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Vážení spoluobčané,
vítám vás všechny při četbě prvního
letošního čísla obecního zpravodaje.
Tento rok, jak všichni jistě víte, bude
díky stavbě splaškové kanalizace
zkouškou naší trpělivosti a ohleduplnosti. Zahájení stavby v naší obci je podle harmonogramu v měsíci květnu.
V současné době zpracováváme projektovou dokumentaci přípojek splaškové
kanalizace k budoucím stavebním pozemkům a prolukám v obci. Obeslali
jsme všechny majitele pozemků, kde by
připadala v úvahu stavba nového RD.
Jde především o to, že po stavbě kanalizace se budou opravovat asfaltové vozovky a znovu je rozbíjet nebude několik let možné. Kvůli této problematice
by měli občané, kteří plánují přípojku
vodovodu nebo u stavebních míst
v blízkosti asfaltové komunikace přípojku plynu, zapřemýšlet a raději
v předstihu si nachystat projekty pro

stavební povolení. Přípojky poté zrealizovat v průběhu výše uvedené stavby.
To je informace k budoucím stavebním
pozemkům. Teď něco ke kanalizačním
přípojkám k stávajícím RD. V současné
době by měli všichni majitelé rodinných domů mít stavební povolení na
tuto přípojku. Ne všichni si však nechali Stavebním úřadem Pozořice vyznačit
nabytí právní moci na tomto povolení,
proto také neobdrželi stavebním úřadem potvrzené projekty přípojky. Vyzývám tímto majitele rodinných domů č.p.
6, 17, 21, 33, 34, 43, 45, 51, 63, 66, 71,
82, 91, 127, 132, 136, 140, 143, 147,
153, 156, 159, 166, 167, 171, 172, 184,
185, 205, 206, 207, 224, aby tak neprodleně učinili v úřední dny na stavebním úřadě Pozořice!!! O samotné stavbě kanalizace se dozvíte více v jiném
článku zpravodaje.
Z další činnosti obce: zpracovává se

projekt pro stavební povolení na všechny inž. sítě spolu s konečnou podobou
komunikace v části Za Dvorem. Tímto
bych chtěl poděkovat všem majitelům
dotčených pozemků za vstřícnost při
darování části jejich pozemků obci
z důvodu rozšíření komunikace pro
zasíťování.
Na přírodním koupališti jsou letos
v plánu drobné stavby pro zkvalitnění
volnočasových aktivit a přípojka NN.
Více nám finanční situace patrně nedovolí z důvodu stavby kanalizace.
V měsíci dubnu podáme žádost na
výsadbu stromů do další části biocentra
na Pastviskách. Snad se podaří zasadit
zase kousek lesa.
V části obce Stará Pošta zřídíme
další sběrné místo třídění odpadů. O jeden kontejner na plasty posílíme
stanoviště u obchodu potravin. V této
souvislosti upozorňuji ty občany, kteří
doposud nezaplatili poplatky za komunální odpad na rok 2008, pokud tak
Pokračování na str. 2
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Dokončení ze str. 1
ihned neučiní, hrozí jim penále
z prodlení.
Na závěr si prosím poznamenejte
důležité termíny mobilních svozů objemných a nebezpečných odpadů:
16. 5. 2008 v pátek budou „Na Place“
vedle restaurace přistaveny 2 kontejnery na velkoobjemový odpad. Zde je
možné ukládat rozložený starý nábytek,
koberce, linolea apod.
Sběr nebezpečného odpadu bude
proveden v pátek 6. 6. od 16 hod. do
17 hod., kde je možné ukládat staré
televize, ledničky, léky, oleje, autobaterie, pneumatiky, postřiky apod.
Starosta obce
Milan Blahák

Něco málo o budované kanalizaci
22. srpna 2008 podepsal Svazek pro
vodovody a kanalizace Šlapanicko se
Sdružením Šlapanicko (firma IMOS
Brno, a.s. a OHL ŽS, a.s.) smlouvu na
zhotovení díla Šlapanicko - Čistá Říčka
a Rakovec.
Zahájení této stavby se z původního
1. září 2007 posunulo z administrativních
důvodů na 15. října 2007. V tomto měsíci
byly zahájeny výkopové práce v katastru
obce Jiříkovice, kde se nově budovaný
sběrač napojuje na sběrač stávající.
Další časové posunutí stavby bylo
způsobeno upřesňováním si materiálu,
který má být na stavbě použit

Rozpočet na rok 2008
Příjmy

Plán
5.036.000
735.000
5.771.000

Výdaje

Plán
548.000
1.690.000
141.800
889.700
289.900
1.697.300
514.300
5.771.000

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Celkem

Školství
Kanalizace, splátka vodovodu, komunál. a nebezpečný odpad
Dopravní obslužnost, silnice, chodníky, obnova památek
Rozvoj obce
Hasiči, knihovna, veřejná zeleń, biocentrum
Státní správa a samospráva,energie, poplatky, pojištění
Příspěvky na činnost, ostatní
Celkem

Farní charita Pozořice pořádá
ve středu 23. dubna 2008 od 8.00 - 18.00 na farním dvoře

SBÍRKU

a složitostí zvodnělého terénu v oblasti
Jiříkovských luk.
V současné době je na stavbu
nasazeno 9 pracovních čet a stavba
probíhá na katastrálním území Jiříkovic,
Velatic a Tvarožné. Do obce Sivice by
měla stavba vstoupit v průběhu dubna.
Časový harmonogram je v současné
době dotvořen pouze na 1. čtvrtletí
2008. Harmonogram na celou dobu výstavby by měl zhotovitel předložit do
20. 3. 2008. Předpokládaný vstup do
obce Kovalovice je stanoven na 2. čtvrletí 2008.
Nyní probíhají práce na prováděcí
projektové dokumentaci ke stavbě na
katastru Obce Kovalovice. V okamžiku,
kdy bude tato projektová dokumentace
odsouhlasena, a to pro jakoukoliv část
celé stavby, může zhotovitel, popř. jeho
subdodavatelé, nasadit v dané lokalitě
další pracovní čety, které má k dispozici. Navýšením počtu pracovních čet,
pracovníků a ekonomičtějším využitím
pracovní doby tedy dojde ke zrychlení
postupu prací.
Také Stavební úřad Pozořice vydal
již stavební povolení na jednotlivé
kanalizační přípojky k nemovitostem.
Pokud si ještě někdo z vlastníků
nemovitostí toto povolení nevyzvednul,
je potřeba, aby si je, spolu s ověřenou
projektovou dokumentací, na stavebním
úřadě Pozořice vyzvedli.
Stavba odkanalizování je stavbou
opravdu rozsáhlou a věříme, že časová
ztráta, kterou stavba při svém rozjezdu
nabrala je již konečná a zhotoviteli se
podaří ji co nejvíce zmenšit.
Pevné nervy při budování přeje
Svazek Šlapanicko

Svoz odpadů

obnošeného šatstva, textilu, přikrývek, školních potřeb,
hygienických a pracích prostředků, nádobí, lůžkovin a jiných
věcí, které by ještě mohly sloužit potřebným.
Věci přineste čisté a zabalené.

Velkoobjemový kontejner 2 kusy:
16. 5. 2008 v pátek přistavení
vývoz pondělí 19. 5. 2008

Děkujeme i za příspěvek na dopravu. Materiál bude odvezen
do Diakonie Broumov.

17. 10. 2008 v pátek přistavení
vývoz v pondělí 20. 10. 2008

Farní charita se také zapojila do projektu „Adopce na dálku“. Máme adoptované už tři děti z Indie - dva chlapce jménem Ganesh a Rolwin a děvče Vinaiya.
Díky stálému přebytku uvažujeme o adopci dalších 1-2 dětí. Kdo byste se chtěli
na adopci podílet, můžete přispět při sbírce. Roční příspěvek na jedno dítě činí
4 900 Kč.
Farní charita Pozořice

Mobilní svoz nebezpečných odpadů:
6. 6. 2008 v pátek
od 16 do 17 hod.
14. 11. 2008 v pátek
od 16 do 17 hod.
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Kontrola a čištění komínů
Kontrola a čištění komínů je na první
pohled jednoduchá věc a majiteli nemovitostí často opomíjena. Ze zákona za
nezávadný stav komínů nese odpovědnost vlastník objektu. Proto je nutné
kontrolovat stav komínů a topidel obzvláště, pokud nebyly delší dobu používány.
Komíny a kouřovody, které musí za
všech okolností zajistit bezpečný odvod
spalin, náleží k jedné z nejvíce namáhaných částí stavby. Pokud nejsou spalinové cesty pravidelně udržovány, dochází ke snižování účinnosti spalování
připojených spotřebičů a tím i ke zvyšování spotřeby paliva. Mnohem závažnější ale je, že neudržované komíny mohou
být příčinou požárů.
U komínů se nejedná pouze o namáhání účinky spalin, ale rovněž o namáhání vlivy povětrnosti. U komínového
zdiva po určité době dochází k degradaci spojovací malty a někdy i k rozpadu cihel. Po zimě je nutné prohlédnout
zdivo nad střechou a betonovou krycí
desku.

Komíny spotřebičů na tuhá paliva
Vyhláška č. 111/1981 Sb. určuje četnost čištění a kontrolu komínů na
tuhá a kapalná paliva do 50 kW (rodinný dům většinou 20 - 30 kW) 6x ročně. Saze nahromaděné ve sběrací části
komínových průduchů se musí vybrat
nejméně 1 x ročně.
Jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče paliv do výkonů 50 kW v rekreačních
domcích a chatách, pokud nejsou využívány celoročně, je čištění a kontrola komínů nejméně jednou ročně.
Zvláště u komínů na tuhá paliva a instalaci tepelných spotřebičů je nutno dodržet tyto zásady:
Nikdy nehasit případný požár sazí
v komíně vodou, mohlo by dojít k popraskání zdiva komínu.
V případě vzniku požáru sazí v komíně odstraňte veškerý hořlavý materiál
z blízkosti komínového tělesa a volejte
hasiče.

V půdních prostorách neskladujte
hořlavé látky ve vzdálenosti do 1 metru
od vnějšího povrchu komínového tělesa.
Každý spotřebič pevných paliv instalovaný na podlaze z hořlavých materiálů musí být opatřen ochrannou podložkou přesahující jeho půdorys. Pouze
kovová podložka nestačí, neboť plech
vede teplo a od něj se může podlaha
vznítit.
Nehořlavá část podlahy má přesahovat topidlo 80 cm ve směru kolmém na
topidlo a 40 cm ve směru rovnoběžném.
Opatrnosti je třeba dbát při vysypávání žhavého popele. Popel ukládat pouze
do nehořlavých neporušených nádob.
Používejte jen palivo určené výrobcem tepelného spotřebiče, nikoliv odpady (PET lahve apod.). Při používání
nevhodného paliva může dojít k zadehtování komínových průduchů. V případě vznícení dehtů vznikají teploty
okolo 1000 oC, takže se zvyšuje nebezpečí požáru budovy.

Komíny spotřebičů na plynná paliva
Komíny spotřebičů na plynná paliva,
které by již v současné době měli být
vždy vícevrstvé, se také musí pravidelně
kontrolovat. Výše citovaná vyhláška
č. 111/1981 Sb. určuje lhůtu pro čištění
a kontrolu komínů pro spotřebiče na
plynná paliva do 50 kW, pokud jsou
opatřeny komínovou vložkou 2 x ročně,
pokud komíny nejsou opatřeny komínovou vložkou s výkonem do 50 kW, dokonce 6x ročně.
U plynových spotřebičů je nutné dodržet zákonné ustanovení jednou ročně
zajistit kontrolu celého spalovacího procesu, čistotu hořáků počínaje a funkcí pojistkového ventilu či termostatu konče.
U komínů spotřebičů na plynná paliva platí tatáž zásada jako u komínů spotřebičů na tuhá a kapalná paliva, co se
týče nadstřešní části komína. To znamená po zimě znovu prohlédnout komínové zdivo nad střechou a betonovou krycí desku.
Ing. Eva Mollová

Upozornění
Upozorňujeme na zprovoznění nové prezentace farnosti na adrese

www.farnostpozorice.cz
Možnost prolinkování je i z vebu kovalovice.cz kde odkaz na farní
stránky naleznete.
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Výprava světlušek a vlčat
14.−16. 3. 2008
Tento víkend jsme
vyrazili společně se
světluškami na faru do
Jám (což je malá vesnička nedaleko Žďáru
nad Sázavou). Jelo nás
celkem 18 (z toho
9 kluků a 9 holek).

Páteční doprava za pomoci Sebusu,
Českých drah a ZDARu proběhla zdárně, a tak jsme mohli krátce po 18. hodině stanout na půdě místních domorodců.
S otevřenou náručí nás přivítal pan Josef
Ondráček, kostelník a správce fary
v jedné osobě. S jeho pomocí jsme se
dostali na místo našeho odpočinku. Následovalo ubytování, večeře, několik
společenských her (jako Páni dámy, Sar-

Pondělní skautská schůzka na kovalovickém hřišti Za Mlýnem.

LIDOVÉ PRANOSTIKY
Březen

Duben

Březnové slunce, má krátké ruce.

Studený a mokrý duben plní
sklepy a sudy.

Hřmění v březnu, sněhy v květnu.
Březen - za kamna vlezem.

Po bouřce v dubnu připadají
mrazíky.

Březen suchý, duben mokrý,
květen větrný - pytle obilí naplní.

Teplé deště v dubnu - teplé dny
v říjnu.

Suchý březen, mokrý máj,
bude humno jako ráj.

Bouřky v dubnu zvěstují dobré
léto.

Kolik mlh v březnu, tolik lijavců
v červenci.

Nechť si duben sebelepší bývá,
ovčákovi hůl se zasněžívá.

Kolik mlh v březnu k nebi stoupá,
tolik bude mrazů po Velikonocích.

Duben chladný a deštivý,
úroda nás navštíví.

del, Mozkomor,...) a společná modlitba
s večerkou.
V sobotu jsme měli na programu výpravu na Zelenou horu a do žďárského
kláštera. Bez nadsázky mohu napsat, že
tato akce byla pouze pro „drsňáky“.
Celková trasa 20 km + samotná prohlídka myslím mluví sama za sebe. Nutno
však podotknout, že všichni šlapali
opravdu poctivě. Po klášteře nás vskutku zasvěceně provedl otec Vladimír
„Šagy“ Záleský (který je také skaut)
a slíbil, že příště podnikneme průzkum
částí kláštera, ve kterých nikdo 200 let
nebyl. Na zpáteční cestě jsme pak podnikli průzkum lesa, z kterého šel hustý
dým. Naše doměnka, že se jedná o požár, se však nepotvrdila. Jednalo se
pouze o pálení starých větví na lesní
mýtině. Velký dík pak patří Lenčí, Majce, Nikole a Noemi, které nám připravily výborné americké brambory. Večer
se hrály hry a Smrk si připravil soutěžní hru Chcete být milionářem. Den jsme
opět zakončili modlitbou a večerkou.
Nedělní ráno bylo naplněno balením
a uklízením fary a v 11 hodin jsme
v místním kostele oslavili květnou neděli. Cesta domů proběhla opět bez problémů, a tak mi zbývá napsat, že se mi na
výpravě moc líbilo a těším se na další.
Připravil Pavel Buchta - Veleš
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Co jste hasiči...
Naše
základní organizace
má
k dnešnímu
dni celkem 55 členů, z toho je 9 členů
mládeže. V průběhu roku se konalo
6 členských schůzí a 3 výborové. Dále
jsme se zúčastnili několika porad a schůzek v užším kruhu. Účast členů na výborových schůzích byla dobrá, ale na členských schůzích by se mohla zlepšit. Je
třeba, aby se členové těchto schůzí zúčastňovali ve velkém počtu. Měsíční schůze našeho okrsku pravidelně navštěvují
členové výboru. Dva naši členové Petr
Filip a Stanislav Pernica jsou členy zastupitelstva obce. Seznamují nás s děním
v obci a předkládají požadavky sboru.
Sbor má jedno zásahové družstvo mužů,
které absolvovalo školení a zdravotní
prohlídky, které jsou hrazeny z rozpočtu
obce. V prvním kole soutěže požárních
družstev, které proběhlo dne 13.5. v Sivicich, se Kovalovice umístily na 12. místě. Při dalších soutěžích o putovní poháry
se prosadili i naši muži.V soutěži o putovní pohár obce Tvarožná skončily Kovalovice na 4. místě. Na soutěži v Kanicích obsadily místo druhé.
Dále
o putovní pohár Městyse Pozořice třetí
místo, na podzimní soutěži v Mokré
místo deváté a na zimní soutěži v Sivicích obsadili první místo. Velký dík patří
veliteli bratru Vladimíru Filipovi, který
vzorně připravil soutěžící členy na jednotlivé soutěže.
Naši mladí členové se pod vedením
obětavého bratra Večeře zúčastnili

8.5.2007 Ligy mládeže v Přísnoticích
a skončili na 10. místě. Ve hře Plamen
celkově obsadili 4. místo. Při soutěži
o Pohár starosty okrsku se starší žáci
umístili na 1. místě. V Mokré žáci obsadili 5. místo. Branného závodu se v Kanicích družstvo st. žáků také zúčastnilo
a skončili na pěkném 4. místě. Na soutěži dorostu v Kanicích se Jiří Sedláček
v kategorii jednotlivců umístil na pěkném třetím místě. Tato pěkná umístění
je jistě povzbudí do další činnosti. Děkuji bratru Večeřovi, vedoucímu mládeže, za přípravu mladých členů, kteří nás
v budoucnu nahradí.
Naše zásahové družstvo vyjíždělo
k požárům. A to dne 19.4. ve Vin. Šumicích, 5.5. v lese, 23.7. požár strniště Kovalovice, 20.10. likvidace požáru sklepa
u pana Filipa. Tyto zásahy proběhly ve
spolupráci se stanicí v Pozořicích
a okolními sbory. Dne 29.5. proběhlo
námětové cvičení na seník ve Vin. Šumicích. V letošním roce jsme obdrželi
dotace z krajského úřadu, za které bude
hrazena výstroj a dovybavení sboru. Dokoupí se zásahové helmy, dvě dobíjející
svítilny a boty. Za příspěvek od firmy
Gozmetal pana Gryce jsme zakoupili od
sboru Mokrá stříkačku PS12. V průběhu
roku byla opravena panem Trávníčkem
a panem Lvem. Spolu s obecním úřadem sbor zakoupil výsuvný žebřík. Na
čerpání vody ze sklepů a menší povodně
sbor pořídil kalové čerpadlo. O techniku, kterou máme, se vzorně starají strojníci bratr Jaromír Richter a Antonín
Trávníček. Přípravu vozidla na STK má

na starosti bratr Antonín Trávníček ve
spolupráci s panem Valehrachem. Všem
těmto jmenovaným děkuji za vzornou
přípravu.
Pro zlepšení naší finační situace jsme
dne 31.3.2007 uspořádali sběr železného šrotu po vesnici s následným odvozem do sběrny.
Naše již tradiční kulturní činnost byla
zaměřena na přípravu a uspořádání ostatkové zábavy s průvodem masek po
vesnici. Druhý den v neděli jsme uspořádali pro děti z naší obce a okolních
obcí dětský maškarní ples. Při těchto akcích nás doprovázel hudbou a zpěvem
náš rodák pan Zdeněk Kříž s manželkou. Podle spokojených tváří dětí a jejich dospělého doprovodu můžeme usuzovat, že se tyto akce zdařily a lze si jen
přát, aby se opakovaly v dalším roce.
Po ostatkách jsme uspořádali spolu
s organizací Sokola posezení u Cimbálu spojený s ochutnávkou moravských
vín s vepřovými speciality. Víno zajistil
a večer vystavoval pan Petr Kříž s manželkou se sousedních Vin. Šumic spolu
s panem Valehrachem ze Sivic.
Vepřové speciality připravili a zajistili mimo jiné ml. Stanislav Pernica a Karel Šmerda.
Tato akce byla opět úspěšná podle
stále vzrůstajícího počtu návštěvníků.
Začátkem léta na sv. Petra a Pavla, patronů naší obce, jsme uspořádali tradiční
hody. Příprava a průběh si vyžádala hodně obětavé práce našich členů a příznivců. Děkuji všem členům a ostatním, ktePokračování na str. 6
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Co jste hasiči...
Dokončení ze str. 5
ří se zapojili a přál bych si, aby se hlavně při přípravě zúčastnilo více členů. Nanechávejme práci na jednotlivcích. Začátkem května, kdy si připomínáme svátek sv. Floriána patrona
hasičů, jsme se zúčastnili mše svaté ve farním kostele v Pozořicích. Tato mše svatá byla sloužena za všechny živé a zemřelé
členy hasičských sborů v naší farnosti. V poutním kostele ve
Křtinách jsme navštívili mši sv. u příležitosti hasičského dne
k svátku sv. Floriána spolu s ostatními sbory v okolí.
I přes povinnosti, které jsme si odhlasovali v plánu činnosti na rok 2007, jsme nezapomínali na naše zasloužilé členy,
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kteří se dožili kulatého výročí narození. V tomto roce se dožili 50 let bratr Miloš Ondráček, 60 let bratr Karel Kaluža a 70
let bratr Josef Šmerda. Poděkovali jsme jim za dosavadní činnost a předali věcný dar.
Tím jsem zhruba vyčerpal zprávu za uplynulé období roku
2007.
Přeji všem členům a vašim rodinným příslušníkům pohodu
zdraví a štěstí v novém roce. Děkuji všem, kteří se zapojili do
naší činnosti a pomáhali nám v naší práci. Děkuji sponzorům
a obecnímu úřadu za projevenou přízeň a finanční pomoc. Dále
děkuji našim spoluobčanům, kteří nám pomáhali v průběhu pořádání kulturních akcí. Do dalšího roku přeji co nejméně zásahů u požáru a jiných pohromách, stále větší elán na všech úsecích naší činnosti, zdraví a rodinnou pohodu do roku 2008.
Připravil Jan Hřebíček

Jak vznikla pobožnost křížové cesty?
Nynější pobožnost křížové cesty není
dílem jednotlivce a nebyla zavedena
jako hotová. Jejím zárodkem jsou takzvané duchovní pouti: ti, kteří nemohli
konat pouť do Svaté země, konali ji
aspoň v myšlenkách a představovali si

Zvláště oblíbenými byly tyto duchovní
pouti v Nizozemí, kde už v 15. stol. nacházíme knížky „křížové cesty“, tj. návody, jak rozjímáním sledovat Krista
nesoucího kříž.
Dnešní pobožnost křížové cesty se

Barokní „Olivetská hora“ na vídeňském předměstí Maria-Lanzendorf.
jednotlivá místa Ježíšova utrpení. Tato
duchovní pouť byla doporučována hlavně řeholníkům, kteří nemohli opustit
klášter, aby putovali do Svaté země.
V 15. stol. se cestování do Svaté
země stávalo stále nebezpečnější a ozývaly se hlasy, které před skutečnou poutí
zrazovaly a doporučovaly pouť pouze
duchovní. Tak vznikaly knížky obsahující návod k takové duchovní pouti.

opírá o příslušné obrazy, kříže nebo
kapličky, ať už v kostele nebo rozmístěné v krajině. Jak vznikl tento vnější tvar
křížové cesty? Zprvu připomínaly věřícím jednotlivá místa Ježíšova utrpení
v Jeruzalémě nahodile zvolené předměty nebo místa; např. vybrali si jednotlivé
části klášterní budovy. Později byla přímo budována zvláštní místa, která měla
tyto události připomínat. Tak vzniká ke

konci středověku zvláště v Německu
spousta „Hor Olivetských“, „Kalvárií“
a „Svatých hrobů“.
Nejjednodušší forma křížové cesty
se objevuje ke konci 15.stol. Nejprve se
označuje pouze začátek a konec křížové cesty - dům Pilátův a kříž na Golgotě. Brzy je připojeno pět jiných zastavení, takže na počátku 16. stol. už
nacházíme v Německu a Nizozemí rozšířenou křížovou cestu na způsob „sedmi klesnutí Kristových“. Počet sedmi
vznikl buď se zřetelem k sedmi denním
modlitbám breviáře nebo podle sedmi
dnům v týdnu, anebo vůbec zálibou
v této číslici.
Kolem poloviny 16. stol. nadšení pro
křížové cesty náhle uhasíná, ale s potridentskou reformou tato pobožnost opět
přichází k oblibě, protože byla proniknuta duchem povzbuzujícím ke kajícnosti a lidé cítili, že za minulé skutky
i události je potřeba dát zadostiučinění.
V 17. stol vzrůstal počet křížových
cest, „sedmi klesnutích Kristových“, jak
se tato pobožnost zprvu nazývala.
V 19. stol. se však čím dále více šíří nynější křížová cesta o čtrnácti zastaveních. Pojem „zastavení“ je reminiscence
na zastávky procesí při návštěvě sedmi
římských kostelů k tomu určených. Teprve později se vyvinula představa, jako
by se Kristus na cestě z domu Pilátova
ke hrobu sedmkrát (resp. čtrnáctkrát) zastavil.
V současné době v některých nově
budovaných kostelích nacházíme nově
pojaté křížové cesty, které mají 15 i více
zastavení. Ukazují, že křížová cesta má
co říct i dnešnímu člověku a lidé touží
tuto starodávnou pobožnost přizpůsobit
dnešnímu stylu zbožnosti.
P. Jan Nekuda, farář
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Tříkrálová sbírka 2008
Letos opět proběhla Tříkrálová sbírka. Na obecním úřadě v Pozořicích
bylo rozpečetěno 30 pokladniček:
Celkový výnos sbírky činil 146 185,
Kč. Podrobné výsledky včetně protokolů o sčítání jsou zveřejněné v jednotlivých obcích. Stejně jako loni zůstane
část výtěžku sbírky v našem regionu.
Děkujeme všem dárcům a věříme,
že jako jste udělali radost koledníkům,
když jste přispěli do pokladniček, máte
radost i vy, že tímto způsobem pomá-

háte potřebným. Ať vás hřeje tato radost
z obdarování druhých.
Farní charita Pozořice
pokladničky
2005
Pozořice
13
51 539,50
Hostěnice
2
9 318, –
Kovalovice
4
18 895, –
Sivice
5
26 811, –
Viničné Šumice
6
25 358,50
celkem
30
131 922,–

2006
2007
48 274,50 52 885, –
9 997,50 12 106,50
17 365, – 16 859,50
32 758,50 29 496,50
24 579, – 25 832, –
132 974,50 137 179,50

2008
56 565,50
12 287,50
19 170, –
31 118, –
27 044, –
146 185,–

Milí koledníci, vedoucí skupin
i ti nejmenší,všem vám patří veliký dík. Darovali jste svůj čas,
darovali jste sami sebe. Obcházíte naše domy za každého počasí. Jistě to děláte s vědomím,
že pomáháte potřebným. Když
jste nyní v teple svého domova,
ať vás naplní radost z toho, že
vám nejsou lhostejní naši bližní,
kteří potřebují pomoci.
Děkujeme vám.
Farní charita Pozořice

Zpráva o činnosti TJ Sokol Kovalovice
V současné době probíhají v sále tělocvičny pravidelná cvičení žákovského oddílu
všestrannosti, dále se zde pravidelně hraje
sálová kopaná a badminton, a to jak muži, tak ženy. Oddíl nohejbalu působí v zimní sezóně v tělocvičně ZŠ Pozořice.
Začátkem roku začala příprava na jubilejní 10. ročník turnajů Východní konference. V měsíci lednu se v Královopolských Vážanech uskutečnila schůze zástupců jednotlivých
družstev, kde byly dohodnuty termíny turnajů pro nový ročník
a rozlosovány zápasy na jednotlivé turnaje.
V současné době má oddíl nohejbalu za sebou první turnaj
nového ročníku, který se uskutečnil ve sportovní hale v Rousínově. Pozdní sběr se umístil na třetím místě a Staří orli skončili čtvrtí se stejným počtem bodů jako Pozdní sběr, avšak
s horším vzájemným utkáním.
V nejbližší době připravujeme několik akcí, na které bychom chtěli pozvat všechny příznivce sportu. Nejprve je to
fotbalový turnaj v malé kopané a turnaj v nohejbalu ze seriálu
Východní konference. Oba turnaje se uskuteční v sobotu 3. 5.
2008, takže se dá očekávat, že bude tento den na hřišti dost
živo.
Nejvýznamnější a současně i nejnáročnější akcí jednoty je

34. ročník Pochodu osvobození, který se uskuteční ve čtvrtek
8. 5. 2008 na trasách 15, 27 a 35 km. Pochod je veden převážně po značených cestách údolím Malé Říčky. Doufáme, že letošní počasí bude příznivější a přivítáme tak více účastníků
než vloni.
Bc. Miroslav Vlach
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Tajenka − pohledy do historie
Vesnice Sivice byla pojmenována podle svého zakladatele, který byl pleti nebo vlasů sivých, šedivých, jako ...(viz tajenku).
VODOROVNĚ: A. Jihoamerický keř obsahující kokain; téměř;
polepení.- B. Jevištní závěs; poloha v józe; úloha.- C. Krátký
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

A
B
C
D
E
F

kabát; svazky slámy; tlačenice.- D. Vysoká karta; minulý rok;
hudební značky; předložka.- E. Tajenka.- F. Označení českých
letadel; vinný keř; povoz k dopravě osob; druh papouška.- G.
Udatný člověk; dotaz na množství; mimo.- H. Set; obnažit meč;
mořští korýši.- I. Výtažky z bylin; dávat mat; druh Mohamedův.
SVISLE: 1. Mládě kosa; chlupy na bradě.- 2. Řemen; to (německy).- 3. Palmový ořech; pokyn.- 4. Souhlas; vnikat letem.- 5.
Kód Saúdské Arábie; jižní plod; osobní zájmeno.- 6. Záporná
elektroda; na které místo.- 7. Mladé obilí; nářadí k sekání.- 8.
Vraníci; ochucovat solí.- 9. Osobní zájmeno; kaziti.- 10. Dětský
pozdrav; český zpěvák (Pavel); SPZ aut Klatov.- 11. Řečník; kus
ledu.- 12. Hony; ještěr.- 13. Ženské jméno; vyrábění.- 14. Brloh;
druh Amila.
Pomůcka: Amis, Anas, asana, ysaty.
Řešení z minulé tajenky: JMÉNA VELEŠ
Autor: Ing. Ladislav Majer

G
H

Naši jubilanti

ÚMRTÍ

Blahopřejeme všem jubilantům a přejeme jim pevné zdraví
a dobrou pohodu do dalších let.

V roce 2007 nás navždy opustili
tito spoluobčané:

LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN
Jméno
Filip Karel
Turková Marie
Čulíková Hedvika
Plevová Ludmila
Valihrachová Marie

Věk
60
60
70
70
70

č.p.
174
35
102
139
8

Jméno
Lozrtová Františka
Kadlec Bohuslav
Fleková Bohuslava
Drápalová Anna
Havlíčková Žofie

Věk
80
85
85
95
96

č.p.
142
108
95
97
161

Vážení spoluobčané,
abychom předešli případným konfliktům a nedostali se do rozporu se zákonem
(č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů), vyzýváme ty občany, kteří se zveřejněním svých údajů v této rubrice nesouhlasí, aby svoji námitku sdělili písemně nebo
telefonicky na obecní úřad.

Flek Ladislav

16. 1. 2007

Julínek František

22. 2. 2007

Gillík František

7. 3. 2007

Muselíková Marie

29. 4. 2007

Hodaňová Ludmila

14. 7. 2007

Bučková Zdeňka

8. 8. 2007

Vlach František

3. 10 .2007

Severová Emilie

7. 12. 2007

Bínová Libuše

20. 12. 2007

Vítáme do života
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