
a kam byste se určitě měli 
jít podívat.

Třetí blok je „zábavný“. 
Organizátoři si totiž 
kladli za cíl připravit pro 
všechny domácí i pro ná-
vštěvníky příjemné, pest-
ré a zajímavé odpoledne. 
Mysleli jsme na dospělé 
i na děti a doufáme, že si 
z pestré nabídky atrakcí 
vyberete.

K potěšení ducha patří 
i potěšení těla, proto 

je pro vás připra-
veno bohaté ob-

čerstvení. Jíd-
la a pití je ur-
čitě dostatek 
a najdete 
ho na pla-
ce, v baru 
v přísálí 

a také na 
hřišti. 

Jako památku 
na dnešní den si 

můžete odnést některý 
z prodávaných reklam-
ních předmětů. Všechny 
mají souvislost s Krato-
chvilkou a na jejich pří-
pravě se podíleli lidé, kte-
ří mají naši obec rádi :).  
A ti všichni doufají, že se 
budete bavit a že se vám 
na Kratochvilce bude  
dnes líbit.

Co najdete 
v tomto 

zpravodaji
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Vznik obce je vázán 
k oslavanskému pan-
ství. V Oslavanech došlo 
k založení panenského 
kláštera „Údolí Marii-
no“, který byl roku 1228 
posvěcen za přítom-
nosti krále Přemysla I. 
V průběhu dějin klášter 
vzkvétal, ale zažil také 
období úpadku. V šest-
náctém století dostal se 
do světských rukou, vy-
střídal několik majitelů, 
až roku 1712 byl prodán 
klášteru na Starém Brně. 
Nebyl osazen jeptiškami, 
ale spravován jako statek  
až do roku 1783. Tehdy 
po zrušení starobrněn-
ského kláštera Josefem 
II. připadly Oslavany  
císařské komoře, která je 
nejprve pronajala a roku 
1790 prodala dědičně 
Janu rytíři Scharffovi 
bez práva patronátního 
a dolovacího. Jeho dě-
dici prodali r. 1885 pan-
ství oslavanské Maxovi  
a dr. Filipovi rytířům 
Gomperzům. 

Na tomto panství při po-
měrně rušné silnici, ve-
doucí z Jižní Moravy přes 
Ivančice na Velkou Bíteš, 
Žďár a dále do Čech stál 
odedávna hostinec zvaný 
Kratochvilka, též Krato-
chwil či německy Kur-
zweil. Tady mohli forma-
ni zastavit, najíst se, na-
krmit zvířata a případně 
i přespat. Mohli ošetřit 
koně, získat přípřež pro 
vytažení těžkého nákla-
du do kopce a podobné 
služby. Dopravovalo se 
zboží z Vysočiny na trhy 
do Ivančic a zejména 
dřevo dále na jih. Zde 
oslavanské panství zří-
dilo panský dvůr, který 
převzal jméno hospody 
a byl vlastně odloučenou 
hospodářskou jednotkou, 
jejíž výtěžek plynul ma-
jitelům panství. Byl tu 
pěstován dobytek pro 
vrchnost i pro vlastní zá-
sobování, byla tu ovčár-
na, palírna, pěstovaly se 
zemědělské plodiny, žili 
tu lidé s rodinami, kteří 
obstarávali práce na poli 
a v lese i nezbytné řeme-
slnické úkony. 

V roce 1750 měla vrch-
nost u Kratochvilky 
také 81 měřic lesů, což 
je 15,5 hektaru. Na kon-
ci osmnáctého století za 
účelem zvýšení výnosů 

zemědělské produkce, 
a to i za podpory vrch-
nosti, byly zušlechťovány 
chovy zvířat a zaváděny 
nové metody obdělá-
vání půdy. Zejména byl 
preferován chov ovcí, 
poněvadž po vlně byla 
značná poptávka ze 
strany průmyslu. Ovce 
se hojně chovaly též na  
Kratochvilce. 

Rovněž byly zaváděny 
intenzivnější metody 
v zemědělství, kde mís-
to úhorů byly pěstovány 
jeteloviny a okopaniny.  
Po hladomoru v letech 
1771–1772 doznaly větší-
ho rozšíření i brambory, 
které se začaly produko-
vat k hospodářským úče-
lům, ještě více se pěstova-
ly až po napoleonských 
válkách. Při sklizni obilí 
se místo srpů začaly pou-
žívat kosy. Půda se obdě-
lávala především rádlem 
a hákem, na její kypření 
se začala používat harka. 
Až po roce 1848 pronika-
lo do používání ruchadlo 
(pluh). 

V těch letech dochází ve 
městech k rozvoji průmy-
slu, vznikají dílny a ma-
nufaktury a uvolňuje se 
podnikání. V roce 1760 
byl patentován vynález 
parního stroje, který byl 
poprvé průmyslově vyu-

Pohled do 
minulých 

časů Krato-
chvilky



uskutečněné

Druhá třída základní školy v Neslovicích ve školním roce 1937–38

Mateřská škola ve školním roce 1960–61
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žit roku 1776 v uhelném 
dole. V textilním odvět-
ví byl v roce 1774 popr-
vé použit spřádací stroj. 
V roce 1784 došlo ke zdo-
konalení a zkvalitnění 
výroby oceli. Technický 
či vědecký pokrok vedl 
k takzvané průmyslo-
vé revoluci. Rozvíjela se 
města a to vše vyžadova-
lo příliv nových pracov-
ních sil, které dosud byly 
blokovány na venkově.
To byl jeden z důležitých 
důvodů, který vedl císaře 
Josefa II. v roce 1781 k vy-
dání tzv. Tolerančního pa-
tentu. Patent legalizoval 
vedle církve katolické též 
jiné církve, ale podstat-
né bylo, že zrušil nevol-
nictví. Poddaní se mohli 
bez povolení stěhovat, 
uzavírat manželství, učit 
se řemeslům, uměním 
a hledat si výdělek tam, 
kde se domnívali jej najít. 
Nemuseli konat dvorské 
služby vrchnosti, ale ro-
botní, naturální a peněž-
ní povinnosti váznoucí 
na poddanské půdě zů-
staly zachovány. Došlo 
rovněž k regulaci pozem-
kové daně, císař podrobil 
veškerou půdu zdanění 
tak, že poddanému mělo 
zůstat 70% hrubého vý-
těžku, robotní povinnosti 
nadále mohly být vymě-
řeny v penězích.

V těchto létech došlo 
k rozmachu všech od-
větví ekonomiky.  
Za Josefa II. přicházeli 
podnikatelé i odborníci 
z ciziny bez ohledu na 
náboženství, např. došlo 
k uvolnění těžby nerostů, 
byla zrušena soukromá 
mýta, uvolněno zřizování 
živností a zavedeny nové 
celní tarify na ochranu 
domácího trhu. Také byly 
budovány pevné silnice 
s alejemi stromů.

Taková byla doba, ve kte-
ré vznikla Kratochvilka. 
V roce 1783 císař Josef 
II. svým výnosem rušil 
některé panské dvory.  
Tak se stalo, že v létech 
1783 až 1788 byl rozpar-
celován dvůr Kratochvil-
ka mezi 12 podílníků, 
čímž vznikla obec, kte-
rá převzala svoje jméno 
podle původní hospody. 
(Názvy hospod přechá-
zely do názvů obcí také 
v jiných případech, např. 
Veselka, Kývalka, Nesva-
čilka, Zastávka). Tehdy 
zde žilo 49 obyvatel. Bylo 
rozprodáno celkem 222 
a 3/16 měřic půdy, což pře-
vedeno na dnes používané 
jednotky činí 43,77 hekta-
rů. Podíly měly velikost 
od 1,702 ha do 6,018 ha. 
Jednotlivci platili za svo-
je podíly od 81 zl. 15 kr. 

až do 272 zlatých. Vrch-
nosti platili roční činži  
16 zl. 22 kr a dávali 
snopný desátek ze vše-
ho obilí. Neplatili však 
zeměpanské daně. Obci 
byly přenechány bezplat-
ně pastviny ve výměře 
24,01 ha. K hostinci nále-
želo 4,735 ha polí. Nadá-
le platila podle patentu 
z roku 1775 povinnost  
roboty, která byla zrušena  
až v roce 1848. Robotu 
mohli poddaní buď od-
pracovat, nebo přísluš-
nou vypočtenou částku 
uhradit v penězích. Hos-
tinec při vybavování vy-
platil činži 389 zl. 20 kr.  
ve 20 letech. Bez náhrady 
odpadla povinnost ode-
bírat od vrchnosti 12 be-
ček piva a 12 věder vína.

V Neslovicích byl v le-
tech 1782–1784 vystavěn 
kostel Narození p. Marie 
a k němu v roce 1787 zří-
zena farnost, ke které byla 
z Oslavan přifařena Kra-
tochvilka. Matriky byly 
vedeny od roku 1784, do 
roku 1875 německy, pak 
česky. Rovněž v roce 1787 
byla z Oslavan do Neslo-
vic vyškolena také Kra-
tochvilka. Do roku 1805 
se vyučovalo v obecní 
kovárně, až tohoto roku 
byla vystavěna škola pro 
50 žáků. Původně obec 

Druhá třída základní školy v Neslovicích ve školním roce 1937–38

Mateřská škola ve školním roce 1960–61



 plánované akce

Sbor dobrovolných hasičů v Kratochvillce roku 1943

Družstvo SDH Kratochvilka pod vedením J. Vyhnalíka a Z. Valouška
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Kratochvilka odváděla 
školní plat, který obdržel 
učitel. 

Doba vzniku Kratochvil-
ky přinášela doma i ve 
světě převratné změny. 
Připomeňme si někte-
ré události, o nichž si 
mohli cestující, formani 
i vandrovníci povídat 
například při setkáních 
na cestě nebo v hospodě. 
Právě před 230 lety ve 
Francii bratři Montgol-
fierové poprvé na světě 
vypustili do výše balon 
naplněný horkým vzdu-
chem. Poprvé to bylo 
bez posádky, ale ještě 
téhož roku vyzkoušeli 
vzduchoplavbu se zví-
řaty a posléze i s lidskou 
posádkou. U nás v Če-
chách první balon vzlétl 
v roce 1790. V roce 1783 
v Severní Americe Velká 
Británie ukončila válku 
se 13 koloniemi a uznala 
nezávislost vznikajících 
Spojených států severo-
amerických. V prohlášení 
nezávislosti v roce 1776 
byla poprvé formulována 
lidská práva. Roku 1792 
byl v USA zaveden do-
lar, jehož název pochází 
z českého tolaru.
    V oblasti kulturně spo-
lečenského dění můžeme 
si povšimnout, že v roce 
1787 navštívil Prahu 
W. A. Mozart, aby tam 

uvedl operu Don Juan. 
V témže roce v Uhrách 
se Anton Bernolák po-
kusil zavést spisovnou 
slovenštinu. Byl to po-
kus neúspěšný, povedlo 
se to až později L’udoví-
tu Štúrovi. V roce 1790 
v Praze otevřel Václav 
Matěj Kramerius Českou 
expedici, kde vydával 
knihy a C. K. Krameriovy 
poštovské noviny. Byl to 
počátek českého národní-
ho obrození.

Obec se rozvíjela přiroze-
ným způsobem. Zpočát-
ku se domky nacházely 
kolem hostince. V roce 
1787 to byly domy na zá-
padní straně silnice, čísla 
popisná 18, na protější 
straně žádné osídlení ne-
bylo. Za hostincem byl 
dům č.9 – údajně palírna, 
dále pak domy č. 10, 11, 
12. V místech domů č. 13 
a 14 byly hospodářské 
budovy. Postupně přibý-
valy další domy, některé 
se dělily. Vznikla ulice od 
č. 15 směrem dolů, zva-
ná Dědina, která zprvu 
vlastně celou dědinu tvo-
řila. Svůj historický název 
si uchovala dodnes. Tam, 
kde stojí domy č. 59 a 76, 
bývala obecní pastouška 
s č. 20. Po rozparcelová-
ní Pružinovy zahrady ve 
spodní části obce v letech 
1888–1891 vznikly domy 

č. 30–36. Po roce 1893 
byly postaveny domy na 
rohu za č. 25 s domovní-
mi čísly 37 až 41. Kolem 
roku 1895 byly budovány 
domy v řadě od rybníka 
nahoru s čísly 43–50. Do 
roku 1900 přibyly domy 
č. 51, 52, 53. V tomto roce 
žilo v obci 360 obyvatel. 

Na návsi byla někdy  
v 1. polovině 19. století 
vystavěna kaple a ved-
le ní stál kamenný kříž. 
V roce 1922 byla založena 
Nová ulice. Za tím úče-
lem byl rozparcelován 
pozemek K. Svobody, 
kde si zájemci zakoupili 
parcely pro stavbu domů. 
V roce 1949 bylo pole „Na 
klínku“ při silnici za do-
mem č. 115 náležející p. 
Jarolímovi rozděleno na 
parcely pro výstavbu ro-
dinných domků. V roce 
1950 už stálo 125 domů 
a na Kratochvilce žilo 586 
obyvatel. Zde jsou zapo-
čítáni také obyvatelé žijící 
na Síčce. Tato odloučená 
část obce po výstavbě 
čtyř nových obytných 
bloků byla připojena ke 
Zbýšovu. Kratochvil-
ka obdržela souhlasem 
MNV náhradou trať Kop-
ce. 

Největší stavební rozvoj 
zažila obec v době první 
republiky, kdy se co do 

Sbor dobrovolných hasičů v Kratochvillce roku 1943
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počtu domů prakticky 
zdvojnásobila. K rozvo-
ji Kratochvilky přispěly 
blízké zbýšovské doly, 
ale také okolní průmysl, 
který se zde rozvíjel. Kra-
tochvilka byla hornickou 
obcí a tak se hornická kla-
dívka s beránkem octla i 
v obecním znaku. 

I dolování uhlí má svo-
ji historii spjatou s naší 
obcí. Uhelné vrstvy byly 
objeveny kolem roku 
1760 ve výchozech, to je 
tam, kde vystupovaly na 
povrch. To bylo ve Zbý-
šově na Anenské a pod 
Padochovem ve Verpa-
chu. Jako první začala 
uhlí těžit rodina Müllerů. 
V roce 1782 oslavanská 
vrchnost začala kopat 
uhlí ve Zbýšově na Maj-
rově. Roku 1783 se na 
Moravě kopalo uhlí pou-
ze na oslavanském pan-
ství a toho roku se vytě-
žilo 3105 centů. V roce 
1820 bylo objeveno uhlí 
na Poustkách. Nejprve se 
uhlí kopalo povrchově, 
razily se štoly a postup-
ně se horníci dostávali do 
hloubky. Při tehdejších 
znalostech technických 
prostředků pracovalo 
se s velkými těžkostmi 
a s malým výsledkem. 
Výtěžnost se zlepšila, až 
když byl roku 1835 po-

staven parní stroj na čer-
pání důlní vody a na těž-
bu uhlí koňský žentour. 
V roce 1846 byl ve Zbý-
šově založen důl Antonín 
společností „Láska Boží“, 
ve kterém bylo dosaženo 
dobrých výsledků v těž-
bě. V roce 1851 se těžilo 
v hloubce 190 m a v roce 
1853 již 340 m. Tehdy to 
byla největší hloubka 
v Rakousku. 

V letech 1854–1857 byla 
založena nová šachta 
Jindřich na Síčce, která 
se nacházela na katas-
tru obce Kratochvilka.  
Závod měl 7 ha a 91 arů 
půdy, v roce 1901 měla 
šachta hloubku 520 m. 
Došlo zde také k neštěstí, 
kdy v dole roku 1875 za-
hynulo 14 horníků. Uhlí 
se těžilo také na babic-
ku, kde na výchozech se 
nacházely až 2 m vyso-
ké uhelné vrstvy. V roce 
1856 byl zde otevřen důl 
Ferdinand a v roce 1877 
důl Julius v Zastávce. 
K rozvoji průmyslu v na-
šem kraji přispěla také 
železniční dráha, dosta-
věná v roce 1855 z Brna 
na Zastávku a postupně 
prodloužena do Zbý-
šova až k dolu Simson 
a na Anenskou. Od roku 
1870 ovládaly těžbu uhlí 
dvě důlní společnosti:  

Rosická báňská společ-
nost se sídlem na zastáv-
ce a společnost Láska 
Boží ve Zbýšově. Rosická 
společnost zaměstnáva-
la 1038 důlních zaměst-
nanců všech kategorií 
a 515 dělníků v zastávec-
kých železárnách a rud-
ných dolech. Pro Rahmo-
vu společnost Láska Boží 
pracovalo asi 870 důlních 
dělníků.

Tak, jak se rozvíjela těžba 
uhlí, přibývalo zaměst-
nanců s rodinami, kteří 
hledali místa k bydlení. 
Například ve Zbýšově 
vyrostla dolní a horní 
kolonie, ale příliv lidí se 
projevoval také na Kra-
tochvilce a v okolních 
obcích.

Vraťme se opět hloubě-
ji do minulosti. Pozná-
me, že naši předkové 
neměli život lehký. Ro-
botovali jako nevolníci 
pro vrchnost, ale mimo 
jiné museli překonávat 
i útrapy válek, které se 
táhly celou historií. Při-
šlali do vesnic vojska, 
byla to učiněná pohroma.  
Armády si zajišťovaly 
ubytování a stravu bě-
hem své cesty. Vojáci ra-
bovali domy, rekvírovali 
jakékoliv potraviny a zá-
soby, odváděli zvířata 
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Hokejové mužstvo kolem roku 1943

Hokejové mužstvo kolem roku 1974
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nebo žádali peníze za vý-
palné. Mnohé vesnice za-
nikaly. Za třicetileté války 
také naším krajem táhlo 
roku 1621 polské vojsko, 
později vojsko císařské. 
Roku 1742 vpadli do kra-
je Braniboři a Sasi, kte-
ří vyrabovali vše. Roku 
1805 zde prošla císařská 
vojska, která táhla pro-
ti Napoleonovi, o čemž 
svědčí děkovný kříž 
u Babic, postavený po je-
jich odchodu v roce 1806. 
V roce 1866 po prohrané 
bitvě u Hradce Králové 
táhlo zde pruské vojsko, 
které rabovalo také na 
Kratochvilce. Mimo jiné 
zmlátili hospodského Tri-
bulu, sebrali mu veškeré 
nápoje, jídlo, šaty a zá-
soby ze skříní a komory. 
Občané také museli pro-
dělat útrapy první a dru-
hé světové války. 

Nahlédněme ještě do 
minulého století na roz-
voj naší obce. Již v roce 
1908 byl vystavěn obec-
ní vodovod. Velkým po-
krokem bylo zavedení 
elektřiny do obce v roce 
1914. V roce 1921 byla 
zrušena obecní pastouš-
ka. V témže roce hos-
tinský Svoboda v č. 7 
k hospodě přistavěl sál 
čtvercového půdorysu, 
který byl v roce 1936 pro-
dloužen a přistavělo se 
jeviště. V roce 1929 zaří-

dil se pekařský mistr Flo-
rián Kříž ve svém domě 
č. 2 s velkým sálem a je-
vištěm, který byl největší 
v okolí. V roce 1927 byla 
spotřebním družstvem 
„Vzájemnost včela“ po-
stavena prodejna smíše-
ného zboží s bytem pro 
rodinu prodavače, kde 
v roce 19?5?9 byla zříze-
na první samoobsluha 
v okolí. Po založení Sbo-
ru dobrovolných hasičů 
v roce 1928 byla v sou-
sedství prodejny při-
stavěna hasička. V roce 
1931 se v obci rozsvítilo 
veřejné osvětlení. V roce 
1946 byl v obci zaveden 
místní rozhlas. V roce 
1947 byla obec připojena 
na telefonní síť. První dva 
telefonní přístroje byly 
v místnosti MNV a v bytě 
předsedy MNV. V roce 
1948 bylo zahájeno pra-
videlné promítání filmů 
v místním kině. Nejpr-
ve se promítalo v sále 
v hostinci v domě č. 2. 
V témže roce byl zavřen 
hostinec v domě č. 7 a tak 
kino bylo přemístěno 
tam. Z toho důvodu byla 
k sálu přistavena promí-
tací kabina. V roce 1951 
zahájila provoz autobu-
sová linka, kterou byli 
občané dováženi k vla-
kům na Zastávku a ško-
láci do Rosic. Později byla 
prodloužena do Neslovic 

a na Hlínu. V témže roce 
byla zřízena v prostorách 
bývalé hospody v domě 
č. 7 mateřská školka. 
V roce 1953 byla dána do 
provozu družstevní prá-
delna na pastvisku.
Obec pečovala též o sady. 
V roce 1926 bylo vysá-
zeno 79 třešní a 31 šves-
tek bylo zasázeno v roce 
1938. 
V padesátých létech se 
obec převážně věnovala 
výstavbě JZD, v šedesá-
tých letech bylo započato 
s budováním kanalizace, 
byla rovněž vybudována 
požární nádrž ve spodní 
části obce a sedmdesá-
tá léta byla ve znamení  
dokončení kanaliza-
ce, zhotovení chodníků 
a bezprašných vozovek. 
Osmdesátá léta byla ob-
dobím stagnace, neboť 
proběhlo slučování ná-
rodních výborů a Krato-
chvilka s Hlínou přísluše-
la do sdruženého místní-
ho národního výboru se 
sídlem v Neslovicích. 
K oživení činnosti Obec-
ního úřadu došlo po roce 
1989. To už jsme se ale 
dostali do současnosti, 
kterou většina občanů 
pamatuje. Doufejme, že 
naše obec bude nadále 
vzkvétat ku prospěchu 
občanů. 

Historií se pro vás prošel 
Karel Holoubek.
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Rozmarýnové hody kolem roku 1960

Babské hody v sedmdesátých letech



Myšlenkou obecních 
sym  bolů jsme se začali 
zabývat již v roce 2012, 
přesně 15. prosince.   
Do té doby mělo už více 
jak dva tisíce obcí v naší 
zemi svůj vlastní znak 
a prapor. Při náhodné 
návštěvě archívu v Raj-
hradě se nám podařilo 
kontaktovat významného 
výtvarníka a heraldika 
pana Mgr. Ivo Durece. 
Po dohodě s ním bylo vy-
pracováno celkem 6 ná-
vrhů, které předložilo 
zastupitelstvo obce ob-
čanům. Jejich volba byla 
jasná. Vybraný návrh byl 
jednohlasně schválen i za-
stupitelstvem obce dne 
30. 1. 2013. Mohli jsme 
tedy znovu zkontakto-
vat pana Durce, který 
navržený znak projednal 
s jedním ze členů expertní 

komise heraldického pod-
výboru Parlamentu ČR.  
O několik dnů později se 
k nám dostala zpráva, že 
symboly (znak a vlajka) 
mohou být v navržené 
podobě schváleny. To se 
také o několik týdnů poz-
ději stalo. Vše vyvrcholilo 
v Praze dne 10. 6. 2013, 
kdy pan starosta převzal 
ve Státních aktech Posla-
necké sněmovny Parla-
mentu České republiky 
z rukou předsedkyně Po-
slanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky 
paní Miroslavy Němcové 
dekret o udělení znaku 
a vlajky naší obci. 
A dnes budete mít mož-
nost spatřit obecní sym-
boly na vlastní oči. Jsou 
ručně vyšity na sametu 
premium a zhotovila 
je  firma Alerion Brno.  

Věřím, že symboly dodají  
občanům dostatek hrdosti 
k naší obci.
Jak tedy vlastně naše 
obecní symboly vypadají?
Znak: V modrém štítě se 
zelenou patou kráčející 
stříbrný beránek se zlatou 
zbrojí, v patě stříbrná hor-
nická kladívka.
Vlajka: List tvoří dva vo-
dorovné pruhy, modrý 
a zelený, v poměru 3 : 1. 
V modrém pruhu kráče-
jící bílý beránek se žlutou 
zbrojí. Poměr šířky k dél-
ce listu je 2 : 3.
Obecní symboly vysvě-
tí pan farář Mgr. Ing. Jan 
Klíma. Tento slavnostní 
obřad  bude provázený  
vystoupením  kostelního  
sboru pod vedením pana 
Jaroslava Paika z Neslovic

Luděk Klouček zastupitel 
obce Kratochvilka

První blok programu – slavnostní  
a oficiální
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I pomník má vlastně v září 
své malé výročí. Byl slav-
nostně odhalen 4. 9. 1938, 
tedy před 75 lety. Jeho histo-
rie je krásnou ukázkou toho, 
jak se dějinné události pode-
pisují na osudech pomníků, 
obcí i lidí. 

Dnešním položením věnce 
uctíváme prvního preziden-
ta T.G.Masaryka a myšlenku 
samostatného českého státu, 
ale také oběti obou velkých 
světových válek. 
Jsme rádi, že je kratochvil-
ský pomník opravdu dů-

stojný. Do současné podoby 
se začal proměňovat před  
rokem, a to díky finanční do-
taci z Jihomoravského kraje 
a díky šikovnosti našich ob-
čanů, kteří – jeli to třeba, 
umí být i restaurátory. 

Kladení věnce k pomníku

pomník v roce 1951

pomník v roce 2011



wc

wc

wc

P



Č
A

S
M

ÍSTO
PR

O
G

R
A

M

10:00 
náves

zahájení a vysvěcení nových obecních sym
bolů

pom
ník

kladení věnců
u zbrojnice

sázení lípy
od 10:30

náves
skákací hrad pro děti

10:30 – 12:30
budova O

Ú
 - knihovna

prohlídka m
ístní lidové knihovny

budova O
Ú

 - m
ateřská 

škola
prohlídka obnovené M

Š

10:30 – 16:00
budova O

Ú
 - sál

výstava fotografií a prom
ítání videoprezentace

výstava obecních kronik
zbrojnice SD

H
prohlídka prostor a vybavení zbrojnice

12:30
náves

folklórní vystoupení
13:15

náves
vystoupení taneční skupiny M

IG
H

T
Y SH

A
K

E
13:30

náves
vystoupení aerobic

14:00
náves

vystoupení m
ažoretek SW

EET LA
D

IES ZA
K

Ř
A

N
Y

14:30
náves

pozvánka na vystoupení – ranč EQ
U

IT
EA

M
14:45

fotbalové hříště
1. šerm

ířské vystoupení R
O

M
A

 LO
Q

U
IT

U
R

jízdárna
kom

unikace s koňm
i + volné ježdění

15:00 – 18:00
náves

reprodukovaná hudba
15:30

u fotbal. hřiště
ukázky SD

H
16:15

fotbalové hřiště
ukázky ze sportovní činnosti T

J D
ružstevník

17:00
fotbalové hřiště

šerm
ířské vystoupení 2

jízdárna
vystoupení w

esternového ježdění + volné ježdění
17:30

fotbalové hříště
vystoupení m

ažoretek A
N

IFE
17:45

náves
V

ystoupení U
JS + výuka žonglování

18:30
náves

hrají N
O

V
Í K

A
SK

A
D

ÉŘ
I



budova O
Ú

  knihovna
budova O

Ú
  M

Š
zbrojnice SD

H
fotbalové hřiště

jízdárna
u fotbalového hřiště

občerstvení

toalety

parkoviště

1
5

9
6

10
78

234

wcP wc wc

wc

P

náves  „plac“

pom
ník

u zbrojnice

budova O
Ú

  sál

Č
A

S
M

ÍSTO
PR

O
G

R
A

M

10:00 
náves

zahájení a vysvěcení nových obecních sym
bolů

pom
ník

kladení věnců
u zbrojnice

sázení lípy
od 10:30

náves
skákací hrad pro děti

10:30 – 12:30
budova O

Ú
 - knihovna

prohlídka m
ístní lidové knihovny

budova O
Ú

 - m
ateřská 

škola
prohlídka obnovené M

Š

10:30 – 16:00
budova O

Ú
 - sál

výstava fotografií a prom
ítání videoprezentace

výstava obecních kronik
zbrojnice SD

H
prohlídka prostor a vybavení zbrojnice

12:30
náves

folklórní vystoupení
13:15

náves
vystoupení taneční skupiny M

IG
H

T
Y SH

A
K

E
13:30

náves
vystoupení aerobic

14:00
náves

vystoupení m
ažoretek SW

EET LA
D

IES ZA
K

Ř
A

N
Y

14:30
náves

pozvánka na vystoupení – ranč EQ
U

IT
EA

M
14:45

fotbalové hříště
1. šerm

ířské vystoupení R
O

M
A

 LO
Q

U
IT

U
R

jízdárna
kom

unikace s koňm
i + volné ježdění

15:00 – 18:00
náves

reprodukovaná hudba
15:30

u fotbal. hřiště
ukázky SD

H
16:15

fotbalové hřiště
ukázky ze sportovní činnosti T

J D
ružstevník

17:00
fotbalové hřiště

šerm
ířské vystoupení 2

jízdárna
vystoupení w

esternového ježdění + volné ježdění
17:30

fotbalové hříště
vystoupení m

ažoretek A
N

IFE
17:45

náves
V

ystoupení U
JS + výuka žonglování

18:30
náves

hrají N
O

V
Í K

A
SK

A
D

ÉŘ
I



budova OÚ  knihovna

budova OÚ  MŠ

zbrojnice SDH

fotbalové hřiště

jízdárna

u fotbalového hřiště

občerstvení

toalety

parkoviště

1

9

I0

2
3
4

wc

P

náves – „plac“

pomník

u zbrojnice

budova OÚ  sál

5
6

7
8
9



17

Lípa srdčitá je českým ná-
rodním stromem. V této 
souvislosti se o ní začalo 
mluvit zejména v době ná-
rodního obrození, ale ve 
slovanské mytologii ji vedle 
dubu nacházíme odedávna.  
Oba dva symboly jsou svor-
ně uctívány po stovky let, až 
v důsledku germánské roz-
pínavosti dub získává pro 
Slovany negativní význam. 
Lípa se stala oficiálním ná-
rodním symbolem až v červ-
nu 1848 na Všeslovanském 
sjezdu v Praze (účastni byli 
delegáti Čech, Moravy, Slez-
ska, Slovenska a dále Po-
láci, Rusíni, Chorvati, Srbi, 
Slovinci a Dalmatinci  tedy 
všechno porobené slovan-
ské národy) ustanovena jako 
národní symbol. Lípa tak 
stála proti velkoněmeckým 
snahám o porobení slovan-

ského živlu. Byla to vlast-
ně reakce na frankfurtský 
sněm, kde byl jako symbol 
velkoněmectví zvolen dub. 
Lípu jako národní strom měl 
navrhnout Fr. Ladislav Čela-
kovský. 
U příležitosti oslav 230. 
vý ročí založení obce Kra-
tochvilka zasadíme lípu 
k hlavní silnici naproti 
pomníku. Nahradíme tak 
strom, který z historie obce 
hodně pamatoval, ale mu-
sel se kvůli špatnému stavu 
bohužel minulý rok poká-
cet. Naše nová lípa svou 
odolnost již prokázala.  
Od června, kdy byla na vo-
zíku převezena ze šebrov-
ského zahradnictví, bojuje 
statečně s extrémními ve-
dry a nedostatkem vláhy. 
Prokázala také ochotu vyjít 

Kratochvilce vstříc – když jí 
v červenci opadaly všechny 
listy, vyslyšela naše prosby, 
uvěřila našemu přesvědčo-
vání a ochotně znovu ob-
razila svěží zelení. To tedy 
obyčejné stromy v létě ne-
dělají. Doufejme proto, že jí 
odolnost a spojení s naší obcí 
vydrží a že díky ní bude za 
pár let hospůdka Pod lípou 
zase pod lípou.  

Více informací najdete ve 
straších číslech Kratochvil-
ského zpravodaje. O slav-
nostním předání obecních 
symbolů jsme psali v prázd-
ninovém dvojčísle 2013  
a o historii pomníku v květ-
nu 2012. O lípě jako národ-
ním symbolu si můžete po-
číst například na internetové 
encyklopedii Wikipedii. 

lipa v roce 2006

Sázení lípy

21

budova OÚ  knihovna

budova OÚ  MŠ

zbrojnice SDH

fotbalové hřiště

jízdárna

u fotbalového hřiště

občerstvení

toalety

parkoviště



Tuto lokalitu zmiňuje ve 
svém úvodním tex tu také 
pan kronikář.  

Historie sadu sahá ně-
kam k roku 1926, kdy je 
v něm doloženo sázení 
třešní a švestek. Na po-
pisce jedné z historických 
fotografií (které si může-
te prohlédnout v sále) je 
zmínka o tom, že i když 
na jaře stromy překrásně 
kvetly, úroda z nich neby-

la nikterak velká…

Je ale zřejmé, že v dobách 
založení sadu bylo o něj 
i přesto pečováno. Možná 
by se na fotografiích dalo 
doložit i to, jak sad po-
stupně pustl, zarůstal ná-
letovými křovinami a za-
čínal se proměňovat spíše 
na další obecní skládku. 
Nejspíš to bylo v té době, 
kdy „všechno bylo všech“ 
a tak všichni očekávali, že 

se všichni ostatní posta-
rají.

Obnova sadu započa-
la v loňském roce. Hodi-
ny a hodiny práce s tech-
nikou i holýma rukama 
vedly k tomu, že z ne-
prostupných křovin vy-
koukly staré stromy, kte-
ré přežily. Sad začal opět 
vypadat jako sad, i když 
má do bývalé krásy asi 
ještě daleko. V jeho úpra-

Druhý blok programu – procházka po 
obci, výstava v sále, volný program

V  tomto  bloku  vás  vybízíme,  abyste  se  podle  své  chuti,  času  a  zájmu  prošli  po 
Kratochvilce. Vytipujeme pro vás místa, kam byste určitě měli zajít. Oporou při 
putování vám může být mapka, kterou najdete na vnitřní dvoustraně zpravodaje.

Ovocný sad

Sad před obnovou a po obnově
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vách obec není tak zcela 
svobodná – sad totiž patří 
mezi takzvané význam-
né krajinné prvky. Více 
se můžete dočíst v textu, 
který připravil pan Luděk 
Klouček: 

Slyšeli jste už něco o vý-
znamných krajinných prv-
cích? Jsou to ekologicky, geo-
morfologicky nebo esteticky 
hodnotné části krajiny utvá-
řející její typický vzhled nebo 
přispívající k udržení její 
stability. Jsou jimi lesy, raše-
liniště, vodní toky, rybníky, 
jezera, údolní nivy a dále ty 
části krajiny, které zaregist-
ruje orgán ochrany přírody. 
Významné krajinné prvky 
jsou chráněny před poškozo-
váním a ničením. Využívají 
se pouze tak, aby nebyla na-
rušena jejich obnova a nedo-
šlo k ohrožení nebo oslabení 
jejich stabilizační funkce.

Na katastrálním území naší 
obce jsou od roku 1995 za-
registrovány dva význam-
né krajinné prvky. Bohužel 
kvůli upadajícímu zájmu 

a nečinnosti v několika pře-
dešlých letech jsou v dosti 
ubohém stavu. V loňském 
roce však začala jejich  po-
stupná obnova. Za to patří 
jistě velké poděkování všem, 
kterým není lhostejný osud 
těchto významných lokalit 
v naší obci a podílejí se na 
jejich obnově. Významné 
krajinné prvky v obci Krato-
chvilka jsou: 

U  drůbežárny – Starý ex-
tenzivní ovocný sad místy 
podmáčený s ojedinělými 
vrbami či skupinkami vrb. 
Rozkládá se na ploše 1,67 ha.

Meze pod Kratochvilkou 
– Suché kosené pastviny 
s mezemi porostlými švest-
kami, brslenem evropským, 
šípkem. V porostu typická 
suchomilná vegetace s diviz-
nou rakouskou, kostřavou 
ovčí, mochnou stříbrnou, 
řebříčkem myším, třezalkou 
tečkovanou, chrpou ladní, 
svízelem syřišťovým, hla-
váčem bledožlutým, mačkou 
ladní, hvozdíkem kartouz-
kem, kozí bradou luční. Vý-

znamné hnízdiště ptactva. 
Lokalita výskytu teplomil-
ného hmyzu. Rozloha 9,5 ha.

Tolik k významným kra-
jinným prvkům. Pokud 
vaše kroky povedou do 
sadu, můžete se navíc tě-
šit na setkání s ovečkami, 
které nám pomáhají udr-
žovat sad v „pokoseném“ 
stavu a jsou také lákadlem 
k procházkám s dětmi. 
Vězte, že v budoucnu 
bychom rádi uvedli sad 
do podoby, která je his-
toricky doložena. Mohli 
bychom jej osázet novými 
třešňovými stromy, do-
konce víme, kdo v Čecháh 
pěstuje tyto původní staré 
odrůdy. Když se to poda-
ří, tak možná už za dvě 
generace budou moct děti 
pobíhat v trávě pod roz-
kvetlými stromy. Už teď je 
ale určitě příjemné se sa-
dem projít a nabrat v něm 
životní energii.

Více informací: Krato-
chvilský zpravodaj bře-
zen – červenec 2012. 

Možná jste se u něj dnes 
již zastavili při ranním 
kladení věnců. Jeho his-
torie je sama o sobě zají-
mavá a dobře zdokumen-
tovaná v místní kronice. 
Takto o ní píše pan kro-
nikář v jednom z krato-
chvilských zpravodajů:

Slavnostní položení základ-
ního kamene pomníku se 
konala 4. září 1938. Pod zá-
kladní kámen byly položeny 
tehdejší platné mince od pěti 
haléřů až do dvaceti korun. 
Náklady na vybudování 
hradila obec, částečně bylo 
přispěno ze sbírek. Prostor 
byl ohrazen zídkou s nízkým 

dřevěným plotem. Z lesní 
školky na Bučíně byly do-
vezeny túje a vysázeny za 
pomník, aby tvořily důstojné 
pozadí a napomohly k jeho 
zvýraznění.

Na žulovém podstavci měla 
být umístěna bronzová bus-
ta prezidenta Masaryka 

Pomník

23



Po založení Sboru dobro-
volných hasičů v srpnu 
roku 1928 vyrostla vedle 
tehdejšího obchodu nová 
budova Hasičky. Co o její 
historii říká kronika?

Dosud však chyběly vhodné 
prostory, kde by bylo možno 
uložit veškerý hasičský in-
ventář a kde by se nacházela 
místnost na schůzovní čin-
nost. Proto bylo přikročeno 
k postavení hasičské zbrojni-
ce. Sbor měl některé finanč-
ní prostředky z pořádaných 

zábav a darů, obec darovala 
1 000 Kč. Stavební kámen 
si hasiči nalámali v místním 
lomu zdarma, dovoz mate-
riálu zajistili rovněž zdar-
ma rolníci se svými potahy. 
Obec poskytla volné sta-
vební místo vedle prodejny 
družstva „Vzájemnost vče-
la“. Blízké podniky darovaly 
stavební materiál, zejména 
doly, neboť důl Síčka se na-
cházel na katastru obce. 

Slavnostní otevření hasič-
ské zbrojnice se uskutečni-

lo v neděli 11. srpna 1929 
za hojné účasti okolních sbo-
rů a občanů jak místních, tak 
přespolních. Patronem slav-
nosti byl obecní úřad v čele 
se starostou.

V roce 1979 došlo k zaháje-
ní náročné akce, týkající se 
přestavby požární zbrojni-
ce. Byla odstraněna dřevěná 
věž, střecha včetně stropů 
a na přízemní část prove-
dena nadstavba poschodí. 
Stavba pokračovala v příš-
tím roce přístavbou věže.  

v životní velikosti, ale to se 
již neuskutečnilo vzhledem 
k vyhrocené politické situaci, 
kdy došlo k okupaci česko-
slovenského pohraničí a poté 
vytvoření Protektorátu Čech 
a Morava. Během druhé svě-
tové války byla bysta ukryta 
před němci v zemi. V roce 
1940 musela být na pomní-
ku zakryta písmena TGM 
tabulkou s nápisem „Obětem 
světové války.“

V květnu 1945, kdy se naše 
obec ocitla ve frontové linii, 
doslova několik hodin před 
koncem války padlo v okolí 
šest vojáků Rudé armády. 
Jejich ostatky byly pohřbeny 
po obou stranách pomníku 
TGM a obětí 1. světové vál-
ky. Záhy po válce byly na 
místě jejich hrobů pořízeny 
dva symbolické náhrobky. 

Protože hroby nejsou pouze 
pod těmito náhrobky, nýbrž 
i vedle nich, je třeba také je-
jich okolí považovat za pietní 
místo.

Dne 16. září 1945 byla 
uspořádána velkolepá slav-
nost s bohatým programem 
a hojnou účastí občanů 
i hostů z okolí, při níž byla 
odhaleny busta presidenta  
Masaryka. Avšak po roce 
1948 byl president Masaryk 
opět nežádoucí osobou, a tak 
se stalo, že busta za jedné 
jarní noci v roce 1953 byla 
tajně odstraněna a písmena 
TGM pak opět zakryta ta-
bulkou. K jejímu odstranění 
došlo v roce 1990, kdy záslu-
hou tehdejšího Občanského 
fóra byla na pomník připev-
něna alespoň malá plastika 
TGM. Na pořízení nové 

busty nebyly peníze, a tak 
pomník zůstává torzem…

Pokud se k pomníku za-
jdete podívat dnes, urči-
tě nenajdete torzo. Díky 
dotaci z Jihomoravského 
kraje mohla proběhnout 
jeho oprava, na které se 
podíleli jen kratochvilští 
řemeslníci. Okolí pomní-
ku upravili členové Ko-
mise pro životní prostře-
dí a rozvoj obce společně 
s brigádníky. Do konečné 
podoby se ještě stále pro-
měňuje s tím, jak pokra-
čují další „obnovovací 
a zkrášlovací“ akce v naší 
obci. 

Více informací: Krato-
chvilský zpravodaj kvě-
ten, červenec a srpen 2012

Zbrojnice SDH
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Fasáda budovy byla dokon-
čena v roce 1981. V poschodí 
budovy byla též zřízena ob-
řadní síň, ve které se první 
vítání nových občánků usku-
tečnilo v roce 1984…

Přestože proměny a pře-
stavby místní Hasičky pro-
bíhaly od jejího postavení 
prakticky nepřetržitě, mů-
žeme určitě říct, že i zde se 
v posledním roce mnohé 
změnilo. Hasička prokouk-
la, je opravená, vymalo-
vaná, opět se v ní mohou 
v případě potřeby konat 
menší společenské akce. 

Více informací: Kratochvil-
ský zpravodaj, únor a du-
ben 2012

Budova Obecního úřadu 
prochází již několik mě-
síců velkými opravami.  
Původně plánované za-
teplení budovy se rozrost-
lo na kompletní rekon-
strukci, která se dotkla 
celého komplexu budov. 
Řečeno stylem klasika 

z filmu Na samotě u lesa: 
to máte okna, dveře, stře-
chy, podhledy, obložení, 
podlahy, zateplení, fasá-
du, rampu, schodiště, roz-
vody vodní i elektrické… 
A zdá se, že to ještě zdale-
ka nekončí. 

V cíli snažení je budo-
va, která bude funkční, 
úsporná a krásná. Sen 
každého kulturymilov-
ného občana. Pojďte se 
tedy projít,  je tu pro vás 
připraveno několik zasta-
vení:

Na návštěvu sálu si vy-
hraďte dostatek času, ze-
jména chceteli skutečně 
nasát historii obce. Pan 
kronikář Karel Holoubek 

pro vás připravil  výstavu 
svých archivních fotografií 
a bude vám po celou dobu 
k dispozici, aby osvěžil vaše 
vzpomínky, připomněl do-

bové souvislosti nebo dopl-
nil mezery ve vaší paměti. 
Fotek budou desítky, mož-
ná i stovky a možná se na 
nich najdete i vy.

Budova Obecního úřadu

Kinosál a přísálí

Před zbrojnicí v roce 1947



Souběžně s výstavou fo
to grafií „historických“ se 
vám představí i fotky mo-
dernější. Ze svého bohaté-
ho archivu je vybral pan 
Jiří Čermák. Fotky jsou 
seřazeny do pásma a pro-
mítány z dataprojektoru, 
další jsou nainstalovány 
na panelech.  
Mimo vzpomínky foto-
grafické si v sále budete 

moct prohlédnout i vzpo-
mínky psané. Můžete 
nahlédnout a zalistovat 
v aktuální kratochvilské 
kronice. Ale mimo to –  
a to je příležitost zcela 
výjimečná – vystavíme 
i původní kroniku, která 
je uložena v depozitá-
řích Moravského zem-
ského muzea, konkrét-
ně v Rajhradu u Brna.  

Tuto vzácnost bude ně-
kdo z pořadatelů pečlivě 
hlídat a pokud byste chtě-
li otočit alespoň pár stran, 
půjčíme vám k tomu ba-
vlněné rukavice. To je 
podmínka, na kterou jsme 
rádi přistoupili, abychom 
se mohli stoleté historie 
skutečně dotknout.

Přilehlá knihovna má již 
za sebou také kus historie. 
Co o ní říká kronika? 

Nemáme mnoho informa-
cí o obecní knihovně, ani 
záznam o jejím založení se 
nedochoval. První zmínka 
o obecní knihovně je z roku 
1939, kdy kronikář František 
Kreuz se zmiňuje, že dlou-
holetý knihovník Josef Ho-
řínek ml. vede tuto knihov-
nu úspěšně od roku 1923. 
Knihovna ve zmíněném roce 
1939 měla 266 knih, navští-
vilo ji čtyřicet osm čtenářů, 
kteří si vypůjčili 439 knih. 
Knihy se půjčovaly v zim-

ním období a půjčovné za 
jeden týden bylo 20 haléřů. 
Obec přispívala na knihovnu 
částkou 300Kč ročně… 

I přes nejisté začátky se 
v roce 1971 podařilo pře-
stěhovat knihovnu (která 
byla tvořena dvěma skří-
němi umístěnými v hasič-
ce) do samostatných pro-
stor. Kolísání čtenářského 
zájmu knihovna nakonec 
neustála a byla několik 
let zavřená. Její obnova 
se datuje do března 2012, 
kdy za vydatného přispě-
ní regionální knihovny 
v Kuřimi došlo k obměně 

knihovního fondu. Nové 
knihy a nové knihovni-
ce přilákaly do knihovny 
60 registrovaných čtenářů 
a knihovna se stala i mís-
tem kulturních setkání. 
Zorganizovala divadelní 
představení, tři literár-
ní kavárničky a několik 
kurzů papírové krajky. 
Převzala také patronát 
nad akcí Květinový den –  
finanční sbírkou Ligy pro-
ti rakovině. A o tom všem 
se v knihovně můžete do-
zvědět více. 
Více informací: Krato-
chvilský zpravodaj březen  
a duben 2012

Tak takhle to před mnoha 
lety začínalo… 
První myšlena vznikla v tak-
zvaném „Vzorném týdnu ná-
rodní fronty“, což byl na po-
čátku padesátých let minulé-
ho století způsob, jak prohlou-
bit a přivést k větší aktivitě 
všechny složky této celostátní 

organizace. U nás proběhl od 
29. října do 5. listopadu 1950. 
V těch letech stále častěji ženy 
odcházely z domácností do 
zaměstnání a péče o děti byla 
vítána. Dětí byl v obci dosta-
tečný počet, obec měla v roce 
1950 celkem 586 obyvatel. 
Podmínky pro založení ma-

teřské školy (MŠ) byly tedy 
příznivé a proto Místní ná-
rodní výbor začal hned v příš-
tím roce myšlenku realizovat. 
Vyhlédnuta byla nepoužívaná 
část bývalého hostince v bu-
dově č.7, který byl zrušen 
k 15. červenci 1948.

Knihovna

Mateřská škola
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A takhle to po několika le-
tech končilo...
MŠ navštěvovalo v roce 1984 
22 dětí, z toho 4 děti dojížděly 
z Hlíny. V roce 1986 to bylo 
26 dětí, z toho 12 z Hlíny. 
V dalších letech počet dětí 
postupně klesal, až pro školní 
rok 1992/93 Okresní úřad od-
mítl poskytnout dotace a žá-
dal zrušení MŠ. Důvodem 
byl neekonomický provoz, 
poněvadž školu navštěvovalo 
pouze 9 dětí. Okresní dotace 
byly limitovány minimálním 
počtem 15 žáků. 
Proto Obecní úřad hledal vý-
chodisko z této situace. Paní 
starostka vyvolala jednání 
s rodiči dětí a výsledkem bylo 
zajištění náhradního provo-
zu MŠ v omezeném rozsahu. 
Na úhradě nákladů na pro-
voz se podíleli rodiče, převáž-
nou část však hradila obec.  
Náklady na provoz v uve-

deném školním roce čini-
ly 46 358 Kč. V roce 1995 
navštěvovalo školu 10 dětí. 
Obecní úřad vyvíjel maxi-
mální snahu o udržení tohoto 
částečného provozu MŠ, byly 
zajišťovány pracovnice, které 
pečovaly o děti, ovšem zájem 
postupně upadal, až nakonec 
byl provoz zcela ukončen.
Díky populační explo-
zi nedávných let vznikla 
potřeba obnovení provo-
zu MŠ na Kratochvilce.  
Rekonstrukce prostor, kte-
ré mnoho let sloužily jen 
jako (mírně zatuchlá) ob-
časná tělocvična byla akcí, 
která by zasloužila pojme-
nování „Kulový blesk“.  
Za pár týdnů (a za pár de-
sítek tisíc) se z neutěšených 
místností vyloupla nová tří-
da školky se zázemím, kte-
ré vyhovovalo náročným 
hygienickým normám.   

Úpravy zasáhly i stávající 
dětské hřiště, které sice pro 
hru a dovádění kratochvil-
ských dětí postačovalo ně-
kolik let, ale nevyhovovalo 
přísným  bezpečnostním 
normám. 
Celá akce, rekonstrukce 
školky i hřiště, se odehrá-
la téměř výlučně v režii 
kratochvilských řemeslní-
ků. Díky tomu se ušetřil 
čas i finanční prostředky 
a v září 2012 se do krás-
ných, veselých a příjemně 
zabydlených prostor moh-
ly nastěhovat kratochvil-
ští i přespolní školkaři.  
Pozitivní je i to, že ve škol-
ce našla práci jedna z kra-
tochvilských rodaček – a ta 
vás také prostorami školy 
ráda provede. 
Více informací: Kratochvil-
ský zpravodaj září 2012

Mateřská škola v roce 1972



Folklorní vystoupení
Ženský pěvecký sbor 
Slováckého krůžku 

Slovácký krúžek v Brně 
patří k nejstarším folklor-
ním spolkům v České re-
publice. Vznikl již v roce 
1908 jako volné sdružení 
studentů z Moravského 
Slovácka a i v současnosti 
tvoří jeho jádro mladí lidé, 
přijíždějící do Brna za stu-
diemi. Soubor reprezen-
tuje lidovou kulturu Mo-
ravského Slovácka, tj. jiho-
východní Moravy, známé 
bohatými a dodnes živý-
mi folklorními tradicemi, 
rozmanitostí a barevností 
lidových krojů. 

Členové taneční skupiny, 
mužského a ženského pě
veckého sboru i cimbálové 
muziky vystupují ve třech 
(a sólisté v ještě dalších) 
z dvacetisedmi typů lido-
vých krojů regionu. 

Činnost Slováckého krůž-
ku v Brně nespočívá však 
pouze v pódiových vy-
stoupeních na domácích 
i zahraničních festiva-
lech. Spolek organizuje 
také nejrůznější tématické 
pořady pro veřejnost, ze-
jména krojované Slovácké 
plesy a besedy u cimbálu, 
na nichž si může každý 
příchozí po chuti zazpí-
vat, zatančit a zahrát.  
Tyto besedy bývají větši-
nou doplněny o atraktiv-
ní program s neopakova-
telnou atmosférou, která 
se dá vytušit již z názvů 
besed  Hodová, Mikuláš-
ská, Vánoční, Oharkový 
šmak, Košt vína, Košt sli-
vovice…

Pořady Slováckého krúž-
ku v Brně zahrnují ženské 
a mužské písně v podání 
sólistů i sborů, tance pá-
rové, ženské i mužské, 

zvykové obrázky a samo-
statná vystoupení cim-
bálové muziky. To vše 
tvoří poutavý celovečerní 
program, z něhož je však 
možno uvádět i jednotlivé 
části s případným zamě-
řením podle přání pořa-
datele. Krúžek vystupuje 
v sálech i na pódiích pod 
širým nebem a má bohaté 
zkušenosti se zapojová-
ním diváků do společné 
zábavy. 

Slovácký krúžek v Brně 
se skládá z následujících 
složek: dětský soubor 
Slováček, taneční složka, 
cimbálová muzika krúž-
ku, ženský pěvecký sbor, 
mužský pěvecký sbor.

Více informací na  
www.kruzek.cz

Třetí blok programu – zábava a potěšení 
pro děti i dospělé

V tomto bloku se můžete bavit podle  libosti. Pestrý program se odehrává na 
hlavním podiu, na hřišti a v blízkém okolí a na ranči Equiteam. Mysleli jsme na 
dospělé i na děti a připravili pro ně vše, co by je mohlo bavit. 
Program  pro  vás  připravila  kratochvilská  Komise  pro  občanské  záležitosti, 
kulturu a  sport,  členové Tj Družstevník Kratochvilka a  členové SDH Krato-
chvilka. Ti všichni se zamysleli, co by vás mohlo bavit, jaké zajímavé účinku-
jící by mohli oslovit a nakonec tu spoustu nápadů poskládali do následujícího 
programu. Abyste  se  v  něm neztráceli,  budou vás  i  touto  částí  dne  provázet 
moderátoři. A důležitá místa jsou opět označena na mapce.
V následujícím textu se dočtete o jednotlivých účinkujících a jejich programu.
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Taneční skupina  
Mighty Shake

Nikola Pešková  
a Karolína Hlavoňová 

(A little party never 
killed nobody!)

Mighty Shake patří mezi 
úspěšnější taneční sku-
piny v České republice. 
Od roku 1995 získala ne-
spočet medailí na soutě-
žích po celé Evropě. Řadí 
se ke špičce taneční scé-
ny v oblasti street dance 
a show dance, ale její ta-
neční repertoár je velmi 
široký. Zahrnuje téměř 
celé spektrum součas-
ných tanečních trendů od 
Hip hopu, Urban Dance, 
Electric Boogie či Freesty-
le Show až po společenské 
a latinskoamerické tance.

Dále tvorba Mighty Shake 
zahrnuje taneční show 
a tanečně divadelní pro-
jekty, které mají úspěch 
nejen u nás, ale i v za-
hraničí (např. Slovensko, 
Polsko, Rakousko nebo 
Francie).

Skupina se také velkou 
měrou podílí na kulturním 
životě v blízkém okolí i po 
celé ČR  Můžete ji proto 
spatřit na nejrůznějších 
módních přehlídkách, pre-
zentačních akcích firem, 
otevírání nejnovějších bu-
tiků, nebo ve videoklipech.

Aby taneční skupina 
mohla dosahovat u divá-
ků a na soutěžním poli 
výborných výsledků, je 
zapotřebí klást důraz na 
samotnou přípravu a tré-
nink tanečníků. Proto si 
skupina tanečníky vy-
chovává od útlého mládí 
a je rozdělena dle věku 
na jednotlivé složky:  
Děti (od 6  ti let),   
Juniory (od 11ti let),   
Hlavní  (od 15ti let).
Taneční skupina se snaží 
dostat tanec do širokého 
povědomí mladých lidí 
i aktivním způsobem. 
Proto pořádá velmi ob-
líbené taneční kurzy pro 
širokou veřejnost. Zde vy-
učují její  přední taneční-
ci, kteří důrazně dbají na 
správné složení tréninku, 
nejen po stránce taneční, 
ale i výchovné.
Dohromady se pod naší 
hlavičku hlásí téměř 
500 mladých tanečníků 
z celé jižní Moravy.
Více informací na:  
www.mightyshake.com

Aerobic
Kroužek aerobiku při 

ZŠ Neslovice
Kroužek funguje již pět 
let. Zpočátku byl zaměřen 
jen na zvládání prvků ae-
robiku a jejich spojování 
do jednoduchých sestav. 
Postupem času se ale dív-

ky zdokonalovaly, a tak 
náročnost sestav rostla 
a děti s nimi začaly vystu-
povat i na různých kultur-
ních akcích i mimo Neslo-
vice. V současné době ve 
škole fungují již dvě sku-
piny dětí, v jejich sesta-
vách se  aerobik kombi-
nuje i s prvky moderního 
tance.  Kroužek vede Mgr. 
Petra Strádalová

Více informací na:  
www.zsneslovice.cz

Mažoretky I
Swet Ladies Zakřany

Klub mažoretek Zakřany 
byl založen roku 1995. 
V současné době má 
50 děvčat, která jsou po-
dle věku rozdělena do 
tří soutěžních skupin ka-
detky (8–11 let), juniorky 
(12 –14 let), seniorky (15 let 
a více). Od roku 2001 se 
naše skupiny pravidelně 
účastní Mistrovství Čes-
ké republiky v asociaci 
IMA a v posledních letech 
i Mistrovství Evropy. Bě-
hem svého působení mají 
děvčata na svém kontě 
nejeden cenný titul. Jsou 
několikanásobní mistři 
semifinále, vícemistři ČR 
v pochodovém defilé 
a podiové sestavě.  Někte-
rá děvčata získala  v solo-
formacích zlato na MČR  
a stříbro na ME. Největ-
ším úspěchem bylo zís-



kání titulu Mistr Evropy 
2004 v kategorii kadetky. 
V roce 2010 si seniorky se 
svou show KABARET za-
jistily 4. místem na MČR 
postup na Mistrovství 
Evropy, kde se umísti-
ly na krásném 7. místě.  
Na MČR ve formacích 
MIX získala skupina se-
niorek titul Mistryně ČR 
a miniformace seniorek 
titul II. vícemystryně ČR. 
Obě formace postupují 
na Mistrovství světa ve 
dnech 30. 8 1. 9. 2013.

Více informací na:  
www.mazoretkyzakrany.
websnadno.cz

Ranč Kratochvilka
U příležitosti oslav se ve 
dvou vstupech předsta-
ví ranč Kratochvilka se 
svými klienty a JUNIOR 
EQUITEAMEM. Diváci 
uvidí kolem 20 koní od 
shetlandských poníků, 
přes ušlechtilé teplokrev-
níky a plnokrevníky  až 
po americká plemena koní 
– barevné painty, quar-
tery a appaloosy.  Před-
vedou se v jízdách zruč-
nosti a westernových 
disciplínách se svými 
jezdci a juniory, v ukázce 
drezury a skoků, v jízdě 
na hudbu a také při prá-
ci ze země. Návštěvníci 
si budou moci vyzkoušet 
ovládat koně ve volnosti 

v komunikační hře Equi-
point a pro malé i velké 
je připraveno svezení na 
koních. Součástí progra-
mu bude také prohlídka 
stáje a připraveno je malé 
občerstvení. 

Ranč Kratochvilka má 
v pronájmu a  provozuje 
Míša Zachová ve spolu-
práci s občanským sdru-
žením Equiteam. 
Jde o ranč s kapacitou 
22 boxů, jízdárnou, kru-
hovou ohradou, výběhy 
a paddocky, s veškerým 
zázemím pro jezdce a je-
jich koně. Na ranči jsou 
ustájeni koně soukromých 
majitelů a koně sdružení 
Equiteam. Posláním sdru-
žení  je vzdělání jezdců 
a lidí kolem koní tak, aby 
jízda na koni byla příjem-
ná, bezpečná a aby výcvik 
koní probíhal dle zásad 
fair play. Na ranči Krato-
chvilka se zaměřujeme ze-
jména na výcvik juniorů 
a amatérských jezdců – od 
základů až po sportovní 
westernové ježdění, hlav-
ní trenérkou je několika-
násobná mistryně Evropy 
Betka Kroumanová. Dále 
je zde možnost začít s ko-
munikací s koněm – pro ty, 
kdo se zatím bojí do sedla, 
maminky na mateřské, 
starší zájemce – nejprve se 
naučí jak ovládat koně ze 
země a porozumět mu.

Equiteam – když se se-
tkají lidé a koně. Sdružení 
má 5 oblasti, na které se 
zaměřuje:

1. Show:  je tradičním 
partnerem a spolupořada-
telem výstav – například 
Národní výstavy zvířat 
v Brně, dále pardubické 
výstavy Koně v akci, vele-
trhu TECHAGRO apod., 
organizuje noční show 
Brno TROPHY, programy 
na Dětském dni Pegasu, 
Jevišovických slavnostech 
apod. Míša Zachová bývá 
moderátorkou těchto akcí.

2. Chov:   představují dva 
plemenní hřebci indián-
ského plemene appaloosa 
 GF Freedom King a Full 
Coverage, oba s trenér-
kou Betkou Kroumano-
vou získávají tituly mistra 
Evropy na zahraničních 
soutěžích. Odchov hříbat 
a chovné klisny najdete 
na farmě v Jevišovicích.

3. Sport: Jak trenérka, tak 
její svěřenci se připravu-
jí na regionální, národní 
i mezinárodní soutěže. 
Výcvik probíhá na Krato-
chvilce pravidelně v týd-
nu a o víkendových kur-
zech, v Jevišovicích pak 
speciální soustředění a tá-
bory s výcvikem. 

4. Relax: pro ty, kteří si 
chtějí jízdu na koni a po-
byt užít , jsou určeny jak 
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lekce a vyjížďky na ran-
či Kratochvilka, tak po-
bytové tábory na farmě  
v Jevišovicích, kde si kro-
mě koní užijí krásné pří-
rody, bazénu a sportovní-
ho vyžití.

5. Vzdělání: sdružení je 
držitelem akreditačního 
titulu Cvičitel jezdectví 
a vzdělává tak budoucí 
cvičitele a instruktory jez-
dectví. Zároveň připra-
vuje kurzy první pomoci, 
pojištění, psychologie, 
fyzioterapie, veterinární 
základy a další.

Výcvik: Klienti si  mohou 
ustájit koně na ranči spo-
lu s výcvikem od trené-
ra a učit se tak společně,  
ať už jde o koně mladé-
ho na obsednutí či koně 
staršího, pro relax i sport. 
Kromě westernového sty-
lu lze dohodnout také lek-
ce v klasickém ježdění či 
přirozenou komunikaci. 

Více informací na:  
www.kratochvilka.equiteam.cz/

Šermíři
Roma Loquitur

Jsme malou skupinou 
živé historie zabývající se 
obdobím 1. století n. l. za 
vlády císaře Tita Flavia 
Vespasiana. Na našich ak-
cích představujeme všem 
zájemcům jak civilní, tak 
i vojenský život této doby. 

Ztvárňujeme římské ob-
čany a vojáky a germán-
ské válečníky.

Více informací na:  
www.romaloquitur.cz/

Ukázky SDH
Spolu s jinými účinkující-
mi se i SDH Kratochvilka 
zapojí do oslav 230. výro-
čí založení naší obce. Ve 
zkráceném, přibližně tři-
čtvrtěhodinovém progra-
mu se můžete těšit na naši 
ukázku hasičského útoku, 
následovat bude hasičský 
zásah – výjezd a simulo-
vané hašení a chybět ne-
bude ani vystoupení na-
šich nejmladších!

Celá akce bude jistě zají-
mavá a lákavá, doufáme, 
že mezi ostatními aktivi-
tami si příznivci najdou 
chvilku i na hasičský pro-
gram. Těšíme se na Vás! 

Více o SDH na: www.kra-
tochvilka.czspolky

Sportovní činnosti 
TJ Družstevník Krato-

chvilka
TJ si pro vás připravila 
přehlídku sportovních 
činností, kdy hřiště bude 
rozdělené na třetiny a na 
každé se bude prezen-
tovat jeden sport, který 
se hraje v rámci TJ. Dále 
proběhne soutěž pro děti 
i dospělé a ta bude opět 

se sportovní tematikou.  
TJ se pochlubí poháry, 
medailemi, ukáže opra-
vené  kabiny, novou ku-
chyňskou linku, fotky 
z akcí TJ…

Na hřišti bude zajištěno 
občerstvení.

Více o TJ na: www.krato-
chvilka.czspolky

Mažoretky II

Občanské sdružení ma-
žoretky Anife - OSMAR
Jsme mladý tým šikovných 
mažoretek s výraznými 
úspěchy a dlouhou historií. 
První kořínky mažoretko-
vého sportu v našem regi-
onu byly zapuštěny v roce 
1999, kdy začalo cvičit škol-
ní družstvo pod vedením 
Mgr. Stanislavy Žákové pro 
místní oslavy v Zakřanech. 
Děvčat však bylo pro tento 
krásný sport velmi málo 
a proto trenérka udělala ná-
bor také ve škole v Rosicích, 
kde učila. Takto posílené 
družstvo se účastnilo první 
mistrovské soutěže v roce 
2001 v Jeseníku. V roce 2003 
bylo družstvo reorganizo-
váno a to byl vlastní začátek 
mažoretek ANIFE Rosice.
V roce 2013 má sdružení 
týmy juniorek, mladších 
dětí a přípravku. 
Sdružení je dlouhodobě 
velmi úspěšné v mnoha 
soutěžích.
Více informací na:  
www.mazoretkyanife.cz



Žonglování
Ultimate Juggling 

Squad – vystoupení 
+ žonglování s dětmi

UJG je žonglérská skupi-
na, která vyniká svými 
žonglérskými prvky za-
komponovanými v origi-
nální hudbě, zábavnými 
workshopy a několika 
u ni  kátními vystoupeními 
se špetkou divadelního 
projevu. Skupina pochá-
zí z města Rosice u Brna, 
které je jejich hlavním 
stanovištěm. Byla za-
ložena 15. září 2007 za 
účelem rozvoje žong-
lérského umění v České  
republice. Založil ji sou-
časný vedoucí Tomáš  
Zahradník. Skupina fun-
guje díky Středisku volné-
ho času Rosice, kde probí-
hají i tréninky, jejichž ob-
sah se neshoduje s trénin-
ky žádné jiné žonglérské 
skupiny v ČR. Každým 
rokem pořádá skupi-
na UJS různé akce typu: 
dny žonglování, soutěže 
v žonglování nebo řada 
workshopů a vystoupe-
ní, s kterými má bohaté  
zkušenosti.  
Vystoupení skupiny UJS 
se může pochlubit rozma-
nitou, moderní a přitom 
tematickou hudbou, hu-
debně zpracovanými pří-
běhy za pomoci žonglér-
ských nástrojů, grimas a 

samozřejmě i profesionál-
ních žonglérských triků. 
Předvádíme a vyučujeme 
triky s  různými nástroji 
jako například diabolo, 
míčky, kruhy, kužely, flo-
werstick, poi a se spous-
tou dalších. Workshopy 
žonglování probíhají  lo-
gickou, zábavnou a na-
vazující formou, kdy se 
účastníci workshopu učí 
krok po kroku žonglo-
vat s obrovskou škálou 
různých žonglérských  
nástrojů.  
Kdo má zájem si za-
žonglovat, být členem 
nebo skupinu sponzoro-
vat, může se informovat 
přes mobilní telefon, 
email či oficiální interne-
tové stránky na kterých 
naleznete spoustu infor-
mací, fotek, videí, novi-
nek ze světa žonglování 
a mnoho dalšího. Žong-
lování je nádherné umění 
plné neobjevených triků, 
pohybů a nástrojů. Při-
pojte se k nám a pojďte je 
s námi nalézt.

Více informací na:  
www.ujs.cz

Hudba k tanci  
i poslechu

Noví kaskadéři
Country kapela KAS-
KADÉŘI vznikla v roce 
1993, kdy se potkaly dvě 
dvojice muzikantů, kteří 

spolu hrávali v různých 
kapelách. Ondra Brablc 
(kytara) a David Čumpe-
lík (banjo, housle, kytara) 
spolu hráli už v roce 1974 
a Míra Macholán (kon-
trabas) s Frantou Chu-
píkem (kytara, foukací 
harmonika) spolu hrá-
vali ve skupině TENDR. 
V roce 2004 odešel ze 
skupiny David Čumpelík 
a nahradil ho banjista Jara 
Zlámal, který je brněnské-
mu publiku znám hlavně 
z působení ve skupině 
PĚNA. Od 1. dubna 2004 
jsme změnili název sku-
piny a vystupujeme jako 
NOVÍ KASKADÉŘI.

Za 20 let jsme odehrá-
li nespočet vystoupení 
v Brně i okolí. Od roku 
1999 jsme adoptivními 
rodiči zebry Grévyho 
v ZOO Brno a v zahra-
dě nechybíme snad při 
žádné větší akci. Vystu-
povali jsme asi ve všech 
Country klubech v Brně 
(většina z nich je už mi-
nulostí). V současné době 
nás můžete vidět a slyšet 
v restauraci ORION ve 
Zbraslavi, v hospůdce 
Turbína v Komíně za láv-
kou, na Ranči u Bizona 
v Kutinách, v Kulturáku 
na Kratochvilce, na Bur-
čákobraní, či Masopustní 
zábavě v Hustopečích na 
Turhandlích a nebo ka-
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ždé úterý po patnáctém 
v restauraci NA MUSIL-
CE, Musilova 2, v Brně. 
Samozřejmě hrajeme i na 
dalších akcích, country 
bálech, country večerech, 

podnikových či různých 
rodinných oslavách, naro-
zeninách, svatbách  
a zatím v jednom případě 
i na pohřbu. Jejich místa 
a termíny si můžete najít 

na našich internetových 
stránkách.

Více o skupině najdete na: 
www.novikaskaderi.com

Závěr

Poděkování

Na  závěr  mimořádného 
kratochvilského zpravoda-
je zbývá dodat ještě několik 
doplňujících informací:

Občerstvení je pro vás při-
praveno v přísálí, v prosto-
ru u hlavního podia a na 
hřišti. Jídlo pro vás zajišťují 
pan Veselý, Syrovátka a Po-
korný se svými kuchařský-

mi přáteli, občerstvení a pití 
nabízejí členové SDH a TJ. 
A možná přijde i zmrzlinář…

Pro děti je k dispozici ská-
kací hrad, zapůjčený firmou 
Kubíček, které tímto děku-
jeme za vstřícnost a příz-
nivou cenu :)). Protože si 
atrakci půjčujeme bez ob-
sluhy, je třeba, aby se o bez-

pečnost dětí postarali jejich 
rodiče.

Žonglérská skupina UJS 
se nabídla, že se po svém 
vystoupení bude věnovat 
zájemcům o žonglová-
ní – přijďte si vyzkoušet 
„na vlastní ruce“, jaké to je 
žonglovat… a přiveďte i své 
děti.

Naše díky patří všem  
organizátorům, kteří již 
od jara připravují dnešní 
program a také ho pro vás 
zajistili.
Dále děkujeme všem 
účinkujícím, kteří přišli 
předvést své umění. Mno-
zí z nich jsou kratochvil-
kými občany a dokazují, 

že jsme obec aktivních 
lidí, kteří mají zajímavé 
zájmy a rádi se o ně po-
dělí.
Technické zázemí – podi-
um, parket a stany ochot-
ně zapůjčila obec Neslo-
vice a dokonce pomohla i 
s jejich sestavením.

KIC Rosice nám zapůjčil 
svůj výkonný datapro-
jektor. Jak je vidět, nejsme 
v tom sami…
Těšíme se naviděnou při 
nějaké jiné, příjemné kra-
tochvilské příležitosti.  
Třeba hned 5. a 6. 10 na 
Babských hodech. 
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