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Vážení občané,
věřím, že jste všichni prožili krásné vánoční svátky,
a že vám k dobré náladě přispěly i adventní akce
v naší obci. Všem jejich organizátorům patří velké
uznání.
Konec roku bývá příležitostí bilancovat, co se
v uplynulém roce událo a hlavně povedlo, ale
zamyslet se i nad tím, co si přát v roce nastávajícím.
Také naše zastupitelstvo bilancovalo (byl o tom
minulý zpravodaj) a nyní chceme probrat, co si
přejeme v roce 2013:
Za prvé zdárně dokončit rozdělané akce –
Rekonstrukci vodovodu a Zateplení budovy
Obecního úřadu.
Zadruhé vyřešit problém se stavem komunikací
v naší obci a se svodem dešťové kanalizace.
Zatřetí pokračovat ve zkrášlování naší obce a
zlepšování životního prostředí, ať už je to postupné
odstraňování černých skládek
či pokračování
revitalizace našeho sadu.
Začtvrté při tvorbě územního plánu začít řešit
problémy budoucnosti Kratochvilky – co se
splaškovou kanalizací, kde a jak může probíhat
nová bytová výstavba, jak zkvalitňovat služby pro
naše občany, zda by šlo zvýšit zaměstnanost našich
obyvatel atd.
Zapáté, ale
nikoliv poslední v řadě, aktivně
podporovat
veškerou
iniciativu
občanů
prostřednictvím činnosti výborů, komisí a spolků.
Osobně bych si přál, aby si naši občané vážili práce
jiných, aby si vzájemně pomáhali a hlavně, aby se
všem našim občanům na Kratochvilce krásně a
spokojeně žilo.
Děkuji všem za dosavadní spolupráci a podporu
a přeji ještě jednou hodně štěstí a zdraví v novém
roce 2013.
Ing. František Malý, starosta
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Tiskne se pro obec Kratochvilka.
Zpravodaj je neprodejný.
Leden 2013
Šéfredaktor: Ing. František Malý
Příspěvky, ohlasy a dotazy zásilejte na
e-mail: obec@kratochvilka.cz
fotografie: Jiří Čermák (-jc-)
grafická úprava: Jan Čermák
tisk: Coprint s.r.o.

z obecního úřadu

Oficiality z „OÚ“
Zastupitelstvo

Schvaluje:

Informace ze zasedání
Zastupitelstva
Dvě zasedání Zastupitelstva obce proběhla ve středu
19. 12. 2012 a 27. 12. 2012.
Zahájena byla standardně
v 18 hodin. Na programu
15. zasedání bylo schválení rozpočtového opatření
č. 10/2012. V rámci Různého Zastupitelstvo schválilo
vypsání veřejné zakázky
na zateplení budov Obecního úřadu, Rozpočtový
výhled na roky 2013-2020 a
projednalo návrh rozpočtu na rok 2013. Rozpočet je
navržený jako vyrovnaný
s příjmy a výdaji ve výši
7 255 800,- Kč. V posledním
bodě informoval pan starosta o dosavadním průběhu
rekonstrukce vodovodu. Je
dokončen přívod do obce,
v lednu (podle počasí) bude
firma pokračovat v dokončení III. etapy a zahájí II. etapu
v obci. Občané budou informováni osobním dopisem
od VaS a SVAKI.
Na programu 16. zasedání
bylo schválení Rozpočtu na
rok 2013.
Příští zasedání Zastupitelstva se uskuteční ve středu
30. ledna 2013.

a) Program 15. zasedání.

Přehled usnesení z 15.
zasedání Zastupitelstva obce
Kratochvilka konaného
19. 12. 2012
Zastupitelstvo obce
Kratochvilka
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b) Rozpočtové opatření č. 10.
c) Vypsání veřejné zakázky
na zateplení OÚ.
d) Rozpočtový výhled
2013-2020.
Projednalo:
Návrh rozpočtu 2013.
Přehled usnesení z 16.
zasedání Zastupitelstva obce
Kratochvilka konaného
27. 12. 2012

nosti podání žádostí na pořízení věcných prostředků
požární ochrany.
Úklid sněhu na místních
komunikacích zajišťují
p. Krejčí (chodníky) a
p. Podrazil (místní komunikace). Pokud máte jakékoliv připomínky, obraťte se
přímo na ně, nebo nás kontaktujte e-mailem, nebo
přijďte osobně na OÚ. Máme
na vás pouze prosbu, abyste
neparkovali na chodnících
a tím pádem umožnili
bezpečný průjezd techniky
pro údržbu.

Zastupitelstvo obce
Kratochvilka
Schvaluje:
a) Program 16. zasedání.
b) Rozpočet 2013.
Ing. Michal Zoblivý
1. místostarosta

Provozní záležitosti
obce
Vážení občané,
v prosinci jsme předložili
závěrečné zprávy a vyúčtování na dotace z JMK a
SZIF. Stejně jako má rozpočet schválený naše obec, tak
také zastupitelé JMK schválili rozpočet kraje na r. 2013.
Na jeho základě se budou
postupně spouštět účelové
dotace. Vše sledujeme a pokusíme se opět získat peníze navíc k našemu rozpočtu.
Zatím máme zprávy o mož-

Jiří Vozdecký,
místostarosta

Poplatek za SKO
Vážení spoluobčané,
následující informace čtěte pozorně, týkají se změn
v poplatkové povinnosti
a placení místního poplatku
za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Poplatek platí:
I. fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý
pobyt.
2. které byl podle zákona
upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší
než 90 dnů.
3. která

podle

zákona

upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky pobývá na
území České republiky
přechodně po dobu delší
3 měsíců.
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona
upravujícího dočasnou
ochranu cizinců.
II. fyzická osoba,
která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu; má-li ke
stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně.
1. Za fyzické osoby tvořící
domácnost může poplatek platit jedna osoba.
Za fyzické osoby žijící
v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo
správce. Osoby, které
platí poplatek za více
fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu
oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a
data narození osob, za
které poplatek platí.
Výše poplatku za rok 2013
činí 650,- Kč.

Osvobození a úlevy
1. Úleva ve výši 100,- Kč
z ročního poplatku platného pro příslušný kalendářní rok se poskytuje
fyzické osobě, která má
v obci trvalý pobyt a která v příslušném kalendářním roce je mladší než
18 roků nebo v tomto roce
dosáhne věku 18 let.
2. Úleva 50,- Kčz ročního
poplatku platného pro
příslušný kalendářní rok
se poskytuje fyzické osobě, která má v obci trvalý
pobyt a v příslušném kalendářním roce dosáhne
70 roků a více.
3. Osvobozena od poplatku
je fyzická osoba, která má
v obci pobyt a která se
celoročně zdržuje mimo
území ČR nebo je ve výkonu trestu odnětí svobody.
4. Od poplatku se osvobozují osoby, které mají
v obci pobyt, ale v obci se
souvisle nejméně 8 měsíců v kalendářním roce
nezdržují.
5. Od poplatku se osvobozují osoby, které mají pobyt
na úřední adrese Obecního úřadu Kratochvilka
a jejichž skutečný pobyt
není znám.
Poplatek je splatný ve dvou
stejných splátkách, a to vždy
do konce února a srpna. Je
možné ho uhradit i jednorázově, a to do konce února.
Úhradu je možné provést
v hotovosti na Obecním úřa-

dě v úředních hodinách, to je
v pondělí od 16 do 19 hodin
a ve středu od 8 do 12 hodin
a od 17 do 19 hodin. Další
možností je platba na účet
obce číslo 15229641/0100
vedený u Komerční banky.
Konstantní symbol 0308,
jako variabilní symbol
uveďte číslo domu. Předepsanou částku můžete také
vložit v hotovosti na účet
obce přímo v Komerční bance.
Nečekejte na složenku, poplatek je splatný bez vyměření. Pokud není poplatek
uhrazen včas nebo ve správné výši, může být zvýšen až
na trojnásobek nedoplatku.
Za zaplacení poplatku nezletilého poplatníka odpovídají nově i jeho zákonní
zástupci a poplatek může
být vymáhán i na nich.
Podrobné informace (ohlašovací povinnost atd.) získáte přímo na Obecním úřadě.

Informace pro občany
Kratochvilky
Od letošního roku vám
firma KTS Ekologie, která
v naší obci provádí svoz komunálního a separovaného
odpadu, nabízí rozšířenou
službu - svoz bioodpadu.
Pokud někdo z občanů naší
obce má zájem o tento svoz,
nechť se dostaví do konce
února tohoto roku na obecní
úřad. Obecní úřad si zájemce zapíše a předá informace
svozové firmě.
Dle informací KTS je začátek svozu naplánován od
1. 4. 2013 – 30. 10. 2013 v in-
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z obecního úřadu
tervalu 1x za 14 dní. Jako
členské obci Mikroregionu
Kahan nabízí svozová firma
KTS 240 l nádoby na tento
odpad zdarma. Cena svozu
za uvedené období je 1.035,Kč včetně DPH.
A co to vlastně bioodpad
je?
Bioodpad je organická
(v půdě rozložitelná) hmota,
která v sobě váže spousty
živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do
půdy.
Mezi bioodpad patří:
listí, tráva, plevel, zbytky
ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky
rostlin, piliny, dřevní štěpka
z větví stromů a keřů, hlína
z květináčů, spadané ovoce
atd.
Mezi bioodpad nepatří:
zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso,
kůže, uhynulá zvířata, exkrementy
masožravých
zvířat, znečištěné piliny
a všechny další biologicky
nerozložitelné odpady.
Váš bioodpad bude zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, nebo
třeba k rekultivaci.

Prezidentské
volby 2013
V lednu nás zřejmě čekají
prezidentské volby a to nejspíš dvakrát, protože je málo
pravděpodobné, že některý
kandidát uspěje hned v prvním kole. Termíny uvedené
níže platí k datu uzávěrky
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zpravodaje. Ale projednávání stížností, podaných
u Ústavního soudu, může
termíny ještě změnit.
Volební místnost bude jako
vždy v sále Obecního úřadu
a potřebovat budete platný
občanský průkaz nebo voličský průkaz, pokud volíte na jiném místě, než kde
máte trvalé bydliště.
Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou
dnech. V pátek 11. ledna 2013
od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu 12. ledna 2013 od
8:00 hodin do 14:00 hodin.
Případné druhé kolo volby
prezidenta České republiky se koná rovněž ve dvou
dnech - v pátek 25. ledna
2013 od 14:00 hodin do 22:00
hodin a v sobotu 26. ledna
2013 od 8:00 hodin do 14:00
hodin.
Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní
občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 12. ledna 2013, dosáhl
věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit
i státní občan České republiky, který alespoň druhý
den druhého kola volby, tj.
25. ledna 2013, dosáhl věku
18 let.
Způsob volby:
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích
lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do
úřední obálky. V případě,
že se volič neodebere do
tohoto prostoru, nebude
mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro
výběr hlasovacího lístku
volič vloží do úřední obálky
jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl
hlasovat. Tento hlasovací
lístek se nijak neupravuje.
Neplatné jsou hlasovací
lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací
lístky, které jsou přetržené
a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku anebo
provedení různých oprav
na hlasovacím lístku nemá
vliv na jeho platnost, pokud
jsou z něho patrné potřebné
údaje. O neplatný způsob
hlasování jde, je-li v úřední
obálce několik hlasovacích
lístků.
Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto úřední
obálku s hlasovacím lístkem
před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Na zdárný a regulérní průběh voleb bude dohlížet
volební komise v tomto složení:
Předseda: Martin Vašák
Místopředseda: Lenka Konečná
Zapisovatel: Eva Pazderová
Členové: Jana Kloučková,
Karel Holoubek,
Ing. Stanislav Trávníček,
Jakub Chupík
Martin Vašák

Finanční výbor obce
Kratochvilka

Usnesení z 10. Schůze FV,
konané dne 14. 12. 2012
Finanční výbor:
Projednal a schválil
rozpočtové opatření
č.10/2012.
Výdaje:
§ 3613 navýšení o 110.000,- Kč
§ 3631 navýšení o 422.000,- Kč
§ 5512 navýšení o 28.000,- Kč
§ 3341 navýšení o
§ 6409

1.500,- Kč

-560.000,-Kč

Příjem:
§ 3613 zvýšení o 1.500,- Kč
Projednal návrh rozpočtu
obce Kratochvilka na rok
2013. Výdaje 7 255 800,- Kč,
příjmy 7 255 800,- Kč.
Rozpočet na rok 2013 by měl
být vyrovnaný.
Za FV předseda
Luděk Klouček

Komise pro životní
prostředí a rozvoj obce
Vzhůru do nového roku!
Zasedání
naší
komise
proběhlo dne 4. 12. 2012
a hlavním úkolem bylo
vytvořit plán činnosti pro
rok 2013.
V průběhu zimy není možné
pokračovat v pracech pro
zkrášlení obce. Proto jsme
zasedli a vytvořili alespoň
plány, co dál, až bude zase
tepleji. Již nyní víme, že
naší první jarní akcí bude
likvidace černých skládek

a jarní úklid obce. Ostatní
aktivity jsou následující:
• Územní plán – hotová
zadávací dokumentace,
spolupráce komise na
území celého katastru
obce (např. parčík,
náves, popř. kaplička na
ní, Letná)
• Zřízení obecních
symbolů – žádost ke
schválení v parlamentu
(rok 2013)
• Dokončení vodovodu
a úpravy terénu po
stavebních pracech
• Zamezení černým
skládkám
• Likvidace černých
skládek – duben 2013
• Jarní barvení – výsadba
květinových záhonů
• Revitalizace ovocného
sadu – schválení
dotace, spoluúčast na
revitalizaci
• Údržba pomníku
• Odpady – informovat
občany, jak nakládat
s odpady

• Renovace staré vodárny
– úprava terénu, oprava
křížku, osázení zelení
• Zlepšení stavu
komunikací a chodníků
• Opravení a udržování
obecního majetku
• Pořízení měřičů
rychlosti, popř.
výstražných tabulí
• Zamyšlení
nad parkováním aut
v ulicích
Letos se více zaměříme
hlavně na ODPADY.
Budeme
vás
podrobně
informovat, jak s nimi
nakládat,
kam
a
co
zavézt, jak a co vytřídit.
Již v loňském roce bylo
zřízeno další sběrné místo
na tříděný odpad v obci, a to
v „jednosměrce“. K dnešku
máme celkem čtyři sběrná
místa, aby každý, kdo
chce třídit odpad, měl ke
kontejneru blízko.
Petra Benhartová

-jc-
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uskutečněné akce

Rozsvícení vánočního stromu

-jcNa první adventní neděli
2. 12. proběhlo historicky
první slavnostní rozsvícení vánočního stromu na
Kratochvilce. Akci pro vás
připravila Komise pro občanské záležitosti, kulturu
a sport. Její duší byla hlavně
paní Martina Hájková, která původní myšlenku vyplnila konkrétními nápady
a o mnohé se také postarala.
OÚ zajistil správně veliký
strom a jeho elektrifikaci, šikovní dobrovolníci vánoční
ozdoby a schránku na Ježíškovu poštu. Celou událost
zahájil krátkým proslovem
pan starosta, který tímto
položil základ nové tradice.
(Aspoň doufám ).
Krásné pásmo adventních
písní, ohraničené na začátku i na konci skladbou pro
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samostatnou trubku, nám
přijel zazpívat chrámový
sbor z Neslovic. Hudebníkům i zpěvákům za to patří
naše poděkování.
Vaše účast – dospělých i dětí
– nás zaskočila a současně
i potěšila. Povídání a pose-

zení s malým občerstvením
se protáhlo až do 19 hodin.
Vypadá to, že se vám to líbilo a svařáček chutnal.
Na závěr si neodpustím
drobné vysvětlení, související s adventní tradicí. Adventní doba je dobou, kdy
křesťané očekávají příchod
Spasitele a obdobím příprav
na slavení narození Ježíše
Krista. Ten se narodil na
Boží hod vánoční. A proto
(máme-li chápat tuto tradici
v souvislostech – a to já rád)
se v adventní době nezpívají
tradiční koledy. Těžko se dá
zpívat „Narodil se Kristus
Pán“, když se „narodí“ až
25. prosince. A to je také důvod, proč koledy nezazněly
ani pod naším stromem. Tak
asi tak.
Martin Vašák

-jc-

Adventní prodejní výstava s posezením
Dne 1. 12. 2012 proběhla
v místním sále již tradiční a
dle dotazů již předem toužebně očekávaná adventní
prodejní výstava s posezením. Doufám, že na příchozí
dýchla vánoční atmosféra již
při vstupu do vyzdobeného
přísálí a sálu. Nám organizátorům z TJ Družstevník
Kratochvilka zavonělo jehličí už den předem a tak jsme
se mohli ponořit do předvánoční atmosféry. O to víc se
nám dařilo chystat a aranžovat výrobky právě pro vás.
Příprava zabere vždy více
času, ale vzhledem k velké
návštěvnosti to nebylo zbytečné a velký zájem nám
udělal radost. Bylo mi velkým potěšením pozorovat
velkou část těch, kteří si přišli pro inspiraci nebo za nákupem. Podle reakcí nakupujících bylo co nakupovat,
bylo co hodnotit i obdivovat.
Někteří neváhali posadit se
k připraveným stolečkům,
vychutnat si svařené víno,
odpočinout,
popovídat.
Naši výstavu obohatila
i paní mistrně zdobící perníčky a paní ing. Plachá, která nám předvedla své umění – kouzlo papírové krajky.
TJ Družstevník Kratochvilka pořádala tuto akci již
třetím rokem a všichni jsme
přemýšleli o tom, jak udělat
adventní výstavu, spojenou
s prodejem pro návštěvníky
a nakupující, zajímavější a
poutavější. Každým rokem

se snažíme nabídnout něco
nového, aby bylo stále na co
koukat, co se zájmem koupit. Letos jsme proto nově
zařadili hračky, šátky, ručně
šité taštičky… Samozřejmě
uvítáme tipy i od vás, co by
vás případně potěšilo najít
na naší prodejní akci příští
rok. Věřte, nevěřte – je rok
od roku těžší překročit již
nastavenou laťku. Také nás
potěší zpětná vazba, ať už
příznivá nebo kritická. I kritika umí posunout vpřed.
Docela jsem se zapovídala
s hosty, kteří přijeli až z Brna
jen kvůli naší akci. Informaci o tom, že na „nějaké“
Kratochvilce bude adventní
prodejní výstava, našli na
internetu. Nikdy předtím
naši vesnici nenavštívili.
Nakonec odcházeli s mnoha
balíčky a úsměvem na tváři.
S troškou lítosti se mi svěři-

-jc-

li, že to bylo moc fajn. Přijeli
jednoduše proto, že „u nich“
se nic podobného nedělá.
I vesnice má své kouzlo a
lidé mají k sobě jaksi blíž…a
ta naše obec žije. Myslím, že
není od věci popřát všem organizacím, komisím i spolkům, aby nám to tak šlapalo
dál a třeba ještě líp. A jestli si
někdo chce do nového roku
dát předsevzetí, že se bude
zúčastňovat více dění v naší
vesnici, nebo se podílet na
organizaci různých akcí,
mám pro ni i pro něj dobrou zprávu. V novém roce
je plánována opět spousta
větších i menších akcí. Máte
spoustu možností si vybrat
některou, která je vašemu
srdci blízká a vůbec nezáleží
na jménu nebo hlavičce té či
oné organizace .
nejenom za TJ
Katka Staňková
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uskutečněné akce

Mikulášská besídka pro děti
5. prosince za námi přišel
Mikuláš a s ním jeho pomocníci, krásný andílek a
dva roztomilí čertíci. Jelikož
jsou na Kratochvilce hodné
děti, nemusely se bát, že by
si je čertíci vzali s sebou do
pekla.
Snad každé dítě, které bylo
v sále se s vými rodiči či
prarodiči, řeklo Mikuláši
básničku a tak i to nám ukázalo, jak dokážou být děti
šikovné. Mikuláš a andílek rozdávali dětem balíčky
s cukrovinkami a ovocem,
a po posledním rozdaném

balíčku si s dětmi i zatancovali.
Jednoho klučinu nám čerti

chtěli odnést do pekla! Ale
nakonec se sám s čertem domluvil na tom, že bude hodný, a tak čertovi nezbylo nic
jiného, než nám ho ponechat
na zemi.
Věříme, že každý, kdo se tohoto odpoledne zúčastnil,
odcházel s usměvavou náladou.
Doufáme také, že i na rok
se sejdeme v hojném počtu
a děti doma budou po celý
rok jen a jen hodné.
Za pořádající SDH
Lenka Šmídková

-jc-

Pingpongový turnaj „O pohár starosty“
V sobotu 15. 12. 2012 bylo
v místním sále živo. Odehrával se tu pod záštitou TJ
a OÚ tradiční předvánoční
turnaj ve stolním tenise.
Celkový počet startujících
se ustálil na čísle 23. Poměřit
své síly přišlo 6 žen, 8 chlapců do osmnácti let
a 9 mužů. Většina
závodníků
byla
místních, tím víc
nás potěšila účast
hráčů z jiných koutů naší republiky
(Brno, Ludvíkov,
Zbraslav).
Pořadatelé nezapomněli ani na
občerstvení, které

bylo hrazeno ze startovného
a tím pádem bylo pro hráče
zdarma.
Po celou dobu turnaje panovala dobrá nálada a smysl
pro Fair play. Takové sportovní chování oceňujeme.
Hráči měli velký zájem nejen

o hru, ale také o vítězství.
První místo je jen jedno…
ještě jednou blahopřejeme
vítězům .
Dobrou zprávou je, že putovní pohár zůstal na Kratochvilce. V přátelském duchu
a za dobré organizace pořadatelů proběhl turnaj ke spokojenosti
všech
účastníků.
Děkujeme všem zúčastněným hráčům
i panu starostovi,
který poblahopřál
závodníkům k vítězství a těm nejlepším předal poháry.
-jc-

Za TJ Katka Staňková

ŽENY:

CHLAPCI:

MUŽI:

Čermáková Libuše (Brno)

Fajt Zdeněk

Hurt Jan

2. Wolková Magdaléna (Brno)

Zoblivý Michal

Vaverka Josef

3. Pražáková Věra (Brno)

Syrovátka Martin

Vaverka Vojtěch

1.
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Klub seniorů – Vánoční a předsilvestrovský večírek
20. 12. 2012 pořádal Klub
seniorů své poslední letošní
setkání.
Atmosféru navodily zapálené svíčky na ručně vyrobených perníkových svícnech.
Předseda KS pan Vaverka
všechny přivítal a popřál
vše nejlepší do nového roku.
Poté následovala volná zábava, která byla zpestřena
kulturním
vystoupením,
hudbou v podání pana
Smutného a tombolou.
Kde jinde byste mohli vy-

hrát luxusní večeři pro dva,
přelet nad Alpami či let balonem s instruktorem nebo
prohlídku starého zámku a
další ceny v duchu skvělého
humoru?
Program byl doplněn také
promítáním fotografií z webových a facebookových
stránek, o které se starali
naši zastupitelé Jiří Vozdecký a Luděk Klouček.
Pan starosta se zastupiteli
poděkovali všem za dosavadní práci a popřáli, aby se

Klubu seniorů i nadále dařilo. Jako poděkování předali
dort, který se hned slavnostně rozkrojil .
Zkrátka: hudba, tanec, písničky, humor, občerstvení...
Dovolte, abych za všechny
zastupitele poděkovala za
pozvání a milé přijetí.
Doufám, že všichni byli spokojeni a pořádně si to užili,
stejně jako my.
Ještě jednou děkujeme!
Helena Hurtová

Ochutnávka vánočního cukroví u punče
Dne 22. 12. 2012 se pod záštitou TJ Družstevník uskutečnilo v místním sále od
16:00 hodin vánoční posezení, spojené s ochutnávkou
cukroví u horkého punče.
Každý, kdo neváhal a přinesl cukroví na podívání
a ochutnání, dostal malý
dáreček. Vystavené cukroví na bufetových stolech
podráždilo smysly natolik,
že hosté rádi (po dlouhém
vizuálním hodnocení) sáhli po připravených talířcích a začali s konzumací,
za což mají moji pochvalu.
Lépe začít ochutnávat dříve, než by se vystavené

dobroty třeba začaly kazit.
A kulturní překvapení?
Opravdu bylo. Některé děti
přednesly básničku, nechyběla vložka hudební a ani
příznivci mažoretek nebyli zklamáni. Sál navštívily
také tanečnice, které předvedly břišní tance. Děkujeme jak všem dětem za jejich odvahu a ochotu něco
předvést, tak i pozvaným
tanečnicím ze Zbýšova.
Sešlo se tolik lidí, že se zaplnil celý sál. Musím konstatovat, že vánočního cukroví bylo viditelně o hodně
míň než v roce loňském.
Doslechla jsem se, že mno-

ho občanů nedoneslo letos
cukroví proto, že měli před
rokem špatnou zkušenost,
zapříčiněnou tím, že jejich
cukroví někdo kritizoval.
Kvůli vzhledu, kvůli chuti… Co k tomu napsat? Snad
jen, že je hrozně lehké něco
kritizovat. Někomu chutná
to, někomu zase něco jiného.
Každý má chuťové pohárky
jinak nastavené. A my, co
jsme přispěli s troškou vánočních výrobků, dáváme
kůži na trh. Proto z celého
srdce děkujeme všem, kteří
se nebáli ani nezalekli a na
ochutnávku něco přinesli.
za TJ Katka Staňková

Betlémské světlo
Ráda bych poděkovala manželům Vašákovým za zprostředkování
Betlémského
světla, které jsme měli možnost si poprvé odnést domů.
Věřím, že všichni, kteří si
tímto světlem v době nejkrás-

nějších svátků svítili ve svých
příbytcích, tak ještě víc umocnili vánoční atmosféru.
Alice a Martine , děkuji, vy
jistě víte za co

A naše poděkování patří
zase paní Hájkové, která pro
nás Betlémské světlo na Kratochvilku přinesla.

Helena Hurtová

Alice Vašáková
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plánované akce

Pozvání do Herničky
Všechny děti, rodiče a prarodiče znovu zveme do obnovené Herničky. Budeme se
scházet v MŠ vždy v úterý
od 16 do 18 hodin, začínáme
již 8. 1. 2013. Cena jedné ná-

vštěvy je 20,- Kč, za dalšího
sourozence jen 10,- Kč.
S sebou je třeba si přinést jen
přezůvky.
Můžete se těšit na hry, cvičení a spoustu radovánek s ka-

marády. Program připravují
a vedou Veronika Vítová a
Liduška Vozdecká..
Naše Hernička probíhá pod
záštitou MŠ a ZŠ Neslovice.
Veronika Vítová

Masopust na Kratochvilce 2. 2. 2013
Doba karnevalů a masopustních průvodů začíná po
svátku Tří králů a trvá až do
masopustního úterý před
Popeleční středou, která zahajuje čtyřicetidenní postní období před
Ve l i ko no c e m i.
V roce 2013 je to
časové rozhraní
od 7. ledna do
12. února.
Na Kratochvilce
započne třetí masopustní průvod
v pořadí v sobotu 2. 2. 2013.
O
masopustu
se hoduje, jí se
dosyta,
probíhají tancovačky
a na vesnicích
se pořádají vepřové hody.
Organizátory našeho masopustu budou členové TJ
Družstevník Kratochvilka
a ti mají v plánu jak prodej

vepřových výrobků ze zabijačky, tak i večerní zábavu.
Masopustní průvod bude
vycházet z „placu“ a postupně zazvoní u každých
dveří, aby pozval krato-

chvilské občany na večerní
zábavu. Atmosféru průvodu
bude provázet živá hudba a
pokud počasí dovolí i koňské spřežení.

Masopustního průvodu se
může zúčastnit každý, kdo
má chuť. Masky jsou vítány.
Jejich sraz je před devátou
hodinou na již zmíněném
místě, nebo se můžou připojit během průvodu.
Na „place“ bude dopoledne připraveno
posezení a občerstvení. Večerní zábava, kde bude hrát
k tanci i poslechu
živá muzika, odstartuje v místním
sále. Sraz masek je
jako vždy před školkou.
Podrobnější informace dostanete ješ-jc- tě formou letáků do
svých schránek.
Masopust držíme, nic se
nevadíme pospolu…
…proč bychom se hádali,
když jsme se tak shledali!
Za TJ Katka Staňková

ZAPŮJČENÍ MASEK
TJ Družstevník Kratochvilka nabízí zapůjčení masopustních masek .
V letošním roce z organizačních důvodů musíme půjčení masek uskutečnit pouze
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v jeden den. Kdo má zájem,
přijďte v úterý 22. 1. 2013
od 17:00 do 19:00 do sálu
Obecního úřadu. Půjčovné
činí 30 Kč pro členy TJ a pro
ostatní 50 Kč. Masopustní

veselí se neobejde bez masek, ať už v průvodu nebo
na večerní zábavě.
A proto neváhejte a přijďte!
Čím více nás bude, tím větší bude veselí!!!

PF 2013 přání Papírové krajky
Víte, jaké je přání papírové
krajky do nového roku? Pokud mohu mluvit za tento
typ přáníčka, tak je to určitě
přání příjemně stráveného
nového roku s novým koníčkem, s novou zajímavou
činností a velkou hromadou
potěšení z nových dílek,
vyrobených vlastníma rukama. Také zdraví pro vaše
srdíčko, které krajka umí
předat. Všem z vás, kteří
krajku viděli, kteří si ji zkusili vyrobit a které to třeba
ještě čeká, ale i všem ostatním přeji do nového roku
jen to nejlepší.
Mnozí z vás již o tomto druhu trávení volného času
vědí, viděli jste jej na adventní výstavě anebo jste
byli na kurzu, ve své historii
prvním na Kratochvilce konal se 8. 12. 2012. Osobně jsem byla velmi ráda, že
mohu společně s vámi sdílet
své nadšení pro tento druh

zábavy. Není pro mě nic
příjemnějšího, než vidět,
jak vám šla práce od ruky,
jak jste zkoušeli podmanit
si zázrak, který jste v bílé
podobě vytvořili vlastními
rukama a nadšením.
A co nás čeká v novém roce?
Nový kurz hned v lednu
19. 1. 2013 (bohužel je již
obsazen, ale další termíny
se chystají přibližně každý
měsíc, pokud budete mít zájem). Ti z vás, kteří mají chuť
si rozšířit základní znalosti ještě o další dovednosti
v této technice se v roce 2013
mají na co těšit. Na pokračujících kurzech se budete
moci naučit novou část techniky, která vám umožní rozšířit již zažité a vyzkoušené
znalosti z předchozího kurzu. Na tom prvním jsme se
naučili základní práci s nástroji a s pergamenovým
papírem. Poznali jste, jak
dosáhnout toho bílého zá-

zraku na obyčejném papíře.
Pokud mi to dovolíte, mohu
vás seznámit s dalšími způsoby práce, ať už se jedná
o práci s novými nástroji,
kovovými mřížkami, různými druhy vytlačovacích
a vypichovacích nástrojů.
Můžeme si vyzkoušet zdobení barevnou tuší a také
zdobení a doplnění základní bílé krajky barevnými
plochami. Samostatnou kapitolkou je využití různých
tvarově odlišných nástrojů,
jejichž pomocí lze získat
různě zdobené kraje.
Krajkové práce jsou vhodné i k tomu, abyste zkusili
doplnit výzdobu vašich příbytků i o dalších svátcích –
těch velikonočních. Vím, je
asi trochu brzy na toto myslet, ale říká se, že štěstí přeje
připraveným.
Tak to jen takový malý
stručný přehled o tom, jak
se můžeme společně bavit
při dalších sobotních kratochvilných setkáních.
Pokud máte zájem o kurzy,
můžete zavolat nebo poslat
SMS na tel. 773 688 187 nebo
napsat mail na adresu:
oplacha@gmail.com,
anebo také kontaktovat paní
Alici Vašákovou z knihovny.
Těším se na vás v novém
roce, přeji všem na Kratochvilce štěstí a zdraví do
roku 2013.

-jc-jc-

Olga Plachá

Lednové akce v mikroregionu Kahan
Místo konání

5.1.

Turnaj v mariáši

Říčany - kulturní dům

11.1.

Novoroční večer s orientálním tancem

Zbýšov - Hornický dům

12.1.

Společenský ples

Říčany - kulturní dům

13.1.

Novoroční blešák

Rosice - zámecké kulturní centrum

18.1.

Stužkovací ples Gymnázia

Zastávka - Dělnický dům

19.1.

I.ples SRPŠ

Tetčice - sokolovna

19.1.

Myslivecký ples

Zbýšov - Hornický dům

19.1.

Sobotní cvičení pro dospělé

Rosice - zámecké kulturní centrum

19.1.

Sportovní ples

Rosice - KD Cristal

20.1.

Karneval pro děti

Rosice - KD Cristal

20.1.

Kouzelný maškarní karneval

Zbýšov - Hornický dům

25.1.

Myslivecký ples

Lukovany - kulturní dům

26.1.

Mistrovství Jižní Moravy v sil. trojboji

Zbýšov - Hornický dům

26.1.

Obecní ples

Ostrovačice - sokolovna

26.1.

Obecní ples

Vysoké Popovice

27.1.

Divadélko před obědem

Rosice - zámecké kulturní centrum

31.1.

Beseda s policií

Zakřany - sál OÚ

-jc-

Jubilea a narozeniny
V prvním měsíci roku oslaví
svá jubilea paní Eugenie
Kociánová, pan Jaroslav
Kousalík, pan Miroslav Procházka, pan Franišek Teplý,
pan Miroslav Špiřík.
Přejeme jim všechno dobré.
Za KOZKS
Veronika Vítová
V prosinci jsme popřáli panu Bohuslavovi Aujeskému
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připravila Lenka Šmídková, zdroj: http://www.mikroregionkahan.cz/

Datum Název akce

Pozvánky na akce nejen do Rosic
Pozvánky na lednové akce
v Rosicích
Přeji vám všem krásný start
do roku 2013!
Akce, které v Rosicích v lednu budou probíhat, jsou
i taneční či sportovní. Snad
nám pomohou zbavit se
i nějakých přebytečných povánočních kil, nebo alespoň
rozhýbat tělo po svátečním
povalování u pohádek.
Výstava grafických obrazů,
kreseb a ilustrací
od 8. 1. 2013 do 31. 1. 2013
v Městské knihovně Rosice
Na leden je pro vás připravena výstava tvorby výtvarnice a spisovatelky SIRÉNY,
vlastním jménem Michaely
Wičarové Štroblové, která
grafiku a perokresby kombinuje s akvarelem.  
Pořadatel: Městská knihovna Rosice
Legrácky v knihovně
8. 1. 2013 Městská knihovna v 10:00
Zima, zima, zima - čtení,
povídání, zpívání a řádění
v knihovně pro nejmenší
děti. Těší se na vás Jarka Burešová.
Pořadatel: Městská knihovna Rosice
Zumba maraton - 12. 1. 2013
Taneční sál Zámeckého
kulturního centra od 18:00
do 20:00.
Dvě hodiny nabité zumbou
a posilováním problémových partií. Cena: 120,-/drži-

telé permanentek 100,- Kontakt: zkczumba@seznam.cz.
Hasičský ples
12. 1. 2013 KD Cristal od
19:30
Hraje RIO z Křenovic, v první polovině večera ukázky
společenských tanců. Občerstvení, bohatá tombola.
Pořadatel: SDH Rosice
Novoroční blešák
13. 1. 2013 Společenský sál
Zámeckého kulturního
centra od 9:30 do 15:00.
Zbavte se nevhodných vánočních darů a nakupte si
jiné.
Pořadatel: DSEK
Sportovní ples VII.
19. 1. 2013 KD Cristal od
19:00
K tanci a poslechu hraje
skupina Las Vegas. V doprovodném programu uvidíte
krasojezdkyni a stepařské
mistry. Začátek v 19:00 v KD
Cristal.
Pořadatel: KIC Rosice, KK
Slovan Rosice
Karneval pro děti
20. 1. 2013 KD Cristal od
14:00
Bohatý kulturní program
– soutěže, vystoupení, rej
masek, soutěž o nejoriginálnější masku. Začátek ve
14:00 v KD Cristal, vstupné s
maskou 40 Kč, bez masky 50
Kč, předprodej vstupenek
v kanceláři KIC.
Pořadatel: Středisko volného času Rosice

Drahokamy a minerály
blízkého okolí
22. 1. 2013 Městská knihovna od 17:00
Beseda o minerálech a drahých kamenech s Mgr. Vladimírem Bartošem.
Pořadatel: Městská knihovna Rosice
Nedělní divadélko před
obědem
27. 1. 2013 Zámecké kulturní centrum od 10:00
O zámeckém strašidýlku
aneb Neviděli jste kašpárka?
Od 10:00 v sále Zámeckého
kulturního centra, vstupné
30 Kč, členové 10 Kč.
Cestovatelské promítání Brazílie
29. 1. 2013 Městská knihovna od 17:00
Povídání o cestě čtyř kamarádů napříč Brazílií, o putování za Argentinskými
vodopády a pobytu v živém,
barevném a nespoutaném
“městě budoucnosti” Riu De Janeiru.
Hanky Panky: Diskohrátky
30. 1. 2013 v 19 hodin v kině
Panorama
Nejen známá písnička Hanky Zagorové nese název diskohrátky, ale i zbrusu nový
zábavný pořad pražské travesti skupiny Hanky Panky, která přijíždí do našeho
města.
V novém pořadu kromě nestárnoucích písní uslyšíte
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kino
i uvidíte celou řadu současných diskotékových hitů.
Skupina, která paroduje
zpěvačky, zpěváky, herečky
i herce, si i tentokrát vzala na
paškál celou řadu známých
celebrit a nově se můžete
těšit kromě písniček i na komické scénky. Diskohrátky
se ponesou v rozpětí 70. let
až po současnost. Těšit se
můžete na nestárnoucí trio
Golden Kids, tedy Helenu
Vondráčkovou, Václava Neckáře a Martu Kubišovou,
Hana Zagorová dorazí společně s Petrem Kotvaldem a
Standou Hložkem, na Petru
Janů, Věru Bílou nebo film
Světáci. Z těch zahraničních
potom na Katy Perry, Roxette a řadu dalších. Manažer skupiny Hanky Panky
k pořadu dodává: ,,V pořadu
jen minimálně vzpomínáme na to, co už u nás diváci mohli vidět. Chtěli jsme,
aby pořad Diskohrátky byl
od koncepčního pojetí až po
jednotlivá vystoupení jiný.
Určitě stojí za to přijít se podívat.“
Více informací naleznete na
internetových stránkách:
www.hankypankyshow.eu
Vstupné 200,-Kč předprodej
/ na místě 220,-Kč
Pořádá skupina HANKY
PANKY
Čerpáno z http://www.kic.
rosice.cz, zpracovala Hana
Pavlíčková
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Program Kina Panorama
Omlouváme se, ale lednový program kina Panorama Rosice není k dispozici. Pravděpodobně je to tím, že v současné době kino přechází na digitální technologii promítání.
Můžete se tak těšit na nové filmy ve skvělé kvalitě, a to i ve
3D!!! 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

Program Kina Réna Ivančice
VĚNEČEK POHÁDEK
SOBOTA 5. 1. v 15 hodin a
NEDĚLE 6. 1. v 17 hodin
ČR, délka 60 min., vstupné:
50 Kč
Pásmo krátkých animovaných pohádek z oblíbených
večerníčků ČT pro nejmenší
diváky!
TŘI KUMPÁNI, O STARÉM
PSU BOBŘÍKOVI, JONÁŠ a
VELRYBA, O MALENCE,
SUPERMYŠ, KRAKONOŠ A
SKLÍNKAŘ MATĚJ
ATLAS MRAKŮ
NEDĚLE 6. 1. v 19 hodin
Film Německo, Hong Kong,
USA, scifi, titulky, délka
filmu 172 min., vstupné: 100
Kč
Režie: Tom Tykwer, Lana
Wachowski, Andy Wachovski
Hrají: Tom Hanks, Hugh
Grant, Halle Berry, Susan
Sarandon, Hugo Weaving
Filmová adaptace vypráví
šest žánrově odlišných
příběhů, které se odehrávají v různých časech
a na různých místech od
počátku 19. století až po po-

stapokalyptickou budoucnost. Propojenost našeho
bytí a činů napříč časem a
prostorem má svoji příčinu
a následek!
Mimořádný film ( 87%)
BÍDNÍCI
SOBOTA 12. 1. ve 20 hodin a NEDĚLE 13. 1.
v 18 hodin a ve 20 hodin
Film Velká Británie, drama, titulky, délka 110 min.,
vstupné: 100 Kč
Režie: Tom Hooper
Hrají: Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway,
Amanda Seyfried, Helena
Bonham Carter, Sascha Baron Cohen
Hrdinou filmu je Jean
Valjean, který byl odsouzen
za krádež chleba na galeje. Po propuštění se z něj
stává skutečný zločinec.
Pomůže mu biskup, když
zapře policii jeho loupež.
Z Jeana se po letech stává
starosta. Velitelem policie je
však jmenován Javert, jeho
úhlavní nepřítel z galejí!
Hra o život začíná znovu.

FRANKENWEENIE: Domácí mazlíček
ČTVRTEK 17. 1. ve 20 hodin a PÁTEK 18. 1.
v 18 hodin a ve 20 hodin
Film USA/animovaná hororová komedie režiséra
T. BURTONA, délka 87 min.,
vstupné: 120,- Kč, 100 Kč.
Mladý Victor nečekaně přijde o svého milovaného psa
Sparkyho. Povolá na pomoc
vědu a svého nejlepšího přítele přivede znovu k životu.
Snaží se svůj výtvor ukrývat. Když se Sparkymu podaří uniknout, zjistí Victorovi spolužáci i další obyvatelé, že znovuzrození může
mít příšerné následky.
PÍ A JEHO ŽIVOT
SOBOTA 19. 1. v 17 hodin a
ve 20 hodin
Film USA, dobrodružný příběh, dabing, délka 127 min.,
vstupné: 90 Kč
Režie: Ang Lee
Hrají: Suraj Shama, Irrfan
Khan, Gérard Depardieu,
Rafe Spall
Pí je synem majitele ZOO.
Rodina se rozhodne přestěhovat z Indie do Kanady, ale
nákladní loď, která je převáží, ztroskotá. Na moři se
tak ocitne záchranný člun
a v něm Pí a čtyři zástupci
živočišné říše: zebra, orangutan, hyena a tygr. Neskutečná plavba za nadějí může
začít!
LADÍME
ČTVRTEK 24. 1. v 18 hodin
a ve 20 hodin
Film USA, hudební komedie, titulky, délka 112 min.,
vstupné: 90 Kč

Režie: Jason Moore
Hrají: Elizabeth Banks, Anna
Kedrick, Alexis Knapp,
Christopher Mintz-Plasse,
Skylar Astin, Anna Camp
Beca ráda poslouchá muziku. Chodí na vysokou školu, která je plná zlých holek,
hodných holek a divných
holek. Jedno však mají společné - a to je hudba. Rádi
dobře zní, rádi a dobře zpívají! Beca vyvede tuto akusticky dokonalou skupinu
holčičích talentů do nového
hudebního guláše!  
QUI, ŠÉFE
SOBOTA 26. 1. ve 20 hodin
a NEDĚLE 27. 1.
ve 20 hodin
Film Francie, kulinářská komedie, titulky, délka 80 min.,
vstupné: 80 Kč
Režie: Daniel Cohen
Hrají: Jean Reno, Michael
Youn, Raphaelle Agogue, Julie Boisselier, Pierre Vernier,
Santiago Segura
Třicátník Jacky Bonnot je
talentovaný kuchař a ctitel
velkého kuchařského umění. Sní o úspěchu a o tom, že
si otevře vlastní restauraci.
Finanční situace jej nutí přijímat podřadné práce. Život
se mu změní ve chvíli, kdy
mu cestu zkříží slavný šéfkuchař Alexandre Lagarde!
SNÍŽEK- Bílý kožíšek
SOBOTA 26. 1. v 15 hodin a
v 17 hodin a NEDĚLE 27. 1.
v 17 hodin
FILM USA, animovaná hraná komedie, dabing, délka 90 min., vstupné: 100 Kč,
120 Kč

Malý gorilí sameček Snížek
je sněhově bílý. Žije daleko
od domova v ZOO v Barceloně. Je největší senzací
zoo parku. Ostatní gorily
ho však nemají moc v lásce.
Snížek má však plán! Chce
navštívit mocnou čarodějku
z cirkusu, aby mu pomohla
splnit jeho největší přání být jako ostatní!
NESPOUTANÝ DJANGO
1. 1. ve 20 hodin a
PÁTEK 1. 2. ve 20 hodin
Film USA, western, titulky,
délka 141 min.,
vstupné: 100 Kč, 120 Kč
Režie: QUENTIN TARANTINO
Hrají: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, James Remar
Django je otrok, kterého
krutá minulost dovede až k
lovci lidí Dr. Kingu Schultzovi. Jen Django ho může
dovést na stopu vraždících
bratrů Brittlových. Vrahy
společně dopadnou a Django získá svobodu. Přesto
dál putuje po jihu a honí
spolu se Schultzem největší kriminálníky. Nemůže
však zapomenout na svou
minulost. Rozhodne se najít
svou ženu, kterou ztratil. Ta
se nachází na plantáži, kde
otroci bojují mezi sebou pro
zábavu bílých, bohatých...
Western podle Tarantina!
REZERVACE:
Telefonicky: 546 451 469,
736 601 631, 602 511 610
Email:
postakinorena@quick.cz

Čerpáno z http://kic.ivancice.cz/Kino.htm, zpracovala Hana Pavlíčková
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knihovna

Léčba knihami
Hned na začátek jedno malé
upozornění, takový klíč, jak
číst celý můj příspěvek: píši
ho s úsměvem a nadsázkou
a tak jej i vy takhle čtěte a
nemyslete si, že to všechno
myslím úplně vážně :-)
Text se mi rodil v hlavě docela dlouho. Původně jsem
jej zamýšlela jako obhajobu
starých dobrých knížek,
které máme v naší knihovně
„vpravo od vchodu“. Jsou to
všechny ty, které vycházely
a vycházejí tak trochu nepovšimnuty, nemají bombastické reklamy a autogramiády (mnohé proto, že autoři
už jaksi nikam osobně přijít
nemohou...). Patří k nim díla
klasiků, ale i žijících méně
známých autorů.
Tyhle knížky možná trochu
prohrávají boj s módními
tituly, které vydavatelství
chrlí jako na běžícím pásu a
které se čtou masově, rychle, jedním dechem, s velkou
chutí. To jsou ty, které máme
v knihovně většinou „vlevo
od vchodu“ a máme je vypůjčené z rosické knihovny.
Já osobně mám to štěstí, že
(když mám náhodou na
čtení čas), sahám pro knihy
vpravo i vlevo. Takže si dovolím malé osobní srovnání.
Mám moc ráda ty levostranné. Krásně se čtou, nedá se
od nich odejít, příběh vás
strhne a vy moc nemůžete přestat. Není náhoda, že
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většina z nich má pokračování, takže se na konci jedné knihy už pomalu pídíte
po dalším dílu a máte se na
co těšit. Vaše chuť na tyhle
knížky nikdy není uspokojená, chcete další a další a
když autor napíše, že tenhle
díl je vážně poslední, tak se
na něj určitě právem naštvete. Trochu mi vztah k těmto
knihám připomíná takovou
příjemnou
vypěstovanou
závislost. Kniha jako lehká
povznášející droga. Zapomenete na všední starosti
a zvyšujete dávky. Kdo by
odolal? Momentálně mám
rozečtené dvě.
Pravostranné knížky jsou
často jiná káva. Nečtou se
někdy snadno, člověk na ně
musí být naladěný a také
odpočatý a když k nim sedá,
chce to čas. V některých můžete přemýšlet nad každým
odstavcem a stejně si nejste
jistí, jestli si myslíte to, co
si asi myslel při psaní jejich
autor. A v tom je zase jejich
kouzlo. Můžete je číst v různých fázích svého života a
pokaždé mít pocit, že čtete
jiný příběh. Všímáte si jiných linií příběhu, které jste
dřív ani nevnímali, protože
jste na ně nebyli naladění.
A někdy se stane to, že ve vás
osloví něco velmi osobního.
Najdete odpovědi na své
otázky. Najdete řešení svých
starostí. Najdete útěchu. Najdete také nové otázky…

I na těchto knihách si lze
rychle a snadno vypěstovat
závislost. Přirovnala bych je
spíš k lékům – jejich účinek
je mírnější, s pomalejším
nástupem, ale zato dlouhodobý.
My čtenáři - notorici, s knihami vyrostlí a na knihách
závislí,
máme většinou
své léky a drogy namíchané. Umíme si vybírat
to, co zrovna potřebujeme
a na co máme rozpoložení. Víme, že existují autoři,
kteří zvládají napsat knihu
„dva v jednom“ – dobře se
čte a zároveň je mnohovrstevnatá (napadá mě třeba
paní Betty Mc Donaldová
a její notoricky známé Vejce
a já, z nových autorů třeba
Simon Mawer a jeho Skleněný pokoj). A navzájem si
doporučujeme, co nám zafungovalo. I my v knihovně
si navzájem radíme a nosíme…i z vlastních knihoven
(nebudu jmenovat, ale některé z nás mají knihovny,
které té obecní mohou směle
konkurovat).
Tak tohle je asi tak text, který jsem chtěla psát původně.
Když jsem o něm přemýšlela, říkala jsem si, že čtení
je vlastně taková léčba – ať
už léky nebo drogami, obojí
nám pomáhá. Taková terapie knihami. No a pak mě
napadlo kouknout na to,
co o terapii knihami říká
moudrý počítač. No vida.

V otevřené encyklopedii Wikipedie se skví heslo Biblioterapie. Vybírám volně z textu: „Počátky biblioterapie (=
léčby knihou) jsou kladeny
již do dob Ramese II. Biblio
terapie využívá léčebných a
podpůrných účinků četby.
Měla by sloužit k rozvoji
lidské osobnosti. Může vést
i ke znovuobnovení radosti
ze života či podpoře osobní
spokojenosti. Je vhodná pro

JSDH a SDH

JSDH a SDH, je v tom vůbec
nějaký rozdíl?
Inspiraci k tomuto článku
jsem našel v prosincovém
čísle Kratochvilského zpravodaje. Mám totiž pocit, že
je konečně čas vysvětlit občanům, jaký je rozdíl mezi
Jednotkou Sboru dobrovolných hasičů a Sborem
dobrovolných hasičů v naší
obci.
Jistě si říkáte: samý dobrovolný hasič, je v tom vůbec
nějaký rozdíl? Ano, rozdíl
v tom je. JSDH (dále zásahová jednotka) podle zákona
č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně ve znění pozdějších
předpisů, dle § 29 a § 68, je
zřízena obcí. Proto obec
veškerou činnost jednotky
hradí. Zásahová jednotka
provádí hašení požárů, záchranné práce při živelných
pohromách, jiných mimořádných událostech atd.

všechny věkové a sociální
skupiny. Samotná četba navíc pomáhá k rozvoji fantazie, tvořivosti, kritického
myšlení či komunikačních
dovedností“.
Tak to vidíte. Teď to máme
posvěcené, že v knihovně
pomáháme. A (jak uvádí
moudrá Wikipedie) děláme to formou individuální
(to když si knížku vypůjčíte, odnesete domů a čtete

sami), ale i skupinovou ( to
když přijdete do literární kavárničky a tam čtení sdílíte
s ostatními).
Tak se mějte krásně a choďte si do knihovny pro vaše
léky. Budeme vybírat zprava
i zleva. Recept není třeba,
stačí Čtenářský průkaz. Regulační poplatek bude mít
jen podobu registrace na
rok 2013. Dobrá zpráva je, že
jsme nezdražili.
Za knihovnice Alice Vašáková

Naše jednotka je zařazena
do kategorie JPO V. To znamená, že je především určena k zásahům na území své
obce. Zákonem je tedy dané
zřízení této jednotky, vyhláškou pak to, co všechno
taková jednotka musí mít.
Jde o dvě důležité věci: technické vybavení a samozřejmě školení na různou práci
v jednotce.
Aby naše zásahová jednotka
mohla fungovat jako ostatní
jednotky v okolí, poskytuje
obec prostředky na technické vybavení, které je kupováno a udržováno z jejího
rozpočtu. Jednotka se pak
stává pouze správcem obecního majetku. V loňském
roce pořídila obec zásahové
jednotce z rozpočtu obce novou cisternu CAS 25 Škoda
706 RTHP a získala od JMK
dotaci 25. 000,- Kč na dovybavení jednotky. Prostředky

na zakoupení cisterny získala obec prodejem starého nevyhovujícího vozidla PV3S
ze svého majetku a zbylou
část uvolnila z rozpočtu. To
jen v krátkosti o JSDH.
SDH (Sbor dobrovolných
hasičů) je občanské sdružení, jako například myslivci
nebo zahrádkáři. Vzájemně
tyto dvě skupiny nemají po
právní stránce nic společného, ačkoli k tomu podobnost
názvu svádí a někteří lidé
jsou členy obou skupin. Zatímco činnost ve sdružení je
zcela dobrovolná, u zásahové jednotky je dobrovolný
pouze vstup, poté každému
hasiči nastávají povinnosti podle výše uvedeného
zákona. Vůči občanskému
sdružení SDH obec zákonné
povinnosti nemá.
Luděk Klouček
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Motokros 2012

aneb stručné zhodnocení sezóny z pohledu KRATOCHVILSKÝCH jezdců
Vážení spoluobčané, přátelé
sportovci, kamarádi!
V průběhu motocyklové sezóny 2012 jsem vám snad jenom
dvakrát poskytnul určité kusé
informace o výsledcích našich kratochvilských jezdců,
zúčastňujících se několika regionálních či republikových
seriálů. Dovolte mi, abych vás
nyní, závěrem velmi úspěšné
sezóny 2012, informoval alespoň okrajově a velmi stručně
o úspěších těchto hochů.
Nemohu začít jinak, nežli nejmladším „reprezentantem“
kratochvilské jezdecké školy, zástupcem KATEGORIE 50 ccm3
ONDŘEJEM PEŠKOU, jezdícím se startovním číslem „6“.
Ondra Peška startoval po celou sezónu na stroji rakouské
výroby „KTM SX 50 model
2012“ který má automatickou
převodovku
(zjednodušeně
variátor). Tento stroj dle mého
názoru zvládal velmi dobře
a dokázal všem soupeřům,
že tvrdou prací lze porážet i
konkurenty o několik let starší. V letošní sezóně se účastnil
několika regionálních i republikových seriálů. Některé
z nich byly pro tohoto chlapce více a některé samozřejmě
(vzhledem k jeho věku) také
méně úspěšné. Nicméně s veškerou vervou, umem a pílí se
Ondra pral o co nejlepší umístění v každém závodě, do kterého nastoupil. Jeho souboje
s ostatními soupeři byly v některých okamžicích doslova
„na krev“. Sám jsem mu často
šel s radostí po závodě pogratulovat, i když třeba – kvůli
pádu nebo nezaviněnému
vyjetí z tratě - nedopadla pro
něho jízda nejlépe. I to samo-
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zřejmě patří k tomuto sportu.
Jak již výše zmiňuji, Ondra
absolvoval nespočet závodů a
seriálů, ale s největším úspěchem zvládl Mistrovství Vysočiny 2012, vyhlášené začátkem roku pod názvem „MX
Vysočina Cup 2012“. Tento
seriál ve své kubatuře bezkonkurenčně ovládl a se ziskem
640 bodů z jedenácti závodů
(víkendů) obsadil tím pádem
první místo. Zdůrazňuji, že
tento seriál byl ze strany jezdce preferován, ale zároveň
byl ve volných termínech na
startu dalších závodů a seriálů. Do budoucí sezony Ondra
přechází, hlavně díky podpoře své rodiny, na nový stroj
KTM SX 65 model 2013, který
již má řazenou převodovku a
tudíž přichází zlomový okamžik v Ondrově kariéře.
Dalším velmi úspěšným motokrosovým jezdcem „reprezentujícím“ Kratochvilku je
v druhé nejsilnější kategorii
MX2 do 250ccm3 (silnější už
je pouze kategorie MX1 do
450ccm3) Ladislav Benhart
ml.
Laďa startoval po celou sezónu na japonském stroji značky
YAMAHA YZ250F modelové řady 2012 se startovním
číslem „93“. Začátek sezóny
měl v krajských přeborech na
novém stroji jako z říše snů.
V kvalifikacích dokázal „naložit“ i nejlepším v silnější
450ccm3 kategorii 2 vteřiny
na kolo. To se odrazilo v první
třetině sezóny, kdy vedl oba
dva nejbližší regionální seriály MX Vysočina CUP 2012 (Vysočina) a také MX Meteor CUP
(Morava). Nicméně v průběhu

sezóny se nám i kvůli nedostatečně doléčenému zranění
levého ramene (3x vykloubeno) nedařilo dosahovat takových dílčích výsledků, jaké
jsme si představovali. V závěru sezóny jsme proto dotahovali s veškerou snahou ztrátu,
kterou jsme nabrali. Tvrdým
tréninkem fyzické kondice
a časem stráveným na motorce se Laďa dokázal vrátit do
výkonnosti ze začátku sezóny a v závěrečných závodech
strhnul dvojité druhé místo
v obou seriálech. Takže mu
patří v sezóně 2012 stříbrný
pohár jak v „MX Vysočina
2012“ tak i v „MX METEOR
CUP 2012“. Velmi ho mrzí, že
nedokázal „urvat“ těch pár
bodů navíc, vedoucích k metě
nejvyšší. Nicméně do další sezóny vám mohu slíbit, že se
v každém závodě roku 2013
budeme snažit „o nápravu“.
Laďa do nové sezóny pravděpodobně nastoupí na novém
stroji YAMAHA YZ250F model 2013, takže k tomu snad
budou dobré předpoklady.
Za Racing TEAM Peška a za
BENY Racing TEAM vám
všem slibujeme, že i v příštím
roce se budeme snažit dotáhnout jméno „Kratochvilka“
co nejvýše. Pokud se nám to
nepovede, nezlobte se na nás.
Motorky jsou stroje „vrtkavé“,
prostě mají jenom dvě kola.
Ale já pevně věřím, že se nám
to podaří i v tvrdé republikové konkurenci!
Všem bez rozdílu přejeme vše
dobré do Nového roku 2013!
S pozdravem
Ladislav Benhart st.

Štěpánská pálka
V Polánce se konal 26.12. 2012 turnaj ve stolním tenise. Kratochvilka z něj přivezla dvě
zlaté. Jednu za jednotlivce a jednu ve čtyřhře.
Výsledky soutěže jednotlivců:
1. místo: Jan Hurt
2. místo: Antonín Kökeny
3. místo: Marek Nevada

Foto: Fa

Toulání
Vážení čtenáři,
v prvním čísle zpravodaje
v novém roce startujeme
novou rubriku nazvanou
Toulky po jižní Moravě.
Jejím cílem bude přiblížit vám čtenářům setkání
s kulturou, historií, hospodářstvím, faunou i florou
obcí a měst kraje, ve kterém
žijeme. Regiony, které představíme, vás mohou inspirovat k návštěvám ať už pěšky,
na kole anebo jiným dopravním prostředkem.
První díl našeho toulání nemůžeme začít nikde jinde
než v našem krajském městě
Brně. Brno leží na soutoku
řek Svratky a Svitavy, protékají jím potoky Ponávka,
Veverka a Říčka. Značná
část Brna (cca 28%) je pokryta lesy. Nadmořská výška města se pohybuje mezi
190 – 425 m.n.m. Leží na
jihovýchodě České republiky. Nachází se mezi Českomoravskou vrchovinou a
nížinami jižní Moravy. Má
zhruba 380 000 obyvatel a je
druhým největším městem
v ČR a největším městem na

Moravě. Město je významným střediskem vysokého
školství s 33 fakultami třinácti univerzit a dalších vysokých škol s více než 89 000
studenty. V Brně je zákonem zřízeno studio České
televize a Českého rozhlasu. Je také centrem soudní
moci České republiky. Sídlí
zde Nejvyšší soud, Ústavní
soud, Nejvyšší správní soud
a Nejvyšší státní zastupitelství. V minulosti bylo Brno
známé také jako významné
průmyslové město (Zetor,
Královopolská
strojírna,
Zbrojovka, Sigma).
Z historie Brna víme, že
v brněnské kotlině žil člověk již od pravěku, na území Brna byla sídliště v době
Velkomoravské říše. Kolem
r. 1000 vznikla osada u brodu přes řeku Svratku, nynější Staré Brno, a ta dala městu
jeho jméno. Od 11. stol. zde
stál břetislavský hrad, sídlo
přemyslovského údělného
knížete. V předhradí se vyvíjely české trhové vsi – jak
na Starém Brně, tak kolem
Horního (Zelného) trhu.

Od 13. stol. přicházeli cizí
kolonisté: Němci, Flandrové
a Valoni, kteří se usídlili kolem Dolního náměstí (Svobody). Svoji obec vytvářeli
i Židé v dolní části dnešní
Masarykovy. Právní oporou
pro rozvoj města se stalo
větší a menší privilegium,
které mu r. 1243 udělil český
král Václav I. Město se ohradilo hradbami s pěti branami (Měnínskou, Židovskou,
Starobrněnskou,
Veselou
a Běhounskou). Se dvěma
farními kostely – sv. Petra
a sv. Jakuba – se o duchovní potřeby staralo několik
klášterů:
benediktinský
v Komárově, premonstrátský v Zábrdovicích, kláštery
žebravých řádů – dominikánů a minoritů, heburský,
johanitská komenda a cisterciačky na Starém Brně,
jejichž klášter založila královna Eliška Rejčka. Hrad
Špilberk byl koncem 13. století přestavěn do gotické podoby. Město bylo ve 14. stol.
sídlem moravských markrabat a prožívalo svůj rozkvět.
Tehdy bylo ve městě asi
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1000 domů a 11 000 obyvatel. Díky právu výročních
trhů vzrůstal mezinárodní
obchod, který si vynutil důkladnou znalost právních
předpisů, a tak r.1355 sestavil radniční písař Jan Knihu
výroků brněnských konšelů, která se stala právním
vzorem mnoha měst. V čele
města stál rychtář a městská rada dvanácti konšelů.
Od poloviny 14. stol. bylo
Brno sídlem moravských
zemských sněmů, které se
scházely střídavě v Brně
a v Olomouci. Tyto orgány
zemské samosprávy řešily
otázky politické, soudní a finanční. Za husitských válek
zůstalo město věrné králi
Zikmundovi a husité je dvakrát marně obléhali v r. 1428
a 1430. Probíhala zde i první
diplomatická jednání, která
vyústila v basilejská kompaktáta. Roku 1454 král Ladislav Pohrobek vypověděl
Židy z města a ti se soustředili kolem dnešní ul. Křenové. Za krále Jiřího z Poděbrad se Brno přidalo k jeho
protivníku Matyáši Korvínovi, uznávanému na Moravě za českého krále. Za obou
občanských válek v 15. stol.
stagnoval
počet
domů
i obyvatel a obchod upadal.
V pol. 16. stol. se Brno začalo přiklánět k protestantismu, jehož stoupenci získali
převahu v městské radě.
Rekatolizační úsilí přivedlo do města nové katolické
řády, z nichž zejména jezuité a kapucíni získali velký
vliv. Počet obyvatel v před-
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bělohorské době byl zhruba
na stejné úrovni, jako před
200 lety. Město se r. 1619 přidalo ke stavovskému povstání, za což bylo potrestáno.
Roku 1643 a zvláště r. 1645
se jako jediné město na Moravě ubránilo dlouhému
obléhání švédských vojsk
a tím umožnilo rakouské říši
zformování nové armády
a zastavení švédského tlaku. Při obraně se vyznamenali vojenský velitel Radouit
de Souches a rektor jezuitů
P. Martin Středa. Město bylo
za své zásluhy odměněno
novými privilegii včetně
povýšení znaku. Během třicetileté války se Brno stalo
jediným hlavním městem
Moravy a od roku 1641
byly v Brně trvale uloženy
Zemské desky pro Moravu.
Po třicetileté válce se stalo
město nedobytnou barokní
pevností. Roku 1742 je marně dobývali Prusové. Postavení Brna podtrhlo i založení biskupství v r. 1777.
V 18. stol. dochází k rozvoji průmyslu a obchodu,
který pokračuje i ve století následujícím. V Brně se
soustřeďuje textilní a strojírenský průmysl, rychle
jsou zaváděny nejnovější
technologie a roku 1839
přijíždí do Brna první vlak.
S rozvojem průmyslu rostou předměstí a město ztrácí charakter pevnosti stejně
jako Špilberk, ze kterého
se stalo vyhlášené vězení.
Vedle kriminálních zločinců sem byli zavírání i političtí odpůrci rakouské říše.

Postupně se bourají hradby,
které jsou po vzoru Vídně
nahrazovány
budovami
a zelenými plochami, tvořícími nový městský okruh.
Roku 1850 je k městu připojeno 32 okolních obcí, takže
počet obyvatel dosáhl 46 tis.
Je zavedeno plynové osvětlení (r.1847), pouliční dráha
(r. 1869), vznikají gymnázia,
reálky i vysoké školy (německá technika r.1873, česká r. 1899). Na přelomu 19.
a 20. stol. vrcholí ve městě
národnostní rozpory mezi
německým a českým obyvatelstvem. Převaha Němců v městské samosprávě
končí až roku 1919. Za první
republiky bylo Brno druhým městem po Praze – jak
svou velikostí (r.1921: 210 tis.
obyv., r. 1937: 300 tis.), tak
i významem – bylo hlavním městem země Moravskoslezské. V té době byla
založena Masarykova universita (r. 1919) a výstavou
soudobé kultury je otevřeno
brněnské výstaviště (r.1928).
Město bylo nejen střediskem průmyslu a obchodu, ale i školství a kultury.
Ze známých osobností zde
působili zejména Leoš Janáček, Viktor Kaplan, Jiří
Mahen a Bohuslav Fuchs.
Druhá světová válka způsobila Brnu značné škody.
Za nacistické okupace zahynulo na popravišti v Kounicových kolejích mnoho
českých občanů. Důsledkem toho byl odsun německého obyvatelstva z Brna
v r. 1945.

V současné době zde můžete obdivovat například tyto
památky a zajímavá místa:
Katedrálu sv. Petra a Pavla,
hrad Špilberk, vilu Tugendhat (zapsána v UNESCO),
Moravské zemské muzeum,
Technické muzeum, ZOO,
Brněnské podzemí, Kapucínskou hrobku, Brněns
kou kostnici, Anthropos,
Brněnskou přehradu nebo
Brněnské veletrhy. Za kulturou pak můžete vyrazit
třeba do Národního divadla
Brno, Janáčkova divadla,
Mahenova divadla, Divadla
Reduta, Hadivadla, Divadla
Bolka Polívky nebo divadla
pro děti Radost. Ve městě je
i několik sportovních klubů,
které hrají naši nejvyšší ligu:
Kometa Brno, 1 FC Zbrojovka, IMOS Žabovřesky, Draci
Brno atd. V neposlední řadě
nesmím opomenout ani brněnský hantec, který je dnes
jednou z kulturních zvláštností Brna. Ačkoli není hantec běžně používán, některá
jeho slova jsou i dnes dobře
známá a vesměs běžná. Typickým příkladem mohou
být výrazy: šalina(tramvaj),
štatl(město Brno, centrum),
špinky(cigarety), Prágl(Praha), škopek(pivo), chálka(jídlo), love(peníze), švestky(policie), hokna(práce), mařka(dívka/žena), čórkař(zloděj),
kéma(kamarád) nebo cajzl(Pražan).
Pokud jste si ještě v Brně
nenašli ten správný cíl pro
vaše toulání, nabízím vám
několik tipů z míst, která

jsem měl možnost osobně
navštívit.
Kapucínská hrobka: je památkově chráněnou hrobkou nacházející se v suterénu kapucínského kláštera
na Kapucínském náměstí.
Byla založena v polovině
18. století a jejím autorem je
pravděpodobně stavitel Mořic Grimm. V suterénu jsou
uloženy vysušením vzniklé
mumie kapucínských řeholníků, ale i některých dobových osobností, např. barona Trencka.
Brněnská kostnice: se nachází pod Jakubským náměstím, z větší části přímo
pod kostelem svatého Jakuba. V minulosti se na tomto místě nacházel hřbitov,
z kapacitních důvodů však
vznikla kostnice. Když byl
hřbitov koncem 18. století
zrušen, kostnice byla uzavřena a na dlouho zapomenuta. Znovu objevena byla
až v roce 2001 při archeologickém průzkumu náměstí.
Nachází se v ní až 50 tisíc
kosterních pozůstatků, což
z ní činí druhou největší
kostnici v Evropě (první
místo zaujímají pařížské katakomby).
Anthropos: Nachází se na
pravém břehu řeky Svratky
v nejzápadnější části brněnské městské části Brno-střed
v katastrálním území Pisárky. Jeho součástí je stálá expozice o nejstarších dějinách
osídlení Moravy a Evropy,
tvořená třemi částmi, kromě

toho jsou v dalších prostorách pavilonu průběžně instalovány krátkodobé výstavy. Je zde vystaven i model
mamuta v životní velikosti.
Moravské zemské muzeum: je druhá nejrozsáhlejší
a druhá nejstarší muzejní
instituce v Česku a zároveň
největší a nejstarší muzeum
na Moravě. Muzeum bylo
založeno v Brně dekretem
císaře Františka I. jako Františkovo museum 29. července 1817. Sbírkový fond muzea tragicky poznamenal
22. duben 1945, kdy velké
množství předmětů z muzejních sbírek padlo za oběť
požáru zámku v Mikulově,
kam byly těsně před tím
převezeny do – jak se ukázalo pouze zdánlivého - bezpečí před blížící se frontou.
V současné době se v jeho
sbírkách nachází přes 6 miliónů předmětů z různých
přírodovědných a společenskovědních oborů (antropologie, archeologie pravěká
i středověká, botanika, teatrologie, entomologie, etnografie, geologie, genetika,
historie, mineralogie, muzikologie, paleontologie, zoologie); k nejznámějším patří
např. Věstonická Venuše.
Na závěr bych vám popřál
mnoho nevšedních a příjemných zážitků při toulání
Brnem. Pokud se v našem
malebném kraji vypravíte
kamkoli, nikam nespěchejte,
trpělivě vnímejte a sledujte
tu nádheru okolo vás.
Luděk Klouček
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Babské rady
Ať vám plynou v novém
roce dny a týdny ve zdraví,
ať vám úsměv z tváře
září a ať nejste churaví.
BABSKÉ RADY často baví,
kdo jim věří, těm poradí:
Protichřipkový salát
Ingredience: 500 g kysaného zelí, 2 mrkve, 1 větší jablko, 1 cibule, 1 lžíce strouhaného křenu, 1 zakysaná
smetana. Postup: kysané
zelí a cibuli nakrájíme
a mrkev s jablkem nastrouháme, přidáme strouhaný
křen a zalijeme smetanou.
Dobře promícháme.
Velmi posilující účinek na
naši obranyschopnost má
například křen. Obsahuje
dostatek důležitých živin
a má antibiotický účinek.
Křen dokáže v našem těle
účinně eliminovat infekce a
je výborným doplňkem léčby při nachlazení, angíně
a chřipce. V případě nemocí spojených s kašlem a rýmou nám ale křen prokáže
ještě jednu skvělou službu.
Jeho silice rozpouštějí usazený sekret na sliznicích
dýchacích cest - jak v nosních dutinách, tak v plicích
a průduškách. Tento účinek
pocítíme už při jeho krájení
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či strouhání, projevuje se
typickým slzením, stejně
jako u cibule.
Křen s medem:
křen najemno nastrouháme a 2 lžíce křenu smícháme se lžící medu. Užívat
bychom pak měli 3 x denně
jednu čajovou lžičku, u dětí
dávku raději o něco snížíme.
Už za moment po jeho
konzumaci pocítíme, že se
nám „spouští rýma“, snadněji odkašláváme a lépe se
nám dýchá.
Bolest hlavy obecně je zlá
věc a člověka může úplně
ochromit. Zároveň je ale
signálem, že se v našem
těle děje něco špatného.
Nezahánějte ji proto hrstmi pilulek, spíš jí zkuste naslouchat. Když trvá
dlouho, zajděte k lékaři na
vyšetření. Rozhodně nedejte na rady sousedky, že
jí proti všemu zabírají „ty
růžové kulaté“…A co zkusit místo nich?
Léčivé bylinky:
přírodní náhradou analgetik jsou levandule, citron,
lípa, bazalka a tymián.
Kuřecí (slepičí) polévka:
zabírá hlavně v případě,

když bolesti souvisí s překážkou mezi nosem a dutinami. Polévka nos dokonale prokrví a problém
odstraní.
Jablečný mošt:
můžete ho nahradit i jablečným octem. Zamíchejte jej
s medem, namočte do něj
šátek a přikládejte si ho na
hlavu. Tento léčivý obklad
má okamžitý účinek!
Květ z černého bezu:
namočte ho na hodinu do
octa a pak si květ na několik minut přiložte na čelo a
spánky.
Tvaroh a cibule:
do studeného tvarohu nakrájejte cibuli a směs si na
15 minut přiložte na čelo.
Pomáhá to hlavně při bolestech způsobených dlouhým pobytem na slunci.
Máta:
čtyři dl vody a 1 polévková lžíce máty vám budou
stačit na přípravu obkladu.
Ten si přikládejte na bolavá
místa, zejména pak tehdy,
když je bolest hlavy způsobena nastydnutím.
Babské rady připravila
Katka Chupíková

Číslo 20
POMŮCKA:
ALAMOSIT,
EEM, MSR,
NIBS

BUDOVA
KONGRESU
USA

2. DÍL
TAJENKY

JMÉNO
SEXUOLOGA
UZLA

ASIJSKÝ
STÁT

TRINITROTOLUEN

MPZ
ISLANDU

PŘÍSTROJ
KE ZHOTO- NEZHOUBNÝ
VOVÁNÍ
NÁDOR
SNÍMKŮ

KRČNÍ
TEPNA

VZÁCNÝ
JEDNOKLONNÝ
NEROST
CHEMICKÁ
ZNAČKA
GERMANIA

NOŽNÍ PÁKA

SBOHEM
INFEKČNÍ
ČINITEL

DUSÍKATÁ
SLOUČENINA

„Obávám se, že nám deštník nepomůže. Dle
předpovědi počasí nemá . . . (viz tajenku).�

FRANCOUZSKÝ KOMIK
TAHLE

PŘÍSLOVCE
MÍSTA

INICIÁLY
MALÍŘE
MUCHY

DROBNÉ
ÚLOMKY
CUKRU

DOMÁCKY
TOMÁŠ

LÁMÁNÍM
ZÍSKAT

ŘÍDICÍ TYČ
VOZU

ZÁVODNÍ
STRAVOVNA

1. DÍL
TAJENKY

PROSTOR
ZA OSVĚTLENÝM
TĚLESEM

BRNĚNSKÁ
STROJÍRNA

MENŠÍ LOĎ

PŘEDLOŽKA
RAKOUSKÝ
SKLADATEL

POPISOVATEL

DUSÍKATÁ
LÁTKA
BYLINA
S ÚBORY
ŽLUTÝCH
KVĚTŮ

LEBKY
(knižně)

3. DÍL
TAJENKY

PŘEDLOŽKA

OPAK
VĚTŠÍHO

VESNY

ENGLIŠOVY
INICIÁLY
UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

JÍMADLA

HUDEBNÍ
DÍLO

DÁLNIČNÍ
POPLATEK

SVINOVACÍ
ZÁVĚSY

ZLOČINECKÁ
ORGANIZACE

LENÍK

VYRÝVAT

INICIÁLY
AUTORA
OPERY
RUSALKA

PAPEŽSKÁ
KORUNA

RUDNÁ ŽÍLA
(zastarale)

PLTĚ
KLOUBNÍ
KRVÁCENÍ

ČINIT

LAHODNÉ
JÍDLO

SKŘEK
HAVRANA
MOŘSKÉ
VYDRY

NAVINOUT

PLÁČ
POSTIŽENÍ
HYBNÉHO
NERVU

KULKAS
KOPÁNÍM
DOPRAVIT

MALÉ DÍTĚ

VZEDMUTÉ
VODY

DŮM
(expresivně)

KÓD MONTSERRATU

AFRICKÝ
STÁT

ZEMSKÉ
JÁDRO

AUTOR
ROMÁNU
KRAKATIT
SLABOŠI
(hanlivě)

HAD
Z KNIHY
DŽUNGLÍ

OKRESNÍ
VÝBOR
(zkratka)

ZOLŮV
ROMÁN
SCHŮZE
(zastarale)
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čtení ke kávě

Znamení zvěrokruhu – Leden
Tady bývaly pranostiky...
jenže pranostiky jsou rok od
roku stejné, a tak vám je ve
druhém ročníku zpravodaje
už nabízet nemůžeme.
Přemýšlela jsem, čím je nahradit. Něčím, co se vždy
vztahuje k měsíci, ve kterém
zpravodaj vychází. No a napadla mě taková malá astrologická ochutnávka. Zkonzultovala jsem to s přítelkyní Míšou, která se vyzná
a ta mi doporučila zajímavé
zdroje – webové i knižní.
Tak spolu zkusme proniknout do tajů disciplíny, která
je stejnou měrou uznávaná
jako zatracovaná. Já osobně
si ponechám postoj pozorovatele – nikdy mě nenapadlo
nechat si „udělat horoskop“
a věřím spíš tomu, co můžu
ovlivnit. Ale zároveň jistě
vím, že je toho ještě spousta
mezi nebem a zemí...
Rubrika se teprve rodí, a tak
se její podoba bude určitě
proměňovat. Pokud je mezi
čtenáři zpravodaje někdo,
kdo o téhle tematice něco ví
a hoví jí, může se stát (a já
budu moc ráda) přispěvatelem a autorem této rubriky.
Já jako neznalec jsem čerpala z www.znameni-zverokruhu.najdise.cz
Dnes vám tedy v premiéře nabízím charakteristiku
znamení lidí, narozených
v měsíci lednu. Podle data
narození to mohou být Kozorohové ( 23. 12. – 19. 1.)
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nebo Vodnáři (22. 1. – 18. 2.)
Jejich hlavní charakteristiky
jsou ovlivněny tím, v jakém
znamení Zvěrokruhu stálo
Slunce v době jejich narození. Dílčí vliv na osobnost
mělo i postavení dalších
nebeských objektů – Luny,
Merkuru, Venuše a Marsu.
Znamení Kozoroha

je ovládáno planetou Saturn,
která dává lidem narozeným v tomto znamení klid,
trpělivost, vytrvalost a ctižádost. Tito lidé jsou schopni vynaložit maximum úsilí
na práci, kterou si zvolili,
nebo která jim byla zadána. Jsou to lidé příjemní
i veselí, ale svou podstatou
jsou nesmírně vážní a zodpovědní a všechno, čemu se
budou věnovat, bude vycházet z těchto jejich postojů.
Jsou velmi houževnatí a
proto většinou dosáhnou to,
co chtějí a nic nenechávají
náhodě. V obchodě budou
dbát na přesně stanovené
smlouvy, při vědecké práci

na přípravná studia a ani
v uměleckých oblastech se
nedopustí povrchních projevů. Je zajímavé, že si tito
lidé volí většinou ty nejobtížnější úkoly a překážky
je spíš zocelují, než by jim
působily útrapy. Nikdy jim
nevadí začít stejný úkol
znovu, dokud nedosáhnou
maximálního
výsledku.
Málokdo se hodí tak dobře pro badatelskou činnost,
jako právě Kozorohové.
Jsou to lidé zdrženliví a
spolehliví a málokdo dosáhne takovou důvěru jako
oni, protože k jejich dobrým
vlastnostem patří i takt a mlčenlivost. Jejich soustředěná
mysl na vlastní práci jim nedovolí, aby se rozptylovali
velkým okruhem přátel, ale
pokud někoho přijmou za
svého, jsou věrní. Mohlo by
se zdát, že se jedná o suché
patrony, ale v kruhu lidí, který jim vyhovuje, jsou veselými a vtipnými společníky.
Jejich humor je duchaplný,
protože ani v tom se nedají
strhnout k povrchnostem.
Tito lidé jsou plánovití
a dovedou zacházet s časem tak, aby dali povinnostem i odpočinku správnou
proporci. Kozorohové jsou
snášenlivými partnery, ale
samota je jim často milejší,
než sebepříjemnější společnost. Pokud se někdy zklamali v partnerství, stane se

málokdy, že by se pokoušeli
o nové. Stejné to je i s manželstvím. Pokud manželský
partner Kozoroha nebude
respektovat jeho časový rozvrh a bude ho rušit v práci,
musí počítat s rozchodem.
K jejich záporným stránkám patří pedanterie a kritičnost, kterou častují své
okolí, ale nešetří ani sebe.
Kozorohové jsou velmi
skromní lidé, kteří si dovedou zařídit život velmi
prakticky, aby neztráceli
vzácný čas. Jejich životní vzestup je pomalý, zato
úspěchy, kterých dosáhnou
budou trvalé.
Známé osobnosti narozené
ve znamení Kozoroha: Vlasta Fialová, Jiří Sovák, Jaroslav Vojta, Eduard Bass, David Bowie, Kevin Costner,
Karel Čapek, Marlene Dietrichová, Johanka z Arku,
Annie Lenoxová, Jack London, Richard Nixon, Louis
Pasteur, Edgar Allan Poe,
Elvis Presley
Lidé narození ve znamení
Vodnáře

jsou ovlivněni dvěma cha-

rakterově odlišnými planetami. Saturn jim dává klid,
soustředění a vytrvalost, zatímco Uran jim působí neklid, originalitu a vznětlivost. Tyto vlastnosti se u nich
málokdy vyskytují odděleně,
ale jsou v jejich povaze obsaženy ve vyvážené směsi.
Tito lidé mají velmi pevnou
vůli, kterou čas od času vystřídají nerozvážným činem,
protože si ukládají často velmi náročné úkoly a připadá jim pod úroveň poradit
se o postupech. V žádném
případě ale nejsou nepřizpůsobiví a nikdy netrvají
na tom, aby se situace vyvíjely podle jejich přání.
Nitro Vodnářů je jemné
a křehké a pokud mohou,
snaží se vyhnout konfliktům. Ve své podstatě to jsou
lidumilové, kteří se zajímají
o sociální problematiku a
snaží se hledat a najít řešení různých nespravedlností.
Milují přírodu a snaží se
odhalovat tajemství jejích
zákonů a jsou v řešení problémů, které si stanovili, neúnavní. K těmto lidem patří
snášenlivost, laskavost a tolerance a proto dovedou být
obětavými i soucitnými přáteli a jejich touhou je, získat
něco z toho i od vlastního
okolí pro sebe. Tito lidé jsou
plní neuvěřitelných nápadů, které dovedou systematicky promýšlet, ale zpravidla bývají ve velkém předstihu oproti tomu, na co jsou
lidé zvyklí a tak zažívají častá nepochopení a zklamání,

ale z těch je vyléčí nový, rovněž originální nápad, aby se
historie mohla opakovat.
Jsou to snílci, kteří by si zasloužili chápavé okolí a jeho
vydatnou pomoc, protože
jejich představy jsou řízeny hlubokým idealismem a
snahou zlepšovat celý svět
a ještě něco v sousedství.
Vodnář platí jako ten, který
dává věci do pohybu, odstraňuje překážky a osvobozuje od tísní. Má velkou
představivost a intuici,
která mu umožňuje rozpoznat skryté souvislosti a vidět “za roh”, ale málokdy
se se svými, často neveselými poznatky svěřují.
Vodnáři nesnášejí omezování své svobody, trpí
v malých prostorech bez
širokého rozhledu a bez
možnosti volného pohybu.
Nevydrží dlouho na jednom
místě a jakmile někam dojedou, už myslí na návrat,
ale nikoho nenutí, aby s ním
sdílel jejich neklid.
Známé osobnosti
narozené ve znamení Vodnáře:
Jan Werich, Bára Basiková,
Jiří Lábus, Božena Němcová,
Milan Lasica, Kateřina Brožová, Enzo Ferrari, Lenka
Filipová, Geena Davisová,
Thomas Alva Edison, Mia
Farrowová, Wolfgang Amadeus Mozart, Paul Newman,
Kim Novaková, Ronald Reagan, Romain Rolland, John
Travolta
Připravila Alice Vašáková
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Balada tříkrálová
Jan Neruda (1834-1891)
Při sterých dětí vřískotu a lidských houfů hluku,
při mocném kotlů víření a táhlých trubic zvuku
tři králi vjeli v město Betlehem.
A řekli lidem: „My jsme přišli sem,
by hlavy naše pánův před pánem se uklonily,
a bychom slzu radosti zde spolu uronili.“
Hned městem zas se berou dál, až k chudobnému stáji,
tam s velbloudů svých slézají a řadou poklekají
a mezi tím, co služebníci v chvat
po zemi rozstírají s dary šat,
král řečník zvolený — ten, jenž hned první s kraje klečí —
svou úctu pronáši, to tuze pěknou řečí.
Pak druhý lichotivě dí: „Ó matičko Ty jasná,
jakž je to dítko půvabné — již očička ta krásná —
toť věru celý panímámin zrak!“
A třetí k Josefu dí právě tak:
„No je to radost nad radost — jakž, ctěný pane mistře!“
Však Ježíšek kýv‘ z jeslí prstem svým a pravil bystře:
„Vy králové jste přišli sem, že já jsem ještě dítě,
Vyť apoštolům svobody se kdys i ukláníte:
však až já ponarostu v celý muž,
a žáků půjde za mnou houfně už,
hned sestrčíte hlavy své pak v strachu dohromady
a budete i tupých od biřiců bráti rady.
Teď přišli jste sem s poklonou z té světa někde dáli,
a sypete mi zlata lesk a kadidlo i chvály,
pak — byste zachovali zlatou svou —
mně korunu necháte trnovou,
a k poslední mé cestě skalní ku Golgatě
z Vás tří se nedostaví žádný — dím to svatosvatě!“ —
Král řečník s čela korunu si honem k uchu šoupnul,
rád řek‘ by něco, neví co, a zdá se mu, že zhloupnul.
A na to v tajený se dali šept,
druh druhu ve královské ucho rept‘:
„Že z tesařky je předce jen, on každým slovem jeví!“
To ví se: přišli se slávou — jak odešli, se neví.
Ze sbírky Balady a romance vybral Jan Liškař
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závěr

Poslední slovo
Tak máme za sebou první letošní číslo Kratochvilského zpravodaje. Posíleni zkušenostmi, zoceleni náročnou
spoluprací a doufající ve smysluplnost našeho počínání jsme my tvůrci
vpluli do druhého ročníku.
V souvislosti s tím přišel čas na změny. Základní struktura zpravodaje
zůstává stejná, neboť se snad osvědčila. Ale možná jste si všimli, že nám
v něm tentokrát chybí text z historie
Kratochvilky. Povídání, inspirované
kronikou, jsme v minulém roce vždy
vázali k aktuálnímu dění v obci.
Chci panu kronikáři Holoubkovi velmi poděkovat za jeho práci – dovedu
si představit, jak obtížné muselo být
pátrat v kronice a „vyzobávat“ z ní
jen informace k zadanému tématu.
Doufám, že jeho příspěvky z kroniky nám ze zpravodaje nezmizí úplně
– jsou i naší pamětí a jsem přesvědčena, že v současné šílené době potřebujeme být někde ukotvení a cítit své
kořeny. A potřebujeme někoho, kdo
nám to zprostředkuje.
Z lednového zpravodaje se vytratily
i pranostiky, které pro nás připravoval Luděk Klouček. Jsou totiž stále
stejné bez ohledu na to, jaký rok se
píše...
Namísto nich se můžete těšit na část
„oddechové čtení“. V ní už nebudou žádné informace z chodu obce,

ale jen počtení „ke kafi“. Přesouváme sem pravidelné babské rady, své
místo zde najde tradiční příděl poezie
a dvě nové rubriky. V jedné si můžete počíst o astrologii a druhá – toulavá – vás bude inspirovat k výletům do okolí. Obzvlášť zde bych vás
všechny chtěla pozvat ke spolupráci.
Ráda bych, abyste se podělili o své
vyzkoušené trasy, výlety, zajímavá
místa a zážitky, spojené s touláním
po našem regionu. Máte – li takové,
napište, stavte se, sepíšeme je spolu...
Asi to nejsou všechny změny, které
zpravodaj čekají. Možná máte i vy
nějaký nápad, co byste tu chtěli. Neváhejte a navrhujte – vy jste ti, pro
které píšeme, takže si přejte.
Když píši tento příspěvek, je krásné
prosluněné silvestrovské ráno. Vypadá to na krásný den. Přeji vám, aby
i další dny nadcházejícího roku byly
krásné. Nejen počasím, ale i tím, jak
si v nich budete žít. Věřím, že většinu toho, co se nám v životě děje,
můžeme sami ovlivnit. A tak vám
přeji zdraví, dobré srdce, dobré přátele, dobrá rozhodnutí. Nechte si ve
svých životech jen to, co tam chcete
mít. A mějte vedle sebe někoho, kdo
vám pomůže s tím ostatním.
Alice Vašáková
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