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Vážení občané obce Kratochvilka,
právě uplynulo půl roku činnosti nového zastupitelstva naší obce.
Naším programem bylo, mimo jiné, zvýšit informovanost občanů, více je zapojit
do života obce a podpořit spolkovou činnost.
Nositelem těchto záměrů jsou vedle Obecního úřadu a výborů Zastupitelstva
především Komise jako poradní a výkonné orgány starosty a místostarostů.
Během uplynulého času se vyprofilovalo toto organizační uspořádání:
Nově byl ustanoven poradní sbor starosty ve složení: místostarostové,
předsedové výborů, předsedové komisí a představitelé všech spolků v obci:
Ing. František Malý, starosta obce
Ing. Michal Zoblivý - 1. místostarosta, Jiří Vozdecký - místostarosta,
Luděk Klouček - předseda Finančního výboru, Helena Hurtová - předseda
Kontrolního výboru,
Martin Vašák - předseda Komise pro občanské záležitosti, kulturu a sport,
Petra Benhartová - předseda Komise pro životní prostředí a rozvoj obce,
Luboš Staněk - starosta Sboru dobrovolných hasičů, Daniel Vašák - jednatel
SDH,
Jiří Čermák ml. - předseda VV TJ Družstevník, Richard Křivánek - jednatel
TJ Družstevník,
Miroslav Vaverka - předseda Klubu seniorů, Pavla Tomečková - jednatel
Klubu seniorů
Na úseku činnosti 1. místostarosty, v oblasti péče o občany, došlo ke sloučení
Komise pro občanské záležitosti s Komisí pro kulturu a sport, byl rozšířen počet
členů o zástupce všech spolků a byli sem zařazeni pracovníci odpovědní za knihovnu, Kratochvilský zpravodaj, správu webových stránek, kronikář a externí
pracovníci v oblasti grafiky a informačních technologií:
Ing. Michal Zoblivý - 1. místostarosta, Helena Hurtová - zastupitel
Martin Vašák - předseda Komise pro občanské záležitosti, kulturu a sport
Katka Císařová, Jiří Čermák ml., Věra Čermáková, Martina Hájková, Katka
Chupíková, Dana Jeřábková, Dagmar Kloučková, Hana Kloučková, Richard
Křivánek, Martin Peška, Daniel Vašák, Jindřiška Veselá, Veronika Vítová
- členové komise,
Alice Vašáková - knihovna a Zpravodaj, Hana Pavlíčková - správa webu, Karel
Holoubek - kronikář
Jiří Čermák st.- foto, Jan Čermák - grafika, Ing. Roman Růžička a Mgr. Petra
Jonášová - IT
Na úseku činnosti druhého místostarosty, v oblasti péče o obec, byl rozšířen
počet členů Komise pro životní prostředí a rozvoj obce o zástupce všech spolků
a vedle Rychlé Roty je tam začleněna i Zásahová jednotka Sboru dobrovolných
hasičů:
Jiří Vozdecký - místostarosta, Luděk Klouček - zastupitel
Petra Benhartová - předseda Komise pro životní prostředí a rozvoj obce
Miroslav Císař, Radek Císař, František Doležal, Katka Chupíková, Zdeněk
Kroutil, Martin Syrovátka, Lenka Šmídková, Alice Vašáková, Miloš Veselý
- členové komise,
Pavel Jašek - velitel Zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Miroslav Císař, Roman Jašek, Zdeněk Krejčí, Ing. Antonín Nedoma, Petr
Nedoma, Jiří Peška, Daniel Vašák, Robert Šmídek - členové Zásahové jednotky
Děkuji všem občanům naší obce, kterým není osud Kratochvilky lhostejný a do
této činnosti se zapojili.
V nejbližší budoucnosti se chceme zaměřit, vedle všech pokračujících akcí, i na
lepší využití volného času naší mládeže.
Potěšitelné je, že v současné době probíhají intenzivní jednání o znovuobnovení činnosti Mateřské školky na Kratochvilce jako detašovaného oddělení MŠ
Neslovice.
Naše obec patří do neslovické farnosti a další dobrou zprávou je, že ve sbírce
občanů na nové zvony na neslovický kostel byla vybrána poměrně vysoká
částka.
A do třetice všeho dobrého, naše Zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů
absolvovala úspěšně svůj první ostrý výjezd.
Ke zkvalitnění informovanosti našich občanů byly otevřeny i obecní stránky
na FACEBOOKu, http://www.facebook.com/ObecKratochvilka, kde můžete najít
především fotografie z aktuálních akcí i historie obce.
Přeji příjemné prožití májových svátků a hezkou zábavu na kratochvilských
akcích. Čeká nás oslava Dne matek, vítání nových občánků a divadelní
představení. Srdečně vás zvu na jednání Zastupitelstva obce dne 30. května
2012 v 18 hodin.
Ing. František Malý, starosta
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z obecního úřadu

Oficiality z „OÚ“
Provozní záležitosti
obce
Ke zkrášlení naší obce přispěli v tomto měsíci největší
měrou občané. V sobotu 14. 4.
se po výzvě Komise pro
životní prostředí a rozvoj
obce a TJ Družstevník sešli
„na place“ a po rozdělení
prostor k úklidu se doslova
vrhli na nepořádek (nejen
přímo v obci). Seznam zapojených občanů najdete na
internetových
stránkách.
Můžu říct, že tolik odvedené
práce jsem nečekal a doufám,
že nebude trvat dlouho
a společně se pustíme do
dalšího nevzhledného koutu.
Bude nyní na svědomitosti
Rychlé Roty, zda nepřijde
odvedená práce vniveč a na
nás občanech, zda se budeme
chovat k těmto prostorům
ohleduplně, případně dokážeme uhlídat uklizené plochy před nenechavci z blízkého okolí.
Obec provozuje sběrný dvůr,
ve kterém je umístěný kontejner pro komunální odpad.
V roce 2011 bylo odčerpáno
z rozpočtu obce cca 50 tis.
na zpracování a odvoz
odpadu ze dvora. Zda nejsou vynaložené prostředky
zbytečné jste určitě zjistili
stejně jako já, když jste možnosti zbavit se svých odpadů
využili. Na několika místech
v obci máme umístěny také
kontejnery na tříděný odpad.
Jedny jsou od března také
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u sběrného dvora. Hlavním
důvodem, proč jsme je sem
přemístili od hlavní silnice,
bylo zvýšení bezpečnosti.
Příjemná je také možnost
při návštěvě dvora zároveň
vhodit papír, sklo a plast do
připravených kontejnerů na
tříděný odpad. Musím konstatovat, že se podařilo zvýšit
bezpečnost, ale třídění zatím
není stoprocentní. Věřím, že
se všichni budeme snažit,
aby náklady za provoz dvora byly tříděním odpadů
výrazně nižší a ušetřené
peníze bude možné investovat třeba do obnovy sadu.
Dne 18. 4. 2012 v 16:43
byla Krajským operačním
a informačním střediskem
(KOPIS) dálkově spuštěna
siréna na budově OÚ. Členové JSDH Kratochvilka
obdrželi informační SMS

zprávu o vzniku požáru mezi
obcemi Neslovice a Kratochvilka. Jednotka ze svého
zařazení JPO V má předepsáno vyjet k požáru do
10 min., což bylo splněno.
K zásahu přijely jednotky
v pořadí PS Ivančice, PS
Rosice, SDH Kratochvilka,
SDH Zastávka, SDH Zbýšov.
Jednalo se o požár stohu.
Jednotky provedly zajištění
okolí stohu a ten se nechal
kontrolovaně vyhořet pod
dozorem SDH Zbýšov, protože zásah byl proveden na
jeho katastrálním území.
Zásahu se zúčastnili Pavel
Jašek, Roman Jašek, Mirek
Císař, Robert Šmídek, Zdeněk Krejčí a Petr Nedoma.
Jiří Vozdecký, místostarosta

Zastupitelstvo
Informace ze zasedání
Zastupitelstva
Zasedání
Zastupitelstva
proběhlo ve středu 25. 4.
2012 od v 18 hodin. Na
programu bylo schválení
smlouvy s městem Ivančice
o úhradě neinvestičních
nákladů za žáky. Hradit
neinvestiční náklady na žáky,
navštěvující základní školu
v jiné obci, ukládá zákon
č. 561/2004 Sb. - Školský
zákon. Zbytek zasedání se
nesl v duchu poskytování
informací. 1. místostarosta
Ing. Zoblivý podal informaci
o přidělené dotaci z Energoregionu 2020 na nákup malé
komunální techniky ve výši
52. 000,- Kč se spoluúčastí
obce 13.000,- Kč. Starosta
Ing. Malý informoval Zastupitelstvo o organizacích
s majetkovou účastí obce
- KAHAN, KTS a SVAKI,
dále informoval o změnách
v komisích zřizovaných starostou. V rámci Různého
informovali předsedové FV
Luděk Klouček a KV Helena
Hurtová o závěrech provedených kontrol, místostarosta Jiří Vozdecký pohovořil
o „ostrém“ výjezdu zásahové jednotky SDH k požáru
stohu a o úklidové brigádě
v obci. Dále informoval starosta Ing. Malý o možnosti
obnovení činnosti mateřské
školy jako odloučeného
pracoviště MŠ Neslovice.
Na závěr poděkoval pan
starosta občanům za účast
a pozval je na další zasedání
poslední středu v květnu.

Přehled usnesení ze 7.
zasedání Zastupitelstva
obce Kratochvilka konaného 25. 4. 2012
Zastupitelstvo obce Kratochvilka
Schvaluje:
a) program 7. zasedání.
b) smlouvu s městem Ivančice o úhradě neinvestičních
nákladů za žáky.
Bere na vědomí:
a) informaci o dotaci z Energoregionu 2020.
b) informaci o organizacích
s majetkovou účastí obce
KAHAN, KTS a SVAKI.
c) informaci o změnách
v komisích.
d) zprávu finančního výboru
o provedené kontrole.
e) zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole.
Ing. Michal Zoblivý,
1. místostarosta

Výbory
Finanční výbor
USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE
FV, konané dne 25. 4. 2012
1. FV provedl kontrolu
dodavatelů na poskytování
služeb pro obec Kratochvilka. Od roku 2012 dodávají
služby obci tyto subjekty:
- O2 (telekomunikační služby)
- Elektro Nekuža (svoz separovaného odpadu - kontejner)
- E-ON (dodávka elektřiny)
- AB net (poskytovatel internetu)

- Armex energie s.r.o. (dodavatel plynu)
- Helpme (správce webové
sítě a vybavení PC techniky)
- Tomáš Hrubý (elektroinstalační práce)
- Coprint (dodavatel vybavení pro tiskárny a tisk
Zpravodaje)
- Česká Pojištovna (objekty,
majetek atd.)
- KTS Ekologie (svoz komunálního a tříděného odpadu)
- Ekokom (zpětný odběr
tříděného odpadu)
- Nomex (servis PC a tiskáren)
- Triáda (servisní služby pro
zasílání výkazů na JMK)
Finanční výbor u těchto
dodavatelů neshledal nedostatky ani vážnější pochybení.
2. Přehled vynaložených
prostředků obce Kratochvilka na svoz SKO, tříděného odpadu, nebezpečného odpadu a kontejneru s komunálním odpadem za rok 2011:
Výdaje:
svoz komunálního odpadu
266.568,- Kč
svoz tříděného odpadu
67.973,- Kč
svoz kontejneru s komunálním odpadem 55.952,- Kč
svoz nebezpečného odpadu
8.700,- Kč
Příjem:
zpětný odběr tříděného
odpadu 32.873,- Kč
3. V měsíci květnu FV provede kontrolu pokladny za
1. kvartál roku 2012.
Luděk Klouček, předseda FV
Kontrolní výbor
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Kontrolní výbor

Komise

KV se sešel dne 24. 4. 2012,
na programu měl naplánovanou kontrolu plnění
usnesení Zastupitelstva.

Informace z komise pro
životní prostředí a rozvoj
obce

Konkrétně se jednalo o:
Usnesení č. 19/2011
- Dodatek smlouvy s IDS
JMK
Usnesení č. 15/2012
- Knihovní řád (schválen
29. 2. 2012)
Usnesení č. 16/2012
- Dotace SDH 12.500,-Kč
(musí doložit do konce roku
využití dotace)
Usnesení č. 24/2012
- Finanční dar 500,- Kč SDH
Dolní Kounice 		
Usnesení č. 27/2012
- Příspěvek Klubu seniorů
na rok 2012
Usnesení č. 29/2012
- Požární řád obce
Usnesení č. 30/2012
- Zabezpečení požární ochrany při akcích
Usnesení č. 26/2012
- Smlouva o využití Sběrného
střediska odpadů v Rosicích

Na zasedání komise dne
12. 4. 2012 jsme dovedli ke
zdárnému konci přípravu
již avizované jarní brigády,
organizované ve spolupráci
s TJ Družstevník.

Výsledek kontroly:
Usnesení č. 16/2012
- SDH na žádosti o dotaci
doplní datum, do kterého
je potřeba doložit doklady
o čerpání a vyúčtování dotace.
Helena Hurtová,
předsedkyně KV
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JARNÍ ÚKLID OBCE
Členové komise pro životní
prostředí a rozvoj obce měli
na jaro naplánovaný úklid
obce. Chtěli jsme posbírat
všechny odpadky, které se
povalují, kde nemají. Chtěli
jsme odvozit všechny pneumatiky, co se vyskytují, kde
nemají. Chtěli jsme vysbírat
všechno staré železo, co bylo,
kde nemělo. Velice podobný
nápad měl i TJ Družstevník.
Pár společných diskuzí vedlo k tomu, že jsme tuto akci
zorganizovali dohromady.
Spokojeni jsme byli všichni,
že si navzájem pomůžeme
a že se toho stihne víc. Doufali jsme, že letáček s velkým
nápisem BRIGÁDA vás moc
nevyleká a že se v sobotu
14. 4. s vámi setkáme. S vámi
se všemi. Tedy s většinou
z vás. No tak dobře - alespoň
s některými. Jaké (ne)bylo
naše překvapení, když se na
srazu sešla skupina jedněch
a týchž aktivních lidí, kteří
v zásadě ani nepotřebují mít
vhozený letáček ve schránce.
Ale toho letáku nelitujeme,
přece jenom oslovil pár
dalších človíčků, kteří přišli

dobře naladěni v devět
ráno na sraz a kterým moc
děkujeme za pomoc. Postupně jsme se rozdělili do
několika bojových jednotek
a přemístili se na vybraná
pracoviště. Pokud jste někdo
procházeli obcí, nemohli
jste si nevšimnout našeho
hemžení se v obci jako
v mraveništi. I my jsme měli
moc dobrý pocit, když jsme
se navzájem viděli takřka
všude.
Jirka s Michalem přijeli
auty se zapřaženými vozíky
a my ostatní jsme je postupně
plnili všemi různými odpady. Posbírané odpadky jsme
třídili na komunální odpad,
plasty, železo a ostatní a vše
postupně odváželi tam, kam
to patří. Rozhodně to totiž
nepatří na ulici, do sadu,
k rybníku, za garáže, do
trávy, za ploty, na dětské
hřiště, ke křížku, na fotbalové hřiště, na Letnou a do
různých zákoutí.
Komu nebylo lhostejné, že
všemožný odpad potkává
takřka na každém kroku,
přiložil v sobotu ruce k dílu
a pomohl odlehčit naší obci
od tíživého smetí. V bývalém
JZD zase Karel se Zdeňkem
naložili celý kontejner starých pneumatik a přispěli
tím k lepšímu vzhledu dalšího zanedbaného koutu.
Nemůžeme
opomenout
všechny ostatní, kteří v rukavicích a se zbraní (hráběmi) v ruce naplnili na celém
území obce desítky pytlů
odpadu.
Také se zboural již nevyho-

vující a zdraví ohrožující
plot u dětského hřiště.
I tato lokalita potřebuje
obnovu, která bude následovat. Přestože se opravdu
odvezla velká hromada
odpadu, nejsme s úklidem
u konce. V měsíci květnu
plánujeme další etapu a dovedeme vše ke zdárnému
výsledku. Pokud budete mít
zájem připojit se tentokrát,
určitě opět naleznete ve své
schránce letáček.
Za komisi pro životní prostředí a rozvoj obce chci ze
srdce poděkovat všem, kteří
se brigády zúčastnili. Seznam všech účastníků si
můžete prohlédnout na kratochvilském webu. Doufám,
že pracovní elán při zlepšování životního prostředí pro
občany Kratochvilky vám
vydrží co nejdéle.
Petra Benhartová
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Venčení psů
Vážení spoluobčané,
je před námi květen - měsíc
hnízdění, kladení a odchovu
mláďat. Právě v této době
je nutno se v přírodě chovat
obzvláště citlivě. Převážně
majitelé psů by měli dbát
zvýšené opatrnosti při venčení svých čtyřnohých miláčků v lesích a luzích naší
obce. Neměli by pouštět
své psy z vodítek, pokud na
povel nepřiběhnou zpátky.
Někdy totiž stačí, když si
pes vezme srnčí nebo zaječí
mládě jen trochu do tlamy,
či jej pouze očichá. Přestože
mláděti neublíží, nastává
velký problém - srna či zaječice potom tato mláďata
opouští. Osud mláďat pak
bývá smutný - bez péče
zemřou.
Majitel psa přitom nemusí
vůbec o ničem vědět, někdy
Komise pro občanské
záležitosti
Jubilea
V měsíci květnu svá jubilea
slaví: paní Ludmila Brychtová, paní Eva Foralová,
paní Jarmila Skokanová,
paní Věra Šalplachtová,
paní Jaromíra Tesařová,
paní
Hana
Vaverková,
pan František Brázda, pan
Miroslav Krejčí a pan Alois
Pekárek. Gratulujeme a přejeme zdraví a spokojený
život na Kratochvilce.
				
			
Za KPOZ Veronika Vítová
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jen zaslechne štěkání svého
pejska vzdáleného pár desítek metrů od něj v lese,
poté se pes normálně vrátí
a majiteli nemusí ani dojít,
co jeho pes v lese vlastně
způsobil za škody.
Proto bych chtěl požádat
všechny majitele psů o porozumění a ohleduplnost,
aby nám přírodní bohatství, mezi které patří i zvěř,

Společenská kronika
Druhý květen zůstane navždy dnem, kdy nás s velkým zármutkem opustil náš
drahý a milovaný Jaromír
Vyhnalík. Všichni, kteří jsme
ho znali, vzpomeňme prosím při jeho prvním smutném výročí. Všem děkuje
Hedvika Vyhnalíková a celá
rodina.
Ve čtvrtek 10. 5. 2012 uplyne rok ode dne, kdy zemřel
pan Ladislav Závadský.
Manželka Jaroslava i děti
Radim a Zuzana na něj stále
vzpomínají a děkují všem,
kdo se k nim v tomto dni se
svou vzpomínkou připojí.

vydrželo co možná nejdéle.
Ještě na jednu a tu nejhlavnější věc by každý pejskař
neměl zapomenout. Opustíli “hradby” rodné vísky, dostane se do volné přírody, kde
začínají platit jiná pravidla.
Pravidla ochrany přírody,
zákon o myslivosti a další.
Luděk Klouček, člen komise
pro životní prostředí

Uskutečněné akce
Čarodějnice
na Kratochvilce
Ještě než vypukne den, kdy
se pálí čarodějnice, je potřeba
doladit přípravy. Ty letošní
probíhaly už od pátku, kdy
to začalo velkým úklidem,
vyřezáváním, sečením a hrabáním na Letné. V sobotu
se pokračovalo stavěním
stánků, nakonec se dopravilo dřevo a postavila hranice.
Spousta rodičů přivedla
svoje ratolesti a všichni společnou prací dokázali téměř
nemožné. Letná tak prokoukla, že ji nemohli poznat
ani senioři, kteří se přišli
procházkou podívat a nešetřili chválou.

V pondělí se začali lidé
scházet již od 16 hodin.
Rozjel se program pro děti.
Soutěžily od těch nejmenších i po téměř dospěláky.
Čekala je chůze na chůdách,
skákání v pytli, házení šipkami a mnoho dalších disciplin. Na vše dohlížely
čarodějnice, které spravedlivě rozdělovaly odměny.
Mezitím už na kotlíku začalo vonět maso a opékaly se
špekáčky, mohli jste si dát
i tlačenku. Skvělého jídla
a pití bylo dosytosti, nic není
problém. Čekání na zapálení
ohně a přílet čarodějnic uteklo rychle. A vše se povedlo.
K ohni ale samozřejmě patří

akce

i kytara a nějaká ta písnička
k táboráku. Vše dopadlo na
výbornou, co víc si přát.
Děkujeme všem kratochvílákům i přespolním, kteří
přišli a užívali si čarovného
večera. Je to jen další důkaz
toho, že na Kratochvilce to
žije. Budeme se těšit na další
a další ročníky „obecních
čarodějnic“ a hlavně na vás,
kteří je strávíte s námi.
TJ Družstevník
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A propos….
pálení čarodějnic
Že pálení figurin čarodějnic
(které církev dovedla až ke
kruté skutečnosti a ještě si na
to vytvořila příručku) je starý
pohanský zvyk si myslí asi
každý. Začal jsem přemýšlet,
kde se vůbec vzal. Musel
to být významný svátek,
když se udržel až do dnešní
doby a ani po staletích ho
církev nedokázala vymýtit.
Snažila se ho překrýt svátkem církevním v obdobném termínu. 40 dní po Velikonocích se slaví církevní
svátek
Nanebevstoupení
Páně (je to svátek pohyblivý
- letos připadá na 17. 5.).
To byl ostatně její obvyklý
postup v těch časech. Buď
pohanský svátek zakázala
anebo ty moc silné nahradila
svátkem církevním. Ale to je
o něčem jiném.
Kdo tedy přinesl tento zvyk?
Nejvíc profláknutí jsou asi
Keltové. Taky třeba proto, že
přinášeli lidské oběti. Od nás
nejblíže to bylo na Býčí Skále
u Adamova (zajeďte si tam,
je tam hezky a třeba najdete
mrtvolu). Ti to ale nebudou, protože oni čaroděje
a čarodějnice potřebovali
a uctívali. A taky u nich ženy
měly významné a ctěné postavení, v podstatě rovnoprávné s muži. Nebyly nuceny do zprostředkovaných
sňatků, dokonce bojovaly
v armádách. Ti by čarodějnici
neupálili. Musel to být
někdo jiný.
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Že by Slované? Na Slovany
to taky moc nevypadá. Ti
sice vyráběli ze slámy Moranu (jako zosobnění smrti) a nosili ji ulicemi. Ale
nakonec ji házeli do vody.
A vynášení smrti se slavilo
na začátku jara. Ohně Slované zapalovali až o Slunovratu a skákali přes ně. To
zase nic neupalovali. A navíc
i u Slovanů zprostředkovávali kontakt s nadpřirozenými silami čarodějové.
Co je to za zmatek? Tak
kdo začal házet figuriny do
ohně?
Je to všechno jinak. Původně
to byla oslava konce temna
a zimy a svátek slunce a
plodnosti. Vlastně asi nejdůležitější pohanský svátek.
Proto nešel vymýtit. U Keltů
to byla tzv. Valpuržina noc
- Beltine. A slavil se vždy
v den květnového úplňku
(takže svátek pohyblivý
- letos 6.5.) V tu noc zimní
bohové předávali vládu
letním bohům. Později se
však lidé přestali orientovat
podle úplňků, slunovratů

a rovnodenností a začali věci
plánovat podle kalendáře.
Tak se tomuto svátku přiřadilo pevné datum 30.4. (tím
se trochu oslabil jeho pohanský smysl). Byla to noc, kdy
se zapaloval posvátný oheň
Beltine. Přikládalo se do něj
dřevo z devatera stromů.
Oheň měl očistný význam.
Dobytek se proháněl mezi
dvěma hranicemi, aby byl
očištěn od zlých sil, množil
se a nestonal.
A že se v ten den slétají
čarodějnice do toho přidala
až církev, když s obřadem
pořád nemohla nic udělat.
Pak už se tedy mohly
s církevním požehnáním zapalovat hranice na ochranu
proti čarodějnicím. A časem
se k tomu přidaly ty figuriny. Takže dnes upalujeme
církví dosazené čarodějnice
v pohanských ohních. A jako
mnohdy, nevíme co činíme.
Co vy na to? Napište mi:
martin.vasak@tiscali.cz
Hezký Beltine (6. 5.)
Martin Vašák

Akce
plánované

Pozvánka na Svátek matek
Vážení přátelé,
Klub seniorů Kratochvilka
si vás dovoluje pozvat na
oslavu “SVÁTKU MATEK”,
která se koná 12. 5. 2012
v 15 hodin v místím kinosále.
Srdečně zve
výbor Klubu seniorů
Pozvánka na divadelní
představení
Na pozvání Místní lidové
knihovny Kratochvilka studenti literárně-dramatického oboru Gymnázia P. Křížkovského s uměleckou profilací uvedou dne 13. 5.
2012 v odpoledních hodinách v Kinosále Obecního
úřadu Kratochvilka jarmareční komedii KRÁSNÁ
DESPERANDA, STRAŠNÁ
DCERA NEBOLI SPRAVEDLIVÁ ODPLATA PEJŠE
A MARNÉ NÁDHERNOSTI. Podrobnosti budou uvedeny na plakátech a webových stránkách obce i knihovny. Pozvánky najdete
včas ve svých schránkách.
Těšíme se na účast všech
kulturymilovných občanů.
Hana Pavlíčková
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Květnové akce v mikroregionu Kahan
Datum

Místo konání

Název akce

1.5.

Zastávka - Areál Čechie

1.máj - svátek práce

2.-10.5.

Rosice - Zámecké kulturní centrum

Výstava Armáda ČR v obrazech

3.5.

Rosice - Středisko volného času

Karaoke večírek

4.5.

Rosice - Středisko volného času

Letní závody na snowboardu

5.5.

Zbýšov - Pamír

Koncert - Petr Bende

5.-6.5.

Příbram n/M - obec

Tradiční velká Příbramská pouť

6.5.

Tetčice - Prostranství u OÚ

Tetčická pouť

8.5.

Říčany - areál rybníka

Běh kolem rybníka - VIII. ročník

8.5.

Zbýšov - budova MKC

Dálkový pochod

8.5.

Rosice - MC Kašpárkov

Pohádkový les

8.5.

Zastávka - Areál Čechie

Turnaj přípravek

8.5.

Zastávka - Památník v obci

Výročí osvobození od nacismu

9.5.

Zbýšov - Sál ZUŠ

Koncert absolventů a učitelů

10.5.

Zakřany - Sál OÚ

Den matek

10.5.

Zbýšov - Kino Horník

Den matek

10.5.

Rosice - MC Kašpárkov

Tvořivá dílna

11.5.

Rosice - Zámecké kulturní centrum

Absolventský koncert I.

11.5.

Tetčice - Sokolovna

Den matek

11.5.

Zbýšov - Sál MKC

Noc matek

12.5.

Zakřany

2.kolo v pož.sportu- mládež

12.5.

Říčany - obec

Babské hody

12.5.

Rosice - Zámecké kulturní centrum

Mandolínový koncert

12.5.

Zbýšov - Sál MKC

Posezení s orientálním tancem

12.5.

Zakřany - Jaroměř

Semifinále skupin sóloformací

12.5.

Zastávka - Dělnický dům

Slavnostní akademie školy ke Dni
matek

13.5.

Zakřany

2.kolo v pož.sportu- muži, ženy

13.5.

Říčany- Lihovarský sklep

Divadlo pro děti

13.5.

Rosice - KD Cristal

Hudební slavnosti - Javory
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13.5.

Tetčice - okolí sochy

Požehnání sochy
sv. Jana Nepomuckého

15.5.

Zakřany - tělocvična ZŠ

Besídka ke dni matek

15.5.

Rosice - Městská knihovna

Cestovatelské promítání - Tibet

15.5.

Rosice - Městská knihovna

Legrácky v knihovně

18.5.

Rosice - Zámecké kulturní centrum

Absolventský koncert II.

18.5.

Zbýšov - Hornícký dům

Screamers-15 let v dámských šatech

19.5.

Babice - hřiště a les

Babická šlápota

19.5.

Rosice - středisko volného času

Gymnastické závody-Rosická štika

19.5.

Rosice - Zámek, Starý pivovár

Muzejní noc

19.5.

Zastávka - Dělnický dům

Muzejní noc - MPŽ

19.5.

Lukovany - okolí Lukovan

Projekt studánky "Klub pro děti"

19.5.

Rosice - Kynologický klub za ZS

Rosický voříšek

19.5.

Zakřany - rybník na návsi

Rybářské závody mládeže

19.5.

Zastávka - BM Zastávka - Oslavany

S motoráčkem za Permoníky

19.5.

Gymnázium Zastávka

Sunny dance - taneční soutěž

19.5.

Zbýšov - Pamír

Taneční zábava - Gong

19.5.

Zastávka - Areál Čechie

Turnaj přípravek

19.5.

Říčany - Lihovarský sklep

Večer s hostem - Jiří Helán

20.5.

Rosice - středisko volného času

Cykloden

20.5.

Ostrovačice - Podkomorská myslivna

Slavnost v Pohádce máje

26.5.

Zakřany - klasický okruh

Fechtl Cup - 9.ročník

26.5.

Zastávka - Areál Čechie

Oslavy Den dětí

26.5.

Újezd u Rosic - Maťova studánka

Otvírání studánek

26.5.

Zastávka - Areál Čechie

Turnaj přípravek

27.5.

Rosice - MC Kašpárkov

Divadélko - O perníkové chaloupce

27.5.

Rosice - KD Cristal

Závěrečný koncert ZUŠ

1.6.

Rosice - MC Kašpárkov

Den dětí

1.6.

Rosice - kino Panorama

Den dětí v kině

1.6.

Ostrovačice - sokolovna

Pohádka o zlaté rybce

2.6.

Babice - hřiště

Den dětí
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2.6.

Kratochvilka - obec

Den dětí

2.6.

Újezd u Rosic - obec

Den dětí

2.6.

V. Popovice - hostinec u Hudeců

Dětský maškarní karneval

2.6.

Zakřany - Blatná

Finále sóloformací

2.6.

Zastávka - Areál Čechie

Liga mládeže - pož.sport

2.6.

Zakřany - Zastávka

Liga mládeže - pož.sport

2.-3.6.

Tetčice - sokolovna

Den dětí

2.-3.6.

Rosice- Starý pivovár

Vepřové rožnění na rosické pouti

3.6.

Rosice - Starý pivovár

Letní kino

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

Pozvánky na akce do Rosic
Protože nám začíná konečně
krásné jaro, nebudu vás posílat cvičit do posiloven, ale
jistě rádi vyrazíte na procházku, kterou můžete zakončit
i některou z různorodých
akcí, které jsem pro vás tentokrát vybrala z nabídky
KIC Rosice.
“Motýli jen tak pro radost”
Výstava amatérského fotografa motýlů Jaroslava
Bučka, která byla zahájena vernisáží 13. dubna
v knihovně, je přístupná až
do 11. 5. vždy v otevírací
dobu knihovny.
Mandolínový koncert se
koná ve Společenském sále
Zámeckého kulturního centra v Rosicích - 12. 5. 2012
v 17 hodin
Pod taktovkou Bohuslava
Konečného vystoupí mandolínový soubor Moravan.
Pořadatel: Klub seniorů Rosice
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Hudební slavnosti - Javory
- 13. 5. 2012 v 17 hodin v KD
Cristal
Vystoupení Hany a Petra
Ulrychových a hudební skupiny Javory Beat v rámci
dalšího ročníku Hudebních
slavností.
Pořadatel: KIC Rosice
Vstupné
v
předprodeji
v kanceláři KIC 260 Kč, na
místě 290 Kč.
Legrácky
v
knihovně
- 15. 5. 2012 v 10 hodin
Další díl legrácek zavede
přítomné děti do pohádkového světa mezi skřítky,
ježibaby a jiné kouzelné bytosti.
Pořadatel: Městská knihovna Rosice
Cestovatelské
promítání
– beseda na téma TIBET 2
“Tibetem na kole od Everestu
do
královských
měst Nepálu” - 15. 5. 2012
v 17 hodin

Pokračování tibetského dobrodružství na kolech v podání RNDr. Tomáše Ruska.
Pořadatel: Městská knihovna Rosice
Rosický voříšek - Areál kynologického klubu za zimním stadionem - 19. 5. 2012
od 9 hodin
III. ročník výstavy voříšků
a pejsků bez PP.
Program: výstava, umisťovací výstava pejsků z útulků,
soutěže, tombola. Přihlášky,
propozice a bližší informace
na: www.kkrosice.estranky.cz.
Pořadatel: Kynologický klub
Rosice
Cykloden - 20. 5. 2012
v 10 hodin v prostorách
před zimním stadionem
Zábavné nedělní dopoledne
pro děti i jejich rodiče plné
soutěží na kolech a koloběžkách.
Pořadatel: Středisko volného
času Rosice

Divadélko před obědem
– O šípkové Růžence - 27.
5. 2012 v 10 hodin v Zámeckém kulturním centru
v Rosicích
Divadelní představení.
Vstupné 30 Kč, členové
zdarma.
Pořadatel: Mateřské centrum Kašpárkov
Vepřové rožnění na rosické
pouti - 2. 6. 2012
Čerpáno z:
http://www.kic.rosice.cz,
Zpracovala Hana Pavlíčková

Kino Panorama Rosice

kpt. Jaroše 50, 665 01 Rosice
Program na KVĚTEN
Perfect Sense
6. 5. 2012 v 20 hodin
VB 2011, režie: David Mackensie
Romantický,
92
min.,
přístupný, TITULKY, 75 Kč.
Zatímco Susan a Michael
objevují nové a nepředvídatelně hluboké city, lidé
na celém světě se začínají
cítit divně, jako by něco
ovlivňovalo jejich emoce.
Okresní přebor - Poslední
zápas Pepika Hnátka
9. 5. 2012 v 17:30
a ve 20 hodin
ČR 2012, režie: Jan Prušinovský
Komedie, 104 min., nevhodný do 12 let, ČESKY, 70 Kč.
Komedie vycházející z populárního televizního seriálu. Jak sám název naznačuje,

Arthur a souboj dvou světů
6. 5. 2012 v 17:30
FRA 2010, režie: Luc Besson
Rodinný, 101 min., přístupný, ČESKÝ DABING, 60 Kč.
Poslední díl příběhu o Arthurovi a Minimojích. Pomocí
lsti se Maltazard dostal do
světa lidí, a tak bude Arthur
k jeho zastavení potřebovat
veškerou pomoc, kterou
sežene.

Prci, prci, prcičky: Školní
sraz
27. 5. 2012 ve 20 hodin
USA 2012, režie: Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg
Komedie, 113 min., do 15
let nepřístupný, TITULKY,
65 Kč.
Jablečný koláč coby trenažér
prvního sexu už nečekejte.
Jinak se ale hrdinové komediální série Prci, prci,
prcičky příliš nezměnili,
i když jako dospělí spíš než
erotické úspěchy sbírají trapasy a ztráty.

Meruňkový ostrov
20. 5. 2012 ve 20 hodin
SR 2011, režie: Peter Bebjak
Romantické drama, 102 min
Podmanivý příběh ženy
zkoušené životem plným
vášně, krutostí osudu a nespoutané lásky. Film odehrávající se na jižním Slovensku, na samotě ukryté
v meruňkových sadech.

Probudím se včera
30. 5. 2012 ve 20 hodin
ČR 2011, režie: Miloslav
Šmídmajer
Komedie, 120 min., přístupný, ČESKY, 70 Kč.
Díky cestě časem dostane
svobodný profesor češtiny
šanci napravit co promeškal.
Získat lásku jediné dívky,
kterou kdy miloval.

Rodina je základ státu
23. 5. 2012 ve 20 hodin
ČR 2011, režie: Robert
Sedláček
Když vám hoří půda pod
nohama, není nad rodinný
výlet. Prchání před spravedlností se stane cestou plnou
hledání ztracených vztahů.
Nejlepší český film roku
2011 podle filmových kritiků
a teoretiků.

Plánovaný program na
ČERVEN
Rok konopí - 3. 6. 2012
Líbáš jako ďábel - 6. 6. 2012

ve filmu se objeví legendami
opředená postava trenéra
s licencí - Josefa Hnátka.

Rezervace vstupenek na tel.
732 718 678 nebo e-mailu
kino@kic.rosice.cz
Provozovatel: KIC Rosice,
Palackého nám. 45, tel. 546
492 196, 731 677 363
Čerpáno z:
http:// www.kic.rosice.cz,
Zpracovala Hana Pavlíčková
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Kino Réna Ivančice
Palackého náměstí 12,
664 91 Ivančice
Program na KVĚTEN
SIGNÁL 9. 5. 2012 v 18 a ve
20 hodin
ČR - komedie, 115 min.,
vstupné: 50,- Kč
Hrají: Vojtěch Dyk, Kryštof
Hádek, Bolek Polívka, Karel
Roden
Poklidnou idylu rázovité
vesničky, která je tak trochu odříznutá od světa,
rozčeří sympatičtí mladíci
Kája a Filos. Hledají údajně
nové místo pro instalaci
mobilního vysílače. Vidina
zisku vzbudí v místních
pochopitelně velký zájem.
Vesnice se stává bitevním
polem, kde je vše povoleno.
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
3 18. 5. 2012 v 17 hodin a 19.
5. ve 14 hodin
USA - Komedie pro celou
rodinu - DABING, 87 min.,
vstupné: 30,- Kč
Chipmunkové jsou zpět
a pořádně to rozjedou.
Chipmunkové a Chipetky
vyrážejí na prázdniny. Rozhodli se užít si je na výletní
lodi.
Svým
dováděním
obrátí vše na lodi vzhůru
nohama. Veškerá legrace
končí ve chvíli, kdy ztroskotají na opuštěném ostrově,
ze kterého, jak se zdá, není
úniku! Ostrov však zase tak
úplně opuštěný není...
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ŠMOULOVÉ 18. 5. 2012 v 15
hodin a 19. 5. v 10 hodin
Animovaná komedie, USA102 min., český dabing,
vstupné: 30,- Kč
Oblíbení modří hrdinové
opět na scéně. Touha čaroděje Gargamela po zázračném lektvaru vyžene Šmouly
z jejich rodné vesničky
až do našeho moderního
světa. Čaroděj i kocour jsou
jim však stále v patách.
Šmoulům se krátí čas, kdy
se musí vrátit domů!
OBSLUHOVAL
JSEM
ANGLICKÉHO
KRÁLE
18. 5. 2012 v 19 hodin
ČR
komedie/drama,
112 min., vstupné: 30,- Kč
Hrají: Ivan Barnev, Oldřich
Kaiser, Julia Jentsch, Milan
Lasica, Martin Huba
Tématem Hrabalova slavného románu je životní dráha
číšníka, později hoteliéra
a nakonec cestáře v době
politických zvratů první
půle dvacátého století.
COŽ
TAKHLE
DÁT
SI ŠPENÁT 19. 5. 2012
v 16 hodin
ČR - archív - komedie, 89
min., vstupné: 30,- Kč
Hrají: Vladimír Menšík,
Jiří Sovák, Iva Janžurová,
Michal Kocourek, Stella
Zázvorková
Hrdiny slavné české komedie plné krkolomných
absurdních zápletek, záměn,
zmatků a rozuzlení jsou dva
meloucháři Jarda a Franta.
Těm není nic svaté - až do
chvíle, kdy se jim jeden

podvůdek vymkne z rukou...
OKRESNÍ PŘEBOR : Poslední zápas Pepika Hnátka
19. 5. 2012 v 18 a ve 20 hodin, 20. 5. 2012 v 18 a ve
20 hodin
ČR - komedie, 104 min.,
vstupné: 50,- Kč
Hrají: Miroslav Krobot,
Ondřej Vetchý, Luděk Sobota, David Novotný, Pavel
Kikinčuk, Jan Hartl
Film vychází z populárního
televizního seriálu. Příběh
je situován do doby života
legendami opředeného trenéra s licencí Josefa Hnátka.
Rozehrává dilema muže,
pro něhož je fotbal celý
jeho život. Dokonce víc než
život.
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL 30. 5.
2012 18 a ve 20 hodin
ČR - komedie, 113 min.,
vstupné: 80,- Kč ( určeno
film. spol.)
Hrají: Kamila Magálová,
Oldřich Kaiser, Jiří Bartoška,
Eva
Holubová,
Roman
Vojtek, Petr Nárožný, Tereza
Kostková, Milan Šteindler
Helenin bývalý manžel
Karel a exmanželka Bohunka hledají cesty, jak Františka
a Helenu znovu získat pro
sebe. František s Helenou
odjíždí z této situace na
exotickou dovolenou do
Maroka. Zde je však dostihnou nejen potíže, ale i bývalí
partneři.

historie
POZOR – INFO - DIGITALIZACE KINA
DNE 5. 3. 2012 byla ZASTUPITELSTVEM MĚSTA IVANČICE SCHVÁLENA DIGITALIZACE KINA.
Nyní probíhá realizace projektu digitalizace kina, která by neměla trvat déle než do
20. června. Během nutných technických úprav v sále kina a promítacích kabin bude kino
Réna promítat v malém sále kina s kapacitou jen 75 míst.
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

Zamyšlení nad pomníkem
Pomníky jsou místem k zamyšlení a připomenutí významných osob nebo minulých dějů. Také v naší obci
máme pomník, kolem něhož
chodíme často nevšímavě,
někdy si tam děti hrají „na
schovku“. Často to bylo
místo, které posloužilo jako
základna k formálním oslavám, ale původní idea či
základní myšlenka jeho vzniku zůstávala někde v pozadí. Připomeňme si tedy,
jak to vlastně bylo s jeho
založením.
Čtrnáctého září 1937 zemřel
první president Československa Tomáš Garrigue
Masaryk.
Jeho
zásluhy
o vznik státu a jeho osobnost uctili občané 22. 9.1937
velkolepým
smutečním
aktem. Následující rok byl
jubilejní, slavilo se dvacetileté výročí vzniku republiky a ukončení světové války. Vzhledem k těmto událostem se zastupitelstvo obce
rozhodlo vybudovat důstojný památník, který by na

Kratochvilce připomínal budoucím generacím tato výročí a zároveň sloužil jako
upomínka na místní občany,
kteří zemřeli ve válce.
Původně na místě dnešního
pomníku stála trafika, kde
Antonie Čechová jako válečná vdova prodávala cigarety a tabákové výrobky.
Tento dřevěný domek byl
přemístěn do zahrady, která
byla kolem současného sálu,
přibližně do míst, kde se
dnes nachází čekárna.
Slavnost položení základního kamene pomníku se
konala 4. září 1938. Pod
základní 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 dovezeny túje
a vysázeny za pomník, aby
tvořily důstojné pozadí a napomohly k jeho zvýraznění.

Na žulovém podstavci měla
být umístěna bronzová busta
prezidenta Masaryka v životní velikosti, ale to se již
neuskutečnilo
vzhledem
k vyhrocené politické situaci, kdy došlo k okupaci
československého pohraničí
a poté vytvoření Protektorátu Čech a Morava. Během
druhé světové války byla
bysta ukryta před němci
v zemi. V roce 1940 musela
být na pomníku 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
války. 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-
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historie
jich okolí považovat za pietní místo.
Dne 16. září 1945 byla
uspořádána velkolepá slavnost s bohatým programem
a hojnou účastí občanů
i hostů z okolí, při níž byla
odhalena 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 tabulkou.
K jejímu odstranění došlo
v roce 1990, kdy zásluhou
tehdejšího Občanského fóra
byla na pomník připevněna
alespoň malá plastika TGM.
Na pořízení nové busty
nebyly peníze, a tak pomník
zůstává torzem.
Čas od času byl pomník
opravován. Tak například
v roce 1953 byl tyčkový plot
nahrazen kovovým. Občas
byly opravovány náhrobky,
zejména v roce 1961, kdy
obec navštívila skupina
sovětských turistů. V roce
1975 byl vydlážděn prostor před pomníkem a v roce
1996 položena lepenka pod
pískové plochy k zamezení
růstu plevele. O dobrý
vzhled a úpravu se staraly
především ženy.
Nyní čeká pomník další
oprava a doufejme, že bude
všem občanům důstojně připomínat osoby a dobu vzniku našeho novodobého státu
a dobu konce druhé světové
války.
Zpracoval Karel Holoubek,
kronikář
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Brigáda aktivních seniorů
Dne 18. 4. 2012 si domluvili čtyři členové Klubu seniorů
brigádu. Jako cíl si dali vyhrabat a uklidit prostor za pomníkem.
Děkujeme za aktivní přístup a jsme rádi, že nedávno založený klub je tak aktivní a samostatný.
Škoda jen, že brigádníci ze skromnosti nechtějí být jmenováni.
Velké poděkování tlumočí Helena Hurtová, KPOZ

Místní lidová knihovna
Naše akční knihovna má pro
vás v květnu tři nabídky. Jednu kulturní, jednu dětskou
a jednu voňavou.
Takže popořádku:
V neděli 13. 5. přijedou
studenti Gymnazia Pavla
Křížkovského s uměleckou
profilací předvést svůj nejnovější divadelní kus. Jde
o jarmareční komedii, možná
nejoblíbenější žánr širokého
publika našich babiček
a prababiček, který ale ani
v dnešní době neztratil nic
ze svého kouzla. I my máme
občas jarmareční chutě i jarmareční způsoby a kdoví,
možná se v některé postavě
poznáme. No posuďte sami.
Když se kus jmenuje
KRÁSNÁ DESPERANDA,
STRAŠNÁ DCERA NEBOLI
SPRAVEDLIVÁ ODPLATA
PEJŠE A MARNÉ NÁDHERNOSTI, tak je v něm jistě
obsaženo i mnoho z našich
životů. Kdo by nechtěl být
krásný? Kdo nemá nebo
nezná nějakou strašnou
dceru? Kdo by netoužil po
spravedlivé odplatě (samozřejmě pro druhé)? A kdo
z nás nezná nikoho marnivého nebo pyšného? Tak
se přijďte podívat a pobavit,
zajisté i nějaké to morální
poselství načerpat...

Dětskou nabídkou je kroužek pro nejmenší čtenáře
ČTENÍČKO. Nezakrýváme,
že si v něm chceme vychovat novou generaci kratochvilských čtenářů, tedy
návštěvníků knihovny. Je
to taková naše investice do
budoucnosti. Ale hlavně
chceme vštípit (nebo vrátit)
chuť do čtení těm, kteří
s ním teprve začínají. Také
víme, že s ním mnohé děti
bojují. Zezačátku jsme měli
všichni zmatek v písmenkách, některým se některá
pletou dodnes a proto nás
čtení spíš odrazuje. Proto
bychom chtěli do kroužku
přilákat všechny začínající
čtenáře – tedy prvňáky
i čtenáře mírně odrostlé.
Chceme jim pomoci zvládnout techniku čtení, číst
s radostí a s porozuměním,
umět si z textu vybrat
důležité informace a hlavně
si ho užívat. Těžko tu na
pár řádcích vyjmenovat, co
budeme v kroužku dělat.
Spíš je jisté, co dělat nebudeme: sedět u stolu a louskat
slabikář. Pro děti máme
připravené hry do knihovny
i ven, hádanky a rébusy
s písmenky, spoustu zajímavých dětských knih, možná
i počítačové programy na
podporu čtení (ale to jen když
bude venku hodně škaredě).
Tak nám své ratolesti pošlete
– začínáme 14. 5. 2012 od
16 hodin. Přihlášky jsou na
webu knihovny.

knihovna

No a na závěr nabídka voňavá. Víte, že máme v knihovně
presovar? Máme ho tam pro
vás, abyste si své knížky vybírali v klidu a v pohodě.
Přijďte, my vám za symbolický poplatek uděláme
dobré kafe a vy si můžete
koukání do plných regálů
užít. Neváhejte, protože výborné knížky máme také
z výměnného fondu regionální knihovny a ty budeme
muset za chvíli už vracet.
Také se mnohým z vás možná už blíží dovolené a na
ty se dobrá knížka hodí :-)
Pomůžeme vám vybrat,
protože jsme všechny pilné
čtenářky a dobře víme, jaké
poklady knihovna nabízí.
Těšíme se naviděnou v máji :-)

Alice Vašáková
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spolky

Spolky a dobrovolná sdružení
Klub seniorů při OÚ
Kratochvilka
Vážení občané senioři,
dne 24. 4. 2012 se v 17 hodin
v našem obecním kinosále
konalo první posezení seniorů.
Sešlo se nás 44 členů. Mezi
sebou jsme přivítali pana starostu ing. Františka Malého,
paní Helenu Hurtovou
a pana Jiřího Vozdeckého,
kteří při této příležitosti
popřáli k 85. narozeninám
panu Otovi Vavříkovi a předali mu dárek.
Musím poděkovat děvčatům
z výboru senior klubu za
připravené pohoštění.
Zástupci obce nás mile překvapili seznámením s webovými stránkami a facebookem Kratochvilky.
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Pěkné posezení nám zpříjemnil pan Jiří Vozdecký
pouštěním pěkných písniček, při kterých jsme si
s chutí zazpívali.
Tento večer neměl chybu,
kéž by takových posezení
bylo ještě víc a vás seniorů
přišlo mezi nás také víc.
Vždyť ten čas nám tak
utíká, tak proč ho neprožít
s pěknou písničkou a pěkným posezením u šálku čaje
nebo kafíčka.
Za Klub seniorů
Jindřiška Veselá

Vážení a milí spoluobčané
a senioři,
dovolte mi, abych vám poděkovala za krásně prožitý
podvečer s vámi. Věřím, že
v tak milé společnosti se
budeme vídat častěji. Jsem
ráda, že jsem mohla přijít
mezi vás na dobrou kávu,
skvělou zábavu s výbornou
atmosféru, kterou dokážete
vytvořit.
Váš Klub seniorů je důkazem
toho, že ač má člověk určitý
věk, může být mladý duchem. Velké díky patří vám
všem, kteří jste se přičinili
- ať prací či jen přítomností
- na tomto báječném setkání.
Na příští setkání se těší
Helena Hurtová

SDH Kratochvilka informuje
První výjezd k požáru
Dne 18. 4. 2012 zasahovala
jednotka SDH Kratochvilka u požáru stohu ve zbýšovském hasebním obvodu.
Hasičské závody
Dne 29. 4.2012 se družstvo
kratochvilských
mladých
hasičů zúčastnilo prvních
závodů v rosickém hasebním
obvodu v obci Újezd u Rosic. Účastnilo se 13 družstev
mužů a 4 družstva žen. Naše
jednotka ve složení Zdeněk
Fajt, Jakub Chupík, Filip
Lelko, Petr Nedoma, Jiří
Nykodým, Karel Podrazil
a Daniel Vašák postoupila
a jde do druhého kola.
Vzhledem k tomu, že kluci
se pravidelně sházejí a trénují teprve jeden měsíc, je to
dobrý úspěch.
Novinky SDH
Práce na hasičce nadále pokračují. Kromě celkového
úklidu budovy a zajištění
provozuschopnosti zabezpečovací techniky byla nejnáročnější renovace vjezdních
vrat.
Za SDH Jana Nedomová
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různé
Jarní nálada

Paul Verlaine (1844-1896)
Jsou někdy dny – ach, všimla jste si již? kdy zdá se, že máš v těle lehkost ptačí,
jak mladík, ba jak dítě dovádíš
a věru málo ke štěstí ti stačí.
Vzpomínáš bez vzpomínek, jenom tak...
Sníš, přesto však to není ještě snění!
Zdá se ti, že se vznášíš jako pták,
miluješ, láska však to zatím není.
V srdci tak lehko, nebe samý jas,
jdeš, tak jist sebou a pln víry jasné,
obloudit svět a tvoje srdce zas
v tom krásném oblouzení žasne.
Šťastný je život, umřít se ti chce,
ač do budoucna hledíš nezkaleně,
Nejasná touha padá do srdce,
jež více je než lidské, a zas méně
Musí to štěstí, běda, umříti?
Ať spíše trudný život mře a míjí!
Laskaví bozi, kéž se nezřítí
ta krásná chvíle, věčně střezte mi ji.
Ze sbírky Písně beze slov, přeložil František Hrubín.
Pro Zpravodaj připravil Jan Liškař
Poděkování
Obec Kratochvilka by ráda touto cestou poděkovala rodině
Procházkových za starost a péči o křížek pod Kratochvilkou.

Dobrý den a ahoj, všechny
vás moc zdravím :-)
Lidé většinou říkají, co se jim
nelíbí, co je špatně, mudrují
co by udělali líp...A to co se
nám líbí, bereme jako fakt,
že to tak prostě být má, nebo
už dávno být mělo, nad tím
se prostě moc nepozastavujeme. Možná i právě proto
jsem se rozhodla, že vám
všem musím alespoň touto
cestou vyjádřit obdiv nad
vaší činností, nad spuštěním
webových stránek, nad Kratochvilským zpravodajem
apod.
Ještě nedávno jsem měla
v občance zaznamenáno
trvalé bydliště Kratochvilka
a popravdě jako mládě jsem
na to nebyla nijak zvlášť
pyšná. Když však dnes čtu a
hlavně vidím vaše dosavadní snažení, je mi z toho tak
nějak hezky u srdce a jsem
pyšná, že jsem byla (a svým
způsobem stále se cítím být)
občanem Kratochvilky :-)
Vaše práce je znát na každém
kroku. Možná právě proto,
že na Kratochvilku nejezdím
tak často, tak si při procházce
hned
všimnu
nových
laviček, úpravy sadu, pomníku, čistoty v obci..
Moc Vám fandím a přeju, ať
máte dostatek sil a trpělivosti
v napravování a obnovování
krásy Kratochvilky.

foto: Luděk Klouček
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Renata Gajdošová (Pešková)

Poděkování

Gratulace

Děkujeme za finanční příspěvek na
nové zvony v Neslovicích a upřímné
Pán Bůh zaplať.

Nejenom v naší obci, ale i za hranicemi
Kratochvilky sklízí úspěchy místní
hráči ping pongu.

Při sbírce ve vaší obci bylo vybráno
17.212,- Kč.

Dne 7. 4. 2012 se zúčastnili sportovního
klání ve Velké Bíteši.
A jak dopadli ?

S pozdravem duchovní správce
P. Jan Klíma

2. místo vybojoval Jan Hurt
3. místo Viktor Vaverka
4. místo Josef Vaverka.
Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší obce.		
Helena Hurtová
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různé
Pranostiky pro květen
Sníh v máji - hodně
trávy.
Studený máj - v stodole
ráj.
Chladno a večerní mlhy
v máji, hojnost ovoce
a sena dají.
V máji vlhko, chladno
- bude vína na dno.
Suchý březen, mokrý máj
- bude humno jako ráj.
Mokrý máj - v stodole
ráj.
Májová vlažička - naroste
travička; májový deštíček
- poroste chlebíček.
Na mokrý květen
přichází suchý červen.
Deštivý květen - žíznivý
říjen.
Májová voda vypije víno.
Je-li už máj zahraníkem,
není stodol milovníkem.
Když máj vláhy nedá,
červen se předá.
V máji hřímoty nedělají
trampoty.
Když se v máji blýská,
sedlák si výská.
Jsou-li májové hřiby
červivé, bude suché léto.
Bujný květ - plný úl.
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01. 05. Prší-li na svatého
Filipa a Jakuba v noci,
bude úrodný rok.
01. 05. Filipa Jakuba
mráz - to obilí plný klas.
01. 05. Filipa Jakuba déšť
- to zlá zvěst.
01. 05. Prší-li na prvního
máje, bude později sucho
a neurodí se víno.
03. 05. Svatý kříž - ovcí
stříž.
04. 05. Svatý Florián
si ještě může nasadit
sněhový klobouk.
04. 05. Je-li o dni svatého
Floriána veliký vítr, jest
toho roku mnoho ohňů
08. 05. Stanislavova
jařice, Urbanův oves
a Vítův len vyhánějí
hospodáře z domu ven.
11. 05. Déšť na svatého
Mamerta přináší soužení,
neboť v něm nic dobrého
není.
14. 05. Před 13. dnem
máje nejsme ubezpečeni
stálého letního povětří;
po tomto dni ale není
zapotřebí se obávati vínu
škodnému mrazu.
14. 05. Pankrác, Servác,
Bonifác pro sadaře jsou
zlí chlapci.
15. 05. Déšť svaté Žofie
švestky ubije.
15. 05. Žofie vína upije.

15. 05. Svatá Žofie
políčka často zalije
16. 05. Kdo o svatém Janě
len zasívá, stébla zdéli
lokte mívá.
25. 05. Ubran krásný,
vyjasněný - hojným
vínem nás odmění.
25. 05. Na Urbana pěkný,
teplý den - bude suchý
červenec i srpen. Vinná
réva nedbá toho - bude
míti vína mnoho.
25. 05. Jaký den 25. máje
jakožto na den Urbana
povětří jest, takový
podzimek následovati
má.
27. 05. Na svatého Ducha
nesvlékej kožicha; po
svatém Duchu nezbavuj
se kožichu.
27. 05. Na svatého Ducha
bláto - bude laciné mláto.
28. 05. Pohoda na
svatodušní pondělí
slibuje úrodu.
28. 05. Když prší
v pondělí svatodušní,
bude zkáza na sena.
Připravil Luděk Klouček

Babské rady trochu jinak
Možná je to tak, že už
máte doma všechno
uklizené a využili jste
k tomu některé z babských rad, zveřejněných
v minulých zpravodajích. A tak tentokrát
nabízíme něco jiného:
upečte si (i bez pečení)
něco dobrého na chuť
a udělejte si pohodu.
Můžete si k tomu třeba
uvařit kávu a pořádně
přečíst Zpravodaj, který
jste zatím jen prolistovali...
Recepty pro vás připravila
Katka Chupíková

BUCHTA HRK-HRK
Upečeme piškot – 4
vejce, 17dkg cukru,
8dkg polohrubé nebo
hrubé mouky (ušleháme
bílek, přidáme do něj
cukr, žloutky a nakonec
mouku).
Krém vyrobíme tak, že
třepeme (je tedy potřeba
větší uzavíratelná nádoba) 2 plechovky
mandarinek i se šťávou,
1 šlehačku, 1 ztužovač
šlehačky, 1 puding bez
vaření. Dáme to vše
do nádoby a hrkáme
jako se šejkrem, až do
vytvoření hutného krému. Pak krém natřeme
na vychladlý piškot
a postrouháme čokoládou. Je to vynikající
a velmi rychlé :-)

TIRAMISU
Použité suroviny:
balíček piškotů, 2 pomazánková másla, 2
šlehačky, mletý cukr
podle chuti, 1 hrnek
uvařené kávy, rum,
granko, skořice mletá.
Postup: nejprve si vyšleháme šlehačku, kterou smícháme s pomazánkovými másly
a cukrem do hladké
hmoty. Do mísy nebo
formy nejprve naskládáme vrstvu piškotů,
které pokapeme kávou
a rumem. Tuto vrstvu
pomažeme připraveným krémem tak, aby
se zakryly piškoty a takto vrstvy opakujeme,
dokud
nevymažeme
všechen krém. Končíme
vrstvou krému, kterou
zaprášíme
grankem
a skořicí.
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závěr

Poslední slovo
Jaro je obdobím úklidů. Všichni
chceme mít všechno vypulírované,
protože když vysvitne sluníčko, je
všechno tak nějak víc vidět...
Uklízeli jsme (tedy alespoň někteří)
hlavně doma. Ale ono to uklízení
nemusí znamenat jen řádění s hadry
a saponáty s nejistým a krátkodobým
výsledkem. Uklízet se dá i jinak
a jinde.
My jsme uklízeli v obci. Ve Zpravodaji
jste se o tom mohli dočíst na několika
místech. Jak jsme to plánovali, jak
jsme to zrealizovali, že to bylo vidět
a kdo si toho všimnul. S tím souvisí
i zmínky o tom, jak s uklizenými odpady nakládáme (o tomto tématu ještě
bude řeč v jiném čísle Zpravodaje).
Ale existují i další úklidy. Pan starosta
a jeho lidé uklízeli v Komisích. Díky
tomu se snad podaří přilákat ke spolupráci všechny, kdo v minulosti projevovali zájem o obecní dění a nějak
se na něm podíleli. Věřím, že nový
systém, o kterém píše pan starosta
v úvodním slovu, bude fungovat
a lidé ho přijmou.
Nedávno jsem vedla zajímavý rozhovor s jednou kolegyní. Chystá se na
operaci a povídala o tom, že si před
ní potřebuje uklidit v duši. Byl to
dlouhý rozhovor. Na jeho konci bylo,
že si objevila a prozkoumala všechno,
co ji zrovna v jejím životě štvalo
a vyrušovalo z klidu. A také to, že
v úklidu pokračovala dál a spoustu
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těch problémů začala řešit. To je zajímavá myšlenka a další pohled na
úklid.
Já jsem se v posledních dnech pokoušela uklidit jeden svůj zmatek.
Znáte to...když se kolem vás děje
něco, čemu nerozumíte. Trochu se
vás to týká a hodně se to týká lidí,
které znáte a věříte jim. Já jsem se
pokusila porozumět tomu, co se to
děje mezi kratochvilskými sportovci
a hasiči. Vyptávala jsem se, pozorovala jsem, vzpomínala jsem na doby
minulé...Zatím jsem se ale s tímhle
úklidem daleko nedostala. Jen jsem
si potvrdila, že kolik je lidí, tolik je
pohledů a tolik je pravd. Každý má
tu svou a každému ta jeho dává větší
smysl, než ta cizí. To tedy není žádný
nový objev. Také jsem ale zjistila, že
pokud se lidem nedaří domlouvat,
nemusí to být nutně problém. Možná
stačí jen v klidu si říct „zatím nám to
spolu nejde“ a neuzavírat se naději na
lepší zítřky. Možná stačí jen nedělat
drobné naschvály a všímat si toho,
co těm druhým funguje. A trpělivě
hledat cesty, způsoby, partnery, prostředníky, příležitosti. Máme jich
v budoucnu na Kratochvilce spoustu,
protože to tu začíná žít.
Přeji všem občanům klidný máj
anebo bouřlivý máj plný zážitků –
jak je komu libo. A když budete mít
chvilku času a něco na srdci, napište
o tom do Zpravodaje.
Alice Vašáková
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