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Váení spoluobèané,
vdy kdy zaèínám psát pøíspìvek do zpravodaje, pøemýlím
jak zaèít, a v této chvíli si vdy uvìdomím, jak ten èas rychle utíká, vdy v minulém èísle jsem Vám pøál pìkné prázdniny
a hodnì slunce a teï u je tu nový kolní rok, a podzimní práce
jsou v plném proudu.
Vdy prvního záøí chodím pøivítat do koly ve Vinièných umicích prvòáèky. Pokadé jde z jejich oèí vyèíst taková ta obava, co bude? Bude se mi tam líbit? Pùjde mi to uèení? Za mìsíc,
kdy se jich zeptám, jsou obavy pryè a kadý se pyní tou získanou první jednièkou.
Je zajímavé, jak si dìti rychle zvykají a pøizpùsobují se. To
s námi starími je to nìkdy ponìkud horí. Poøád se opakují zaité zlozvyky tøeba proti pøírodì a ivotnímu prostøedí. Tak napøíklad pálení igelitù, plastù, døevotøísky a jiných nevhodných
materiálù v kotlích a kamnech. Blíí se topná sezóna a tímto
apeluji na obèany, aby se vyvarovali pokozování ivotního prostøedí spalováním odpadù, protoe tato èinnost
má pøímý vliv na vznik rakovinotvorných látek, nemocnost a výskyt dìdièných vad u dìtí!
Znovu pøipomínám, e nádoby na papír, plastové láhve, sklo jsou umístìny naproti obchodu Velpek a u obchodu drogerie-papír
p. Blahová. Tento vytøídìný odpad se eviduje,
hláení se zasílá spoleènosti EKO-KOM.
EKO-KOM, a.s. je autorizovaná obalová spoleènost, která zajiuje sdruené plnìní povinnosti zpìtného odbìru a vyuití odpadù z obalù prostøednictvím systémù tøídìného sbìru
v obcích. Tato spoleènost podle tonáe zasílá
za vytøídìný odpad finanèní hotovost obci.
V loòském roce to byla èástka 13 000 Kè. Tyto
peníze musíme pouít znovu v odpadovém
hospodáøství. Od pøítího roku je cena za svoz
komunálního odpadu pøeøazena z 5% sazby do
19%. Dolo jetì k nárùstu cen za skládkování a to za komunální odpad o 100 Kè za tunu.
Aby nedolo k neúmìrnému navýení poplatku za svoz popelnic, bude muset obec pøispìt
z rozpoètu výraznì vìtí èástkou ne doposud.
Nyní k nìèemu pøíjemnìjímu. O prázdninách probìhla rekonstrukce kolní jídelny kvùli nové hygienické vyhláce. Stavební práce,
vybavení nerezovými stoly a døezy, novou
elektroinstalaci a vodoinstalaci jsme zadali
místním firmám, které nám s realizací a finanèním vyrovnáním vyly vstøíc, a chtìl bych
jim touto cestou podìkovat. Pomocné práce
byly zajitìny obecním pracovníkem spolu
s brigádníky z øad studentù. Vem zúèastnìným patøí díky za vynikající spolupráci která
vedla ke zdárnému dokonèení. Velice nám také
pomohl nemalý sponzorský dar od Èeskomoravského cementu.
Vedle restaurace je dokonèeno dìtské høitì.
Je zajímavé, jak rychle se mezi dìtmi rozkøik-

lo, e houpaèky a skluzavka jsou namontovány, protoe hned
druhý den bylo høitì plné dìtí.
Z radostného výrazu dìtí lze vyèíst, e promìna obecní zahrady v dìtské høitì se povedla.
Atrakce jsou urèeny pro dìti od 3. do 14. let a splòují normu
EU. Pro vìtí bezpeènost meních dìtí je doporuèováno pouívání tìchto atrakcí v doprovodu dospìlé osoby. Vìøím, e pøi
správném zacházení a udrováním poøádku bude toto høitì jetì dlouho vem slouit.
V letoním roce jsme mìli zaádáno o dotaci z Programu péèe
o krajinu na pokraèování výsadby stromkù v lokalitì Pastviska.
ádost o dotaci nám byla vrácena s odùvodnìním, e finanèní poadavky na dotace výraznì pøevyují monosti Ministerstva ivotního prostøedí.
Pøítí rok se pokusíme zaádat znovu. Zkusíme i ádost o dotaci z Programu obnovy venkova na rekonstrukci veøejného rozhlasu, který bychom chtìli pøítí rok dokonèit. Ale o tom u zase
v pøítím èísle Zpravodaje.
Starosta obce Milan Blahák
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Usnesení è. 4/2004
Zastupitelstva obce Kovalovice ze zasedání konaného dne 14. 7. 2004
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, e z 9 èlenù je pøítomno 9, je tedy usnáeníschopné.
Zvolilo: - návrhovou komisi ve sloení - pøedseda: Pernica Stanislav, èlenové: Richter Jaromír, merda Petr, zapisovatele:
Kotvrdová Jiøina, a ovìøovatele zápisu: Ing. Stanislav Honek, Høebíèek Jan.
Zastupitelstvo obce:
Bere na vìdomí :
zprávu starosty k jednotlivým bodùm programu
informace o stavu invest. akce rekonstrukce kolní kuchynì v M Kovalovice
informace-rekonstrukce místního rozhlasu
Schvaluje:
na základì výsledku výbìrového øízení pronajmout restauraci na Tvrzi panu Boøivoji Mazlovi a souèasnì i nájemní smlouvu.
zámìr odkoupit letní výèep pana Gregory
smlouvu o nájmu pozemkù p.è. 285 a p. è. 519 v k. ú. Kovalovice s Mikroregionem Rokytnice pro úèely vyuití informaèního
sportovního a odpoèinkového zaøízení na cyklotrasách Mikroregionu Rokytnice.
zaøazení køíù na pozemcích parc. è. 667, 352/1, 519, 549 a 962 v k. ú. Kovalovice v celkové cenì 112 900,- Kè, podle znaleckého posudku è. 416/46/2004 vypracovaném Ing. Radko Semrádem do majetku obce
rozpoètová opatøení dle pøílohy.
Povìøuje a ukládá:
starostovi uzavøít nájemní smlouvu na restauraci od 1. 8. 2004 a uzavøít smlouvu o nájmu pozemku s Mikroregionem
Rokytnice, ve podle schválených zásad
starostovi a místostarostovi jednat podle schváleného usnesení.
Schváleno vemi pøítomnými èleny zastupitelstva obce.

VÌTØÁK POZOØICE
obecnì prospìná
spoleènost

almanova nauèná stezka
O prázdninách byla vyznaèena slibovaná modrá turistická
znaèka. Krásnou procházkou kolem studánek Srnèí
(Kroupovy), almanovy, Vildenberka a almanova kamene se
dostanete a k Jelenici, kde najdete novou studánku
Paøezovou. Od jezerské hájovny je to asi 7 km. Modrá znaèka je propojena od almanova kamene lutou znaèkou pøes Tøi
studýnky do Vítovického lebu. Mnoho turistù i cyklistù u
tuto pìknou lesní trasu se zajímavými zastaveními objevilo. Na
Vildenberku je instalována informaèní tabule o hradu a jeho
historii, u almanova kamene si pøeètete, kdo vlastnì Josef alman byl a u Paøezové studánky se mùete osvìit z lesního pramene. Na ohniti u Jelenice si dopøejte pekáèek. astnou cestu !
Oslava 120. výroèí J. almana
V nedìli 8. srpna jsme poøádali u Jelenice spolu s obcí
a ÈSOP slavnost k 120.výroèí narození pana Josefa almana zakladatele èeskoslovenské myslivosti. Mezi vzácnými hosty
jsme pøivítali také jeho vnuky Miloe a Jana s manelkami. Po
pøivítacích ceremoniálech jsme se vydali lesní cestou k almanovu kameni, kde se hosté od pana Kohouta dozvìdìli o pro-

jektu Pozoøický Slavín. U Jelenice jsme pak pøi táboráku
a pøi kytaøe toto milé setkání ukonèili.
Pozvánka - Vìtrné mlýny
Na listopad pøipravujeme ve spolupráci s Ing. Doubkem
v Dìlnickém domì výstavu o vìtrných mlýnech. Uvidíte zde
obrázky i modely a dozvíte se o mlýnech mnoho zajímavostí.
Termín jetì není upøesnìn, ale budete vèas informováni.
za Vìtøák
Mgr. Ale Tinka

OBECNÍ ÚØAD A RESTAURACE NA TVRZI

poøádají

MARTINSKÝ
LAMPIONOVÝ
PRÙVOD
Dne 11. 11. 2004 v 17 hodin
Sraz pøed drogerií paní Bláhové
Po lampionovém prùvodu bude v areálu vedle
restaurace pøipraveno opékání pekáèkù
a program pro dìti.
pekáèky a obèerstvení je zajitìno.
Vichni jsou srdeènì zváni
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enáèské hody
Poslední srpnovou sobotu se konaly
pod zátitou místního hasièského sboru
enáèské hody. Pøes poèáteèní nezájem se nakonec zúèastnilo 17 párù. Za
pøíznivého poèasí proel prùvod celou
obcí a poté se konala taneèní zábava pod
májou v areálu vedle restaurace. K tanci
a poslechu hrála Sivická kapela.
Pro velký úspìch si v nedìli odpoledne po úklidu areálu stárci znovu zazpívali a zatanèili pøi vlastním zpìvu. Bylo by
dobré, kdyby se po nìkolikaleté pøestávce konaly tyto hody kadým rokem.
Díky vem zúèastnìným a vem, kteøí
pøispìli k úspìnému prùbìhu vèetnì
Sboru dobrovolných hasièù.
Pøipravila Jiøina Kotvrdová

Za nás krojované bych chtìla podìkovat pøedevím manelùm Jiøinì a Pavlovi
Kotvrdovým a manelùm Irenì a Karlovi
merdovým za skvìlou organizaci vekeré práce a pøípravy, které jsou k takové
akci, jako jsou enáèské hody potøeba.
Díky ní mìli hody pøíjemnou atmosféru
a i mezi námi stárkujícími skvìlý ohlas.
Jitka merdová

Datum 28. srpna bylo významné hned
dvìma událostmi, které se ten den konaly enáèské hody a Hasièská soutì
v Kanicích, kde nai soutìící získali zlatý pohár. A tak odpoledne bylo pod májou co oslavovat.

ZLATÝ POHÁR
Dne 28. srpna se drustvo muù
zúèastnilo II. roèníku soutìe poárních
drustev Memoriálu Karla Floriána
v Kanicích.
První pøekákou bylo oetøení zranìné
osoby. Po provedení umìlého dýchání
nejménì dvìma èleny jednotka v poètu
1+5 nasedá do vozidla a vyjídí na tra.
Po odstranìní pøekáky pøes cestu - leící hadice naplnìná vodou, pokraèuje
drustvo zúeným místem tratì. Dalím
úkolem je odstranit z tratì koòskou vleèku a zaklínovat kolo. Pøitom za èarou
musí skonèit oj vleèky. Po dojetí vozidla
k nadzemní nádri provádí drustvo
útok, tvoøený dopravním vedením a dvìma útoènými proudy. Soutì konèí sraením terèù.
Soutìe se zúèastnilo druebné drustvo domácího týmu z rakouského mìsta

Spilern. I v mezinárodní konkurenci se
nae drustvo neztratilo. Zvítìzilo èasem
2.48.30 minut pøed drustvem z Babic
èasem 3.18.70 minut a domácím týmem
3.19.90 minut. V soutìi en zvítìzilo

domácí drustvo èasem 2.57.50 minut.
Soutìe se zúèastnili èlenové Kupka
Z., Valehrach L., Veèeøa O., Martauz
P. ml., Walter P., merda M.
Pøipravil velitel SDH Vladimír Filip
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TØETÍ VÝROÈÍ VYSVÌCENÍ KAPLE
Dne 8. záøí jsme oslavili tøetí výroèí vysvìcení kaple. Me
svatá byla zahájena uvítacím proslovem starosty obce a slouena kovalovickým rodákem Jindøichem Kotvrdou za hojné
úèasti místních i pøespolních.
Kaple byla postavena na místì, kde podle záznamù stála od
roku 1826 døevìná zvonièka. Tato byla v letech 1885 a1890
pøestavìna na zdìnou. Ke zvonici byly postupnì pøistavìny
hasièská zbrojnice a místnost, které v prùbìhu doby slouily
rùzným úèelùm.
V roce 1999 Obecní zastupitelstvo rozhodlo o pøestavbì tohoto objektu na øímskokatolickou kapli. Stavba byla zahájena
v roce 2000 a dokonèena v roce 2001. Tato data na pøelomu tisíciletí mají i urèitou symboliku  vyjádøení díkù za ve dobré v uplynulém a prosbou o poehnání v novém tisíciletí. Dále
symbolický dar k výroèí obce, kterým je 870 let od první písemné zmínky z roku 1131.
Kaple byla postavena podle projektu zpracovaného
Ing. Jaromírem Handlem za spolupráce P. Ing. arch. Pavla
Kryla. Autorem vnitøního vybavení a kompozice detailù je výtvarník Ludvík Kolek.

Informace o èinnosti TJ Sokol Kovalovice
Prázdninovou èinnost jsme zahájili
10.7.2004, kdy jsme
uspoøádali 4. roèník
turnaje v nohejbalu pro
drustva z naí obce
a okolí Kovalovice open 2004.
Potìující byla úèast tøí drustev dorostencù, kteøí si v konkurenci s dospìlými
nevedli patnì. Vzhledem k vysokému
poètu zúèastnìných bylo nutno vytvoøit
dvì skupiny po pìti drustvech, kdy
z kadé skupiny postupovala dvì nejlepí drustva. Ta se pak utkala v závìreèném finále, ve kterém zvítìzilo drustvo
SEMAMA, na 2. místì se umístil nováèek
turnaje Hoek team Brno, na 3. místì
loòský vítìz Úpadek Pozoøice a na 4.
místì Staøí orli Kovalovice. Tuto nejvýznamnìjí prázdninovou akci je mono
hodnotit po vech stránkách jako velmi
vydaøenou, a to nejen co do sportovní

úrovnì, ale i spoleèenské, k èemu pøi
veèerním posezení výraznì pøispìli
Marian & Boris.
Dalí akcí oddílu nohejbalu bylo sportovní odpoledne, konané 17. 7. 2004.
Mimo petanque a tenisu bylo zamìøeno
pøedevím na badminton, ve kterém byl
uspoøádán turnaj manelských dvojic zúèastnilo se ho 8 párù. Rádi bychom
v zapoèaté tradici pokraèovali i v pøítích
letech.
Dne 21.8.2004 se uskuteènil závìreèný turnaj seriálu Východní konference
v Královopolských Váanech, které
drustvo Pozdní sbìr vyhrálo a Staøí orli
se umístili na 4. místì. V celkovém
hodnocení ètyø turnajù seriálu si nae
mustva ve srovnání s pøedchozími roky
nevedla nejlépe, a to pøedevím z dùvodu nevyrovnaných výkonù na jednotlivých turnajích : Pozdní sbìr, loòský vítìz seriálu, se umístil na 3. místì a Staøí

orli, vítìzové z let 2001 a 2002, a na
5. místì.
Dne 18. 9. 2004 se uskuteènil turnaj
ve Vinièných umicích. Ná oddíl postavil jedno drustvo, kterému se podaøilo
zvítìzit.
Pokud se týká ostatních aktivit oddílu,
pokraèovali práce na dokonèení tréninkové zdi pro tenis. Bylo provedeno nataení základní vrstvy omítky a oplechování, v souèasné dobì zbývá provést
tukovou omítku a nátìr. Dále byly zahájeny práce na zvýení ochranné sítì za
tréninkovou zdí.
Èlenové oddílu stolního tenisu se
v prázdninovém období vìnovali jiným
aktivitám. V mìsíci záøí byla provedena
registrace drustva muù pro mistrovská
utkání v okresní soutìi - roèník
2004/2005 a zapoèata pøíprava na tuto
sezónu.
Starosta TJ Bc. Miroslav Vlach
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Znáte nae okolí?
Jistì vichni znáte názvy jako Pøírodní
park Øíèky, CHKO Moravský kras nebo
Mariánské (Líeòské) údolí. Nabízím
vám tip na pøíjemný výlet strávený v tìchto místech. Je vhodný pro cyklisty vech
kategorií, starí dìti a ménì zdatní jedinci
jej zvládnou celkem bez obtíí, malé dìti
odvezou rodièe na sedaèkách na kole bez
vìtí újmy na zdraví.
První èást cesty asi nebude sympatická
pro ty, kteøí nemají rádi kopeèky, ale ta
brzy skonèí a pak u je to pohoda.
Mùeme zvolit trasu pochodovou pøes
umice, Vítovice, Vítovským lebem na
Kaleèník, anebo pøes Jezera na Panenku
Marii a po Raèické znovu na rozcestí
Kaleèník. Tím budeme mít to nejhorí za
sebou. Z Kaleèníku se dáme po èervené
4 km z kopce dolù na Øíèky a od mostu
budete pokraèovat pod Hádek. Zde si dìti
mùou zaøádit na prolézaèkách a vy se zatím obèerstvíte ve zdejím kiosku. Pokud
ovem není sezóna v plném proudu a neèekáte na pivo i pùl hodiny.
Po veobecném uspokojení chutí se
vydáte po zelené kolem rybníku k dalí
známé restauraci U jelena. Cestou lesem
postupnì minete jeskynì Máèalka, védský stùl, Netopýrka, Ochozská a Pekárna
 jistì nìkteré stojí alespoò za krátké zastavení. Troku vytøepaní z cesty po kamenech a koøenech stromù se po výjezdu
z lesa napojíte na modrou a dojedete
k Jelenovi. Zde jistì doplníte tekutiny,
dìti vyzkouí skluzavku a houpaèky, podíváte se, jak vypadá ivý ptros, a pokra-

èujete dále po modré údolím Øíèky, v této
èásti zvané Mariánské nebo také
Líeòské. Cestou máte monost se vykoupat ve 3 rybnících. V rybníce u chaty
Muka to nedoporuèuji  je zde zøízena

ete vybrat ze specialit jako køepelky, ralok, ptros nebo býèí lázy anebo si zajdìte do Eldoráda. Je to pøíjemné místeèko, kde si mùete dát rùzné dobroty na
grilu a potom vybít pøebyteènou energii
na trampolínách, dìti urèitì nadchnou autíèka a motorky na baterie, která jsou velmi lehce ovladatelná i pro 45leté. Jen si

Nepostradatelnou cyklistickou výbavou pøi poznávání naeho okolí je pøilba
chovná stanice divokých kachen. Celá
cesta vede po rovince, je pøíjemná, rychle
ubíhá a je zde velké mnoství obèerstvovacích stanic. Nicménì doporuèuji si ponechat hlad, ízeò a hlavnì finance na koneènou v údolí v Líni. Je zde velká
konkurence restaurace u Raka, kde si mù-

NA TVRZI
Ne kadý z nás moná zaznamenal zmìnu majitele
restaurace Na Tvrzi. Místní
tamgasti by nás upozornili na zmìnu znaèky piva,
která se teï toèí. Je to
Staropramen 10°, 12°.
Nás ostatní mùe zlákat
nabídka akcí do budoucna.
A plány nejsou malé. Na
pøítí rok je u domluveno letní kino, které by se promítalo
v areálu vedle restaurace. Dále je tu nabídka country-veèerù, veøejné zabijaèky, kovalovické tretry, uskuteènìní rùzných spoleèenských a rodinných akcí. Pro dìti je to makarní ples, atd.
Iniciativa je veliká, a tak záleí na zájmu obèanù jak ji vyuijeme.
Doufejme, e zmìna majitele pøinese bohatí spoleèenský ivot v naí obci a hospodskému spokojené zákazníky.
Jitka merdová

nachystejte nìjaké peníze  není to zadarmo, ale stojí to za to, vèetnì jídla.
Nu a poté nezbývá nic jiného ne usadit ponìkud ztìklé nohy a i trochu unavené tìlo zpátky na kolo a vydat se pøes
Podolí, Velatice, Tvaronou, Sivice a Pozoøice domù.
Pøipravila Eva emlová

Milé hospodyòky!
RYBY V PESTRÉ ZELENINCE
Ráda bych se s vámi podìlila o recept, který na talíøi nejen
skvìle vypadá ale i chutná.
Porce ryb (tresky, filety)
osolíme, posypeme koøením na
ryby, pokapeme ávou z 1/2
citrónu. Obalíme v hladké
mouce a prudce opeèeme z obou stran na rozehøátém oleji.
Mezi tím podusíme na oleji smìs zmrazené zeleniny (mrkev, hráek, kukuøice) s trochou vody, petkou pepøe, kari,
2 strouèky pokrájeného èesneku, témìø na mìkko.
Duenou zeleninu dáme do pekáèe, na ni vloíme opeèenou rybu, plátky cibule, rajèat, tenké plátky slaniny.
Prudce zapeèeme v troubì. Jako pøíloha se nejlépe hodí
brambory vaøené nebo americké.
Dobrou chu Vám pøeje Eva Lvová
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SLOUPSKÉ PUTOVÁNÍ
Nìmecký historik Norbert Ohler ve své knize Náboenské
poutì støedovìku a novovìku (nakl. Vyehrad 2000) uvádí, e
Evropu zformovaly støedovìké náboenské poutì. Tisíce a milióny lidí se vydávaly na cesty. Byly to poutì do Øíma, do
Santiago de Compostela ve panìlsku, do Svaté zemì, pozdìji
do italského Loreta, polské Èenstochové, do Mariazell a nespoèet dalích. Putovalo se pìky, bohatí na vozech èi koních, po
øekách a moøích, ale máme zaznamenánu spoustu pøípadù, kdy
právì i bohatí lidé neváhali obléct prostý poutnický at a vydávali se na cestu v chudobì. Poutník se doma se vemi rozlouèil,
uèinil poøízení (závì), protoe nikdy nevìdìl, jestli se jetì
vùbec vrátí. Smysl pouti byl pøedevím duchovní  pøipomínka, e i ná ivot je pou, e jsme jen na cestì k cíli. Kromì náboenských uitkù mìlo dávné putování i nezanedbatelný spoleèenský význam  stavby komunikací a mostù, rozvoj
ubytovacích, pohostinských a zdravotnických slueb, první pitály, rozvoj øemesel a mnoho dalího. Snad mùeme tedy øíct,
e souèasná Evropa svými duchovními a spoleèenskými koøeny èerpá mimo jiné i z tìchto zdrojù.
Duchovní cesta naí farnosti je rovnì formována kadoroèními poutìmi na poutní místa, z nich do naich èasù se udrely dvì pìí pouti  do Køtin a do Sloupa. Do Køtin se putovávalo na Svatoduní pondìlí a byla to jednodenní pou. Kdy
bylo v tento den zrueno volno, pøesunula se pou na následující nedìli  na Nejsvìtìjí Trojici. Naproti tomu sloupská pou
bývala dvoudenní. Chodívalo se (a stále chodí) druhou øíjnovou
sobotu. Vznik a dávná historie pouti je zahalena tajemstvím,
víme vak, e se putovalo v roce 1866. Tehdy v Pozoøicích øádil mor a poutníci, aby svým prosbám za jeho odvrácení dodali naléhavosti, li od sloupského køíe (poblí dneního východu z jeskyní) po kolenou. A prý od té chvíle, co odeli na pou,
u v Pozoøicích na mor nikdo neumøel.
Tradice této pouti, co záznamy sahají, nikdy nebyla pøeruena a koná se dodnes. Slavnostním zpùsobem se sochou, prùvodem a muzikou se pou konala naposledy v roce 1959, pak bylo
její konání zakázáno. Udrela se vak ve skromnìjích rozmìrech po celou dobu komunismu.
V souèasné dobì sloupská pou opìt oívá. Spoleèenské pomìry i styl zbonosti se zmìnily, take u nenosíme sochu Panny
Marie, nechodíme s muzikou, ale pøesto se pouti rok od roku zúèastòuje stále více poutníkù. Mnozí jedou autobusy nebo auty,
ale i dnes chodíme pìky a to za kadého poèasí. V roce 2000 putovalo asi 150 pìích poutníkù. Vycházíme ráno v 6.30 z kostela

se zastávkou u sv. Anny v Hostìnicích, dále nás vede cesta pod
Hádek, kde na lesní silnici vdy bývá zpívaný rùenec.
Pokraèujeme kolem novì postavené kaple v Bøezinì do Køtin
a pak do Jedovnic, kde je prostor na obìd. Pak pøes Vilémovice
na Macochu, kde si ti starí pamatují, jak krásnì znìly písnì, které muzikanti troubili na druhé stranì Macochy a kde nezapomenutelný pan Cyril Neuil dìlával na zábradlí horního mùstku
stojku. Cesta z Macochy kolem Koòského spádu pak u rychle
ubíhá a pøed pátou býváme ve Sloupì, kde se pøidáme k poutníkùm z autobusù a v kostele zaèíná program.
Kadoroènì hledám nejstarího a nejmladího pìího poutníka. A kdo se pìí sloupské pouti zúèastní poprvé a ujde po
svých aspoò poslední úsek z Macochy, obdrí pamìtní list na
památku svého prvního sloupského putování.
Pøipravil P. Jan Nekuda

ZVEME VÁS NA TRADIÈNÍ POU

NAÍ FARNOSTI DO SLOUPA
V SOBOTU 9.10.2004
ÚMYSL LETONÍ POUTI:
Prosba za obnovu rodin a rodinného ivota
PROGRAM PÌÍ POUTI:
6.30
7.30  8.00

odchod z kostela v Pozoøicích
zastávka u kaple sv. Anny v Hostìnicích, ranní
modlitba, 1. téma
9.30  10.00 zastávka v kapli v Bøezinì, modlitba, snídanì,
2. téma,
12.00  13.30 zastávka v Jedovnicích na obìd
13.30  14.00 modlitba v kostele v Jedovnicích, 3.téma
15.00
zastávka na Macoe
15.30
zastávka na Koòském spádu, 4.téma
17.00
sraz u jeskyní s poutníky z Jedovnic, prùvod a
spoleèný program v kostele
Odjezd autobusù ve 13.00 hod. ze umic a Koválovic pøes
Pozoøice se zastávkou ve Køtinách. Zájemci se mohou zapsat
v kostele.
Kdo chcete mít spoleènì zajitìný obìd v restauraci V chaloupkách v Jedovnicích, pøihlaste se do 3. 10. Napite se v kostele nebo na adrese fara.pozorice@iol.cz
Kdo plánujete jít pìky i nazpìt a chcete mít zajitìný nocleh
ve Sloupì, pøihlaste se u p. Mikuly.
DALÍ INFO:
Fara Pozoøice, Na Mìsteèku 13, 664 07 Pozoøice
tel: 544 250 229, mobil: 605 728 515

SOUTE VESNICE ROKU 2004
KRAJSKÉ KOLO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Letos ji po desáté byla Spolkem pro
obnovu venkova, Svazem mìst a obcí
Èeské republiky a Ministerstvem pro
místní rozvoj spoleènì vyhláena soutì
Vesnice roku 2004 v Programu obnovy
venkova. Soutì, na ní spolupracují
vládní i nevládní organizace, si dává za
cíl povzbudit obyvatele venkova k aktivní úèasti na rozvoji svého domova, pro-

kázat iroké veøejnosti význam venkova
a poukázat na rozmanitost programù
podporujících rozvoj venkova. Soutìe
se mohou zúèastnit obce, které mají
zpracován vlastní Program obnovy vesnice.
Dne 3. záøí jsme v Sivicích mohli být
pøítomni slavnosti pøedávání ocenìní
právì jmenované obci Sivice. Slavnost

byla zahájena mí svatou, kterou slouil
brnìnský biskup Vojtìch Cikrle.
Pøedávání ocenìní byli pøítomni i významné osobnosti naí politiky. Hejtman
Jihomoravského kraje ing. S. Juránek,
místopøedseda vlády Z. kromach, poslanec Parlamentu ÈR a místopøedseda
Rozpoètového výboru J. Václavek, poslanci parlamentu ÈR J. Grùza a L. ustr
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Na snímku místopøedseda vlády Z. kromach, starostka obce Sivice M. Kousalová
s manelem V. Kousalem
a senátor za volební obvod Vykov stupovali i z obecné problematiky obcí,
I. Bárek. Poté následoval prùvod krojo- nìkde byla vedena pøíleitostná diskuse
vaných stárkù vesnicí za doprovodu k problematice venkova, jeho ivota
Sivické kapely. Veèer byl zakonèen slav- a monostem rozvoje. Potom spoleènì se
nostní veèeøí s ochutnávkou vín a taneè- zástupci obecní samosprávy navtívili
ní zábavou kácení máje.
významná místa v obci, popøípadì si vyJistì by mnohé z nás zajímalo, co slechli obecní vize do budoucna.
vechno musí taková obec mít a jaká jsou
Osnova hodnocených oblastí ivota
kriteria pøi hodnocení této soutìe.
vycházela z dlouhodobì doplòované
Zkusme si projít podmínky soutìe komplexní struktury.
a zhodnome, co nae obec Kovalovice
1. Obec a její dokumenty - územní dosplòuje a co je jetì tøeba zlepit. Vdy kumenty, místní program, rozpoèet obce.
proè by se nemohla v pøítích letech této
2. Spoleèenský ivot - kontinuita,
soutìe také zúèastnit?
spolková èinnost, podpora obce.
Soutìe se zúèastnily tyto obce: Obec
3. Aktivity obèanù - dobrovolná práOstrovaèice, Brno-venkov (598 obyvatel), ce, zaèlenìní mládee, pospolitost, spoobec Kozárov, Blansko (116 obyvatel), lupráce.
obec Pamìtice, Blansko (213 obyvatel),
4. Podnikání - zemìdìlství, øemesla,
obec Nikolèice, Bøeclav (775 obyvatel), sluby, turistický ruch.
obec Morkùvky, Bøeclav (461 obyvatel),
5. Obraz vesnice - péèe o historické
obec Násedlovice, Hodonín (827 obyva- objekty, Soulad v zástavbì, nová zástavtel), obec Hýsly, Hodonín (394 obyvatel), ba, organizaèní opatøení.
obec Týnec, Bøeclav (1035 obyvatel),
6. Infrastruktura - obèanská vybaveobec Sivice, Brno-venkov (988 obyvatel), nost, inenýrské sítì, odpad. hospodáøobec Mokrá-Horákov, Brno-venkov (2600 ství, úspora energií.
obyvatel), obec Jiøíkovice, Brno-venkov
7. Veøejná prostranství - èistota, poøá(855 obyvatel), obec Bantice, Znojmo dek, nové úpravy, zeleò, pøírodní prvky.
(220 obyvatel), obec Horní Dunajovice,
8. Péèe o krajinu - péèe o pozemky,
Znojmo (650 obyvatel)
ÚSES, dalí opatøení.
Nìkteré obce soutìily ji ponìkoli9. Knihovny - vybavenost, poèet ètekáté, nìkteré byly v soutìi nováèky. náøù, svazkù, doplòkové sluby (internet,
Hodnocení probíhalo tak, e komise se zpravodaj apod.).
seznámila s dokumentací, která byla sou10. Celková obroda - duchovní oblast,
èástí pøihláky obce do soutìe. Komise obnova tradic, spoleèenská oblast.
projela èi prola obcí, následnì navtíviUmístìní
la obecní úøad, kde jí byly pøedloeny
Na umístìní na èelném místì byly
vekeré dokumenty obce, vztahující se podle výsledkù hodnocení od jednotlik historii obce a její èinnosti. starosta vých èlenù komise nominovány 2 obce.
obce pak komisaøe seznámil s obcí, jejím Pamìtice (okr. Blansko) a Sivice (okr.
vývojem a èinností. Následnì komisaøi Brno-venkov). probìhlo tajné hlasování,
pokládali své otázky z oboru, který za- kterého se vzdala paní Ing Ondráèková
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z dùvodu blízkého vztahu k obci Sivice,
v pøípadì rovnosti hlasù mìl rozhodnout
hlas pøedsedkynì komise. Z výsledku
hlasování vyla vítìznì obec Sivice v pomìru 5 : 3. U vítìzné obce za JM kraj
rozhodly o výsledku m.j. obecní a územní dokumenty, prùbìnì odbornì zpracovávané a pouívané, spoleèenské hodnoty ivota obce, její obraz, dynamika
jejího vývoje a pøístup samosprávy.
Krajská komise udìlila jetì následující ocenìní:
Modrá stuha za spoleèenský ivot obci PAMÌTICE
Bílá stuha za èinnost mládee - obci
KOZÁROV
Zelená stuha za péèi o zeleò a ivotní
prostøedí - obci BANTICE
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny - obci NIKOLÈICE
Diplom za vzorné vedení kroniky obci MOKRÁ-HORÁKOV
Diplom za rozvíjení lidových tradic obci NÁSEDLOVICE
Diplom za kvalitní kvìtinovou výzdobu v obci (Fulínova cena) - obci
KOZÁROV
Diplom za podporu rozvoje turistického ruchu - obci HORNÍ DUNAJOVICE
Diplom za obnovu tradièních døevin
(Jeøábu oskerue) - obci HÝSLY
Diplom za podporu rozvoje slueb
a obèanské vybavenosti - obci JIØÍKOVICE
Diplom za práci pro seniory - obci
MORKÙVKY
Diplom za zachování Památníku
Pohádky máje - obci OSTROVAÈICE
Diplom za úspìné vyøeení likvidace
odpadních vod - obci TÝNEC
Vítìzná obec krajského kola soutìe
Vesnice roku 2004 v Programu obnovy
venkova postupuje do kola celostátního,
které by mìlo být ukonèeno do konce
záøí, slavnostní vyhláení výsledkù soutìe se uskuteèní do konce listopadu.
Rada JM kraje na své schùzi 22. èervence 2004 doporuèila Zastupitelstvu
JM kraje schválit dotaci vítìzné
obci krajského kola soutìe Vesnice roku
ve výi 100 000 Kè, dále obcím ocenìným nìkterou ze stuh dotací vdy ve výi
20 000 Kè a obcím ocenìným nìkterým
z diplomù vdy ve výi 10 000 Kè.
(Dalí dotace poskytne Svaz mìst a obcí
ÈR a Ministerstvo pro místní rozvoj)
Vítìzná obec Sivice
leí na úpatí Drahanské vrchoviny,
15 km od Brna v okrese Brno-venkov.
Obec má 988 obyvatel. Vekeré informace o obci, o památkách v obci, o zajímavostech, o investièních akcích, o kulturním, spoleèenském i sportovním ivotì
najdete na obecních webových stránkách
www.sivice.cz.
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Mateøská kola v novém kolním roce
Prázdniny jsou ji nenávratnì za námi
a kolní rok se pomalu, ale jistì rozjídí
a pøináí nám mnoho nového. Jsou to
jednak nové dìti, které od 1. záøí zaèaly
navtìvovat mateøskou kolu, a také
nové podmínky v mateøské kole. Mám
na mysli napøíklad novou kuchyni, kterou obecní úøad v rekordním termínu bìhem letoních prázdnin
rekonstruoval, ale také napøíklad nové aktivity, které hodláme
bìhem letoního kolního roku v mateøské kole zavést.
Nejprve bych chtìla podìkovat vem, kteøí se podíleli na rekonstrukci kuchynì a pøispìli tak k jejímu uvedení do provozu
1. záøí . Stejné podìkování si zasluhují i maminky, které nám
pøed zaèátkem kolního roku pomohly s velkým úklidem, který
je po podobných akcích nezbytný. Díky ochotì a spolupráci
obecního úøadu a mnoha dalích lidí tak dìti 1. záøí pøily do
mateøské koly s novou kuchyní, novými dìtskými toaletami
a mnoha dalími úpravami.

Kreslila Martinka Lvová - 5 rokù

Bìhem letoních prázdnin byl pro dìti pøipraven a zpracován
nový kolní vzdìlávací program i Tøídní vzdìlávací program.
Tyto dva dokumenty jsou ve kolství novinkou, pravdìpodobnì
od 1.1.2005 budou povinné a nahrazují bývalé osnovy
a Programy vzdìlávání pro mateøské koly a jesle. Tyto dokumenty pøedstavují cíle, kterých chceme pøi práci s dìtmi dosáhnout, ale zároveò i metody práce s dìtmi a ve ostatní, co
s pøedkolním vzdìláváním souvisí. Tyto dokumenty zhotovuje
kadá mateøská kola sama a podle nich se také celý kolní rok
pracuje. Rodièe jsme s dokumenty seznámili na tøídní schùzce
konané 28. 8. 2004. Ná program nese název Já a mùj svìt
a jeho cílem je , aby se dítì úmìrnì jeho vìku seznámilo se sebou samým i se svým okolím, a to po vech stránkách (lidské
tìlo, rodina, okolí - Kovalovice, pøíroda, roèní období, kulturní
a spoleèenské události atd.).
Mimo bìnou kadodenní péèi budeme i nadále zajiovat
logopedickou péèi, nápravu a podporu pøirozeného rozvoje
øeèi. V této oblasti spolupracujeme s Mgr. Jeøábkovou z Centra
Logo Brno, která bude M pravidelnì navtìvovat (1krát týdnì). Dále jsme domluvili spolupráci s Keramickou dílnou ve
Slatinì a dìti, které budou mít zájem, mohou 1krát týdnì jezdit
na Keramiku. Mimo tyto aktivity v mateøské kole zùstává hudebnì pohybový krouek, vedený pí. uè. Malachovou a doufáme, e bude zachován i krouek Køesanské výchovy s pí.
Blahákovou (v loòském roce byl malý zájem). Bìhem kolního roku budeme navtìvovat divadelní, kulturní i sportovní
akce. Tìíme se, e jejich ohlas bude alespoò tak dobrý, jako
v loòském kolním roce.
Doufáme, e kolní rok pøinese dìtem hodnì nových, pøíjemných i pouèných záitkù a hlavnì, e dìti budou do kolky
chodit rády. K jejich dobré pohodì v mateøské kole pøispìl
také fakt, e jsme zaèali navtìvovat novì zbudované høitì,
kde se dìtem opravdu velmi líbí. Za toto høitì, jistì velmi oèekávané, patøí vedení obce vøelý dík.
Blanka Králová, øeditelka M

Nai jubilanti

Blahopøejeme vem jubilantùm a pøejeme jim pevné zdraví
a dobrou pohodu do dalích let.
ØÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC
Jméno
merda Vladimír
Trávníèková Boena
emla Stanislav
Lajchman Karel
Gillíková Marie
Lozrt Bohumil
Julinková Libue

È. p.
24
62
30
114
137
142
12

Vìk
60
60
70
70
75
80
80

Nar.
14. 10.
23. 10.
9. 11.
11. 11.
16. 12.
24. 11.
6. 12.

1944
1944
1934
1934
1929
1924
1924

Váení spoluobèané,
abychom pøedeli pøípadným konfliktùm a nedostali se do rozporu se zákonem (è. 101/2000 Sb. o ochranì osobních údajù), vyzýváme ty
obèany, kteøí se zveøejnìním svých údajù v této rubrice nesouhlasí, aby svoji námitku sdìlili písemnì nebo telefonicky na obecní úøad.

Vzhledem k zaplnìní tohoto èísla Zpravodaje jsme nezaøadili pokraèování Záznamù z druhé svìtové války. Omlouváme se
a budem se snait o zaøazení tohoto èlánku v pøítím èísle.
Vae redakce
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KNIHOVNA
Váení ètenáøi,
zaèíná podzim a zima u
není daleko. Pro nás ètenáøe
to znamená dlouhé veèery, kdy si mùeme v pohodì uívat ètení pìkné kníky.
Ale zima také znamená náledí a oklivé
poèasí a zvlá pro starí obèany je cesta
do knihovny dost nároèná. Nìkoho tøeba
odradí i schody do 1. poschodí. Mùete
se pøihlásit a já vám knihy nebo èasopisy
po domluvì pøinesu. Nìkolika ètenáøùm
u takhle ètení nosím. Dnes vám opìt nabídnu nìkolik nových knih.
Co vechno je manelka schopná provést svému pøelétavému mui? A co èeká
jeho milenku? Jakou chu má pomsta
vskutku ïábelská? To se doètete v knize
ivot a lásky jedné ïáblice  autorka
Weldonová Fay. Podle románu byl natoèen úspìný film s Meryl Streepovou
v hlavní roli.
Román Bílá ena vás zavede do
Austrálie 19. století. U domorodého
kmene vyrùstá bílá dívka Midi. Protoe
se pøíli odliuje od ostatních, pøidá se
k bílým lidem. Èasem zaène pátrat po
své totonosti a rázem je kolem ní plno
záhad a problémù. Kdy je ena v lázních - árliví manelé, nevìrné eny, záletníci, sadistická sestøièka, neastné
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lásky, osudová setkání
jaká mùete zaít jen
v lázních. Knihu si
pøeète rád kadý kdo
v lázních byl, ale i ten,
kdo o lázních slyel
jen vypravovat. Autorka Fuchsová Irena.
Soukromý nebe od Valíkové
Veroniky. Útlá kníka o rizikovém tìhotenství, porodnicích, pacientkách a lékaøích. Ale je to také pøíbìh o síle dobrého
slova a o lásce a mnoha podobách.
Zvìrolékaø a vai miláèci  autor
Nickolas H. Dodman. Kniha obsahuje 14
pravdivých a dojemných pøíbìhù o trpících psech a koèkách. Doktor Dodman je
vypráví s humorem a mimoøádným pochopení pro nae ètyønohé miláèky.
Podobné pohodové ètení najdete
i v knize od anglického veterináøe
Davida Granta Zvìrolékaø na sál. Také
tady jsou hlavními hrdiny nai domácí
mazlíèci, kteøí nám pøináejí velkou radost, ale nìkdy nám dokáí také  poøádnì zatopit. V jednom praském èináku
bydlí obyèejní nájemníci, herci, malíø,
právník,ale také zde kupodivu straí.
Bylo by to k smíchu, kdyby tady nedolo
k vradì a kapitán Exner opìt zasahuje.
Pùvodní èeská detektivka Na dosah
ruky od Václava Erbena, kde zloèiny
øeí známý kapitán Exner.
V. P. Borovièka  Ukradli bohùm
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smrt. Dalí kniha oblíbeného spisovatele
vychází ve známé edièní øadì  Zloèiny,
které veli do dìjin. Ètenáøky Vlasty
Javoøické potìí dalí dva romány
Nebeská krùpìj a tøídílný román Dìti
tìstìny. Kdo má rád váleèné romány si
rád pøeète knihu A zniète Paøí  autor
Hassel Sven. Tento autor dobøe ví, o èem
píe. Sám proil na vlastní kùi nejen druhou svìtovou válku, ale také jako zbìh
a pozdìji váleèný zajatec dva koncentraèní tábory - nìmecký a ruský. Jeho romány
jsou neobyèejnì autentické, protoe hrdiny jsou obyèejní vojáci se svým svérázným humorem. Je to pøíbìh, v nìm hrdinové, kteøí pøeili Stalingrad a Kursk
zjiují, e válka na západní frontì je stejnì hrùzná a zoufalá jako kdekoli jinde.
Èeské zvyky a obyèeje od Nového roku
a do vánoc. Zajímavosti, zvyky, pranostiky, svátky, obyèeje známé i ménì známé
nám ve své knize pøipomíná autorka
Alena Vondruková. Julie a bílý poník,
Julie a panìlský høebec, Láska s vùní
koòské høívy, Zadáno pro blíence,
Super koata, Panna nebo blíenec, to
je jen nìkolik knih pro mláde. Pro ty nejmení mùete vypùjèit pùvabnou obrázkovou kníku O zvìdavém tìòátku.
To je jen pár knih z mnoha a vy si
urèitì najdete dalí, které vás zaujmou.
V knihovnì se na vás tìí
Milada Terberová

PTAÈÍ STÌHOVÁNÍ
Zdravím pøátele pøírody! Pomalu utichá ptaèí zpìv a po kraji se potulují hejna rùzných ptaèích druhù. Tak tøeba z tìch, zatím stále poèetných
paèèích, urèitì nemají radost vinaøi. Na druhou stranu, dráty elektrického vedení plné vlatovek a jiøièek pamatují u jen starí z nás.
Ptaèí stìhování je u v plném proudu. Nìkteøí ptáci u nás zùstávají
celý rok, jiní se na zimu stìhují na jih, dalí zimují u nás a nìkteøí jsou
stálí, jen kdy hnízdí, a pak se celý rok toulají i stovky kilometrù daleko.
A aby se to nepletlo, i nìkteøí jedinci stejného druhu mohou kombinovat
výe uvedené zpùsoby.
Ptáci, zimující v Africe, pøekonávají Støedozemní moøe ve tøech hlavních smìrech. Pøes Gibraltar, pak pøes Itálii, Sicílii, Maltu a nakonec pøes
Balkán a Krétu. Nejdále zalétá tøeba i kukaèka, do jiní Afriky, co je
skoro 10 000 km. Podzimní tah bývá pomalejí, ptáky na jaøe ene
hnízdní pud. Dennì urazí od 60 do 600 kilometrù. Nìkteré druhy ptákù táhnou jednotlivì, nìkteré v hejnech. Dále se lií denní dobou, kterou
zvolí k letu, tzn. den nebo noc. Pøi tahu se orientují podle slunce nebo
hvìzd. Orientaci mají vrozenou, protoe mladí najdou správnou cestu
i bez rodièù. Do cíle zdaleka nedorazí vichni. V Itálii, na Maltì, ale i jinde se loví tøeba skøivani a vlatovky k jídlu. Mnoho padne vysílením,
nìkteøí se stanou koøistí predátorù nebo obìtmi nepøíznivého poèasí.
A proè vlastnì ptáci v tìch teplých krajích nezùstanou a na jaøe se vracejí? Dùvodem je chudá potravní nabídka a zvýený poèet jedincù. Jiní
kraje by po celý rok takové mnoství ptaèích rekreantù neuivily.
Proto dopøejme naim opeøencùm astný let a a se nám jich na jaøe
vrátí co nejvíc.

Napsal a nakreslil ing. Ale Straka
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Pohledy do historie
Do roku 1752 mìly Pozoøice právo hrdelní. Rozsudky byly vykonávány (viz tajenku) na návrí nad údolím zvaným Peklo,
na hranicích Pozoøic a Sivic.

VODOROVNÌ: A. Kamenný útvar; zvon (básnicky).- B.
Topivo; ranní nápoj; 60 kusù.- C. Øecké písmeno; kolokázie;
tøetí pád.- D. Nìmecké mìsto; velký kopec; vlákna k ití; SPZ
aut Sokolova.- E. Spodky nádob; tajenka; borový les.- F. SPZ
aut Rokycan; hádka; heslo; kujné nerosty.- G. Cizí draví ptáci;
domácky Josef; zkratka Nakladatelství dopravy a spojù.- H.
Pøístavní hráz; ukazovací zájmeno; rozíøené jícny u ptákù.- I.
Svìtadíl; skrblit.
SVISLE: 1. Autobusová linka; divadelní hra.- 2. Nalezitì kamene.- 3. enské jméno; pozdrav na rozlouèenou.- 4. Vrcholná
soutì; tlak.- 5. Domácky Ivana; plazi; tihle.- 6. Znaèka nobelia; dámský klobouèek; potom.- 7. Akvarijní rybka; cíl.- 8.
Dvoukolák; listnatý strom.- 9. Vejce (v esperantu); hudební
znaèka; znaèka voltampéru.- 10. Popìvek; divoko; knedlíèek.11. Nápadnì; úbytek váhy schnutím.- 12. Mládì koèky; píchat.13. Dìlati opis.- 14. Umývadlo; výtaek z bylin.
Pomùcka: alapi, kalo, taro.
Minulá tajenka: Zdena Kaprálova
Autor: Ing. Ladislav Majer

Hobit 2004
Tak znìl název letoního tábora, který
se uskuteènil 17. èervence a 31. èervence 2004.
Letoní tábor probìhl v pøekrásném
Rakoveckém údolí na naem táboøiti
skautského støediska Pozoøice. Rakovecké údolí se nachází mezi Jedovnicemi
a Raèicemi na hranici Moravského krasu
a my táboøíme uprostøed údolí.
Tak jako loni táboøily spolu dva oddíly, 1. skautský oddíl a 3. smeèka vlèat,
oba dva ze skautského støediska
Pozoøice.Pro nás starí to bylo známé
místo, ale pro táborníky, kteøí táboøili poprvé, to bylo pøekvapení, e se dá táboøit
bez nìkterých vymoeností dnení civilizace. Jeliko táboøili samí kluci, tak na
táboøe probìhl nároènìjí program. Letos
ve znamení Hobitù.U zahájení bylo zajímavé, protoe probìhlo v pátek v pøedveèer odjezdu zahajovacím táborákem
na Pouce, kde jsme se dozvìdìli rozdìlení do rodù a zároveò si odzkoueli první spolupráci.
V den odjezdu jsme na táboøitì vyjeli na kolech, protoe to není daleko. A na
táboøe jsme mìli tento hobití den.
Program na táboøe probíhal takto: ráno
o pùl osmé byl budíèek, rozcvièka
v plavkách, úklid a hygiena. Zároveò
probìhla kontrola poøádku ve stanech.
Pak byla snídanì, ranní nástup, kde se za
zpìvu skautské hymny vytahovala vlajka
Èeské republiky na stoár.

Dopolední program probíhal po skupinkách, kde se kadý zapojil do vech
potøebných èinností v táboøe (vaøení,
chystání døeva, stavba suákù, køesel
a dalích opravných prací v táboøe)
a nebo jsme si roziøovali skautské znalosti o pøírodì, táboøení, historii, pobytu
v pøírodì.
Po obìdì a poledním klidu probìhla
vìtinou jedna z etapových her Táborové
hry Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky.
Letos probìhlo hodnì etapových her ve
znamení bojovek, a tak se vichni kluci mohli zapojit a poøádnì se vyøádit.
Potom následoval sport jako fotbálek
a dalí hry. V podveèer jsme se rychle
umyli, naveèeøeli, a pak probìhl veèerní
nástup, kde jsme na závìr za zpìvu státní hymny spustili vlajku.

Veèer probíhal vìtinou po oddílech.
Skauti mìli program u ohnì, kde si kadý nachystal program - píseò, scénku,
báseò, vyprávìní o filmu, knize. Vlèata
byla vìtinou v týpí, kde se èetlo z knihy
Hobit, a nebo se povídalo. Nìkdy si zahráli oblíbenou hru na araba. A pak se
lo spát, pokud nebyla nìjaká noèní hra
nebo táborák. Taky probìhlo nìkolik výletù do okolí. Jeli jsme se vykoupat do
jezírka ve starém lomu u Rudice a na
rybník do Jedovnic.
Termín tábora probíhal v nejkrásnìjím poèasí mìsíce èervence, prelo nám
jenom dvakrát druhý týden. Myslím si,
e letos se tábor zdaøil a dìti byli spokojené. Ale to u se jich musíte zeptat sami.
Jiøí Tygón Ondráèek
Vùdce smeèky vlèat
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