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Vážení spoluobčané,
dostává se k vám poslední číslo letošního zpravodaje. Blíží se adventní
doba, jejímž vyvrcholením jsou vánoční svátky, ale musím se vrátit
ještě ke komunálním volbám, které
proběhly v polovině října. Všem, kteří
přišli k volbám, děkuji. Je to důkaz, že
jim není život a dění v obci lhostejné.
Děkuji také za velkou podporu, kterou jste mně prostřednictvím hlasů
prokázali. Je to pro mne satisfakce
vzhledem k hodinám stráveným nad
neustálým dohledem stavby kanalizace a s tím souvisejících prací na obnově povrchů vozovek a chodníků. Současně cítím také povinnost nezklamat

vaši důvěru i ve třetím volebním období.
Ve zvoleném zastupitelstvu obce
nedošlo k žádným změnám, takže budeme pracovat další čtyři roky ve stejném složení. Nápadů a plánů je dostatek, vše záleží na finanční situaci, jak
a co se podaří zrealizovat. Předpokládám, že to budou buď dotační projekty s minimální spoluúčastí obce
nebo drobné investiční stavby.
Něco na odlehčení: „Když moderní
technika vyzraje nad člověkem…“ jistě jste zaregistrovali v pátek 22. 10.,
týden po volbách, tóny vánočních
koled plynoucích z obecního rozhlasu

s následným vánočním projevem starosty. V ten moment bych nejraději
chodil po obci v neviditelném kabátě.
Koledy v říjnu? Starosta se asi zbláznil? To jen paní účetní omylem spustila záznamník nastavený zmáčknutím
jednoho z mnoha tlačítek na ovládacím
pultu obecního rozhlasu. Za vzniklý
rozruch se omlouváme, vloudila se
chybička pod tíhou úkolů a techniku
prostě někdy nelze obelstít!
Závěrem vám všem děkuji za spolupráci v končícím roce 2010. Přeji vám
pokud možno klidné a pohodové prožití svátků vánočních, dětem splněná
přání pod rozzářeným stromečkem a
vše dobré v roce 2011!
Váš starosta Milan Blahák

Den přeslavný jest k nám přišel, dnes musí být každý vesel,
radujme se, veselme se v tomto novém čase…
ánoce zůstanou chudé pokud nám půjde jen o krásné dárky. Hodnotu dostanou pouze tehdy,
když přidáme otevřené srdce, vlídné slovo, podanou ruku, náš čas, porozumění.
Uvědomme si, co je pro nás skutečně hodnotné. Život je příliš krátký na to, abychom mohli
ztrácet čas neužitečnými věcmi. Proto darujme dar, který má trvalou hodnotu, dar, který nás
nadlouho přežije. Přejme a prokazujme si o letošních Vánocích laskavost a porozumění.

V
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Výpis z usnesení č. 5/2010
Zastupitelstva obce Kovalovice, ze zasedání konaného dne 12.10.2010
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je
přítomno 9, je tedy usnášeníschopné.
Jmenovalo:
zapisovatele: Jiřinu Kotvrdovou
Zvolilo: ověřovatele zápisu: Stanislava Pernicu, Ivana Sukovatého.
- schvaluje:
- úplatné věcné břemeno na vedení
NN, v části obce „Spojka“ poze-

mek p. č. 149 k. ú. Kovalovice
- rozpočtová opatření č. 4 dle přílohy
- návrh likvidační komise vyřadit z
majetku prodaný traktor Zetor inventární č. 108, Karty Sphere inv.
č. 956, hasicí přístroj W10 Hi-1
inv. č. 402, el. termoventilátor
ETA 2617 inv.č. 185 vše v hodnotě 109 867,20 Kč

Výpis z usnesení zápisu
ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kovalovice, konaného dne 4.11.2010
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z devíti zvolených
členů zastupitelstva je přítomno 8
členů, omluven 1, je tedy usnášeníschopné.
- volí v souladu s § 84 odst.1,
písm. l) zákona o obcích:
1. Starostou obce je zvolen Milan
Blahák, bytem Kovalovice 32, starosta
je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněný. Zvolen 8 hlasy z 8 přítomných
členů zastupitelstva obce.
2. Místostarostou obce je zvolen
Ing. Stanislav Honek, bytem Kovalovice 28, místostarosta je pro výkon
funkce dlouhodobě neuvolněný. Zvolen
8 hlasy z 8 přítomných členů zastupitelstva obce.

- bere na vědomí:
- složení slibu všech přítomných
členů zastupitelstva podle § 69
odst. 2 zákona o obcích
V souladu s ustanovením § 84
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce:
- zřizuje:
- finanční výbor a kontrolní výbor
- jmenuje do funkce
- předsedu finanční výboru - Jiřinu Kotvrdovou, bytem Kovalovice 186
- členy finančního výboru –
Petra Filipa, bytem Kovalovice 216
a Petra Šmerdu, Kovalovice 50.
- předsedu kontrolního výboru –
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- smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu
se zřízením stavby s JMP Net, s.r.o.
- bere na vědomí:
- připomínky k záměru Bioplynové
stanice Pozořice.
- posouzení žádosti pana Křivánka
ohledně budoucí výstavby na části
pozemku p. č. 890/1 „Hlinky“
Pověřuje a ukládá:
- starostovi a místostarostovi jednat
podle schváleného usnesení.
Milan Blahák - starosta
Ing. Stanislav Honek - místostar.
Ivana Sukovatého, bytem Kovalovice 51
- členy kontrolního výboru – Stanislava Pernicu, bytem Kovalovice
116 a Josefa Kadlece, bytem Kovalovice 111.
Ve své činnosti se výbory řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, dalšími zákony a
stanovenou náplní činnosti výboru.
- deleguje:
- do Svazku obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko zástupce
obce: starostu Milana Blaháka a
místostarostu Ing. Stanislava
Honka.
- do dobrovolného sdružení obcí Mikroregion Rokytnice zástupce obce:
starostu Milana Blaháka a místostarostu Ing. Stanislava Honka
Milan Blahák - starosta
Ing. Stanislav Honek - místostar

Obecní zastupitelsvo
První řada z leva: Petr Filip, Ing. Stanislav Honek - místostarosta, Jiřina Kotvrdová
Druhá řada z leva: Doc. MUDr. Radomír Buček, CSc., Josef Kadlec, Stanislav Pernica, Ivan Sukovatý,
Milan Blahák - starosta, Petr Šmerda
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Policie ČR informuje
Vážení občané,v minulých dnech se
v našem regionu objevilo několik případů okradení občanů o nemalé finanční částky. Pachatelé této trestné činnosti se zaměřují především na občany
staršího věku. Pod falešnou záminkou
se vloudí do jejich bytu či domu. Tam
pak odcizí z různých skrýší finanční hotovost. Věřte mi, že pachatelé bývají až
neskutečně úspěšní a získají mnohdy
i stotisícové částky.
Jejich úspěšnost bych rád dokumentoval na případu z minulých dní. S prosbou o pomoc při hledání jednoho
z domů v Újezdu u Brna oslovil zatím
neznámý pachatel dvaaosmdesátiletou
ženu. Podvodník údajně hledající dům
s odběrem plynu na černo se pod záminkou vrácení přeplatku za elektřinu
vloudil do jejího domku. Tam pak už falešný kontrolor rozvinul otřepaný scénář s potřebou rozměnění peněz. Pak
ženu odlákal do vedlejší místnosti, kde
mu měla pomoci s kontrolou zásuvek.
Nepřítomnosti důchodkyně využil
k odcizení více než třiceti tisíc korun.
Potom z domu utekl. Rómská dvojice
řádila den před tím v domě šestadevadesátiletého seniora v Řícmanicích.
Muž se ženou prý potřebovali vodu pro
jejich nepojízdný automobil. I když se
senior zdráhal, vnikli do jeho domu.
Tam využili nestřeženého okamžiku
a odcizili starému pánovi peněženku
s osobními doklady a třítisícovou finanční hotovostí.
Pachatelé velmi často používají podobné triky. Prodávají různé zboží,
představují se jako pracovníci elektráren, telekomunikačních firem či vodáren. Často také vystupují jako revizoři
nebo státní úředníci. Přichází rovněž
s velmi příjemnou zprávou o výhře.
Často pracují ve dvojicích. Jeden zabaví seniora, požádá jej o vodu, možnost
odskočit si na záchod. Druhý pak bleskově prohledá dům. Zpravidla neodchází bez kořisti.
Pane starosto, rád bych Vás požádal
o pomoc. Policie ČR by ráda Vaším
prostřednictvím upozornila občany na

Již tradiční Martinský lampiónový
průvod s programem pro děti, posezením u ohně a ohňostrojem v areálu
vedle restaurace se v letošním roce těšila hojné účasti.

tuto trestnou činnost. V příloze dopisu
je krátká zpráva k této problematice.
Lze ji využít pro sestavení relace do
místního rozhlasu, jako podklad pro
příspěvek do místní kabelové televize
či dalších lokálních medií. Vhodnou
formou je také například zveřejnění ve
vývěsních plochách obce.
Pane starosto, děkuji za spolupráci
a věřím, že se nám společně podaří přispět k eliminaci této nebezpečné a zákeřné trestné činnosti.
S přáním příjemného dne
npor. Bc. Antonín Krýsa
vedoucí OOP Šlapanice
tel. 974 626 445

POZOR NA ZLODĚJE!
Policie radí: nevpouštějte neznámé lidi do bytu, domu.
Na Brněnsku se v minulých dnech
objevilo nemálo případů okradení občanů přímo v jejich bytech a domech.
Pachatelé této trestné činnosti se zaměřují především na starší občany.
Pod různými záminkami se snaží
vloudit do jejich příbytků. Často se
představují jako pracovníci elektráren, vodovodů či telekomunikačních
firem. Přicházejí také s nabídkou prodeje zboží, výrobků podporovaných
reklamou v mediích. Podvodně vystupují také jako úředníci, kontroloři či
revizní technici. Zazvoní také u domu
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se zprávou o nemalé výhře. Často fingují poruchu auta nebo požádají pouze
o sklenici vody. Když je občané pozvou do bytu, v nestřeženém okamžiku obyvatele domu okradou a to zpravidla o nemalé finanční částky.
Požádají o vodu, rozměnění peněz na
vyplacení výhry či vrácení přebytku
za pravidelné platby. Takto získávají
informace o skrýších hotovosti občanů. Pak občanovi v nestřeženém
okamžiku nenávratně odcizí všechny
úspory.
Policie radí občanům, aby do domu
či bytu nevpouštěli cizí osoby.
Pracovníci firem jako jsou elektrárny,
plynárny vodovody a kanalizace, jsou
vybaveni průkazy, kterými prokazují
příslušnost k dané firmě. Zpravidla přijíždějí služebními automobily, které
jsou výrazně označeny. Občané se nemusí stydět a při jakékoliv pochybnosti případného pracovníka požádat
o předložení průkazu. Na místě je také
poznamenání si údajů o pracovníkovi,
vozidle a jeho registrační značce.
Občané si také mohou na dispečinku
firem telefonicky ověřit, zda firma pracovníka do jejich domu vyslala. Až
potom pracovníka do domu vpustit.
Opatrnost a obezřetnost je vždy na
místě.
Policisté zároveň vyzývají občany,
aby bez odkladu při jakékoliv pochybnosti a pohybu podezřelých osob po
obci kontaktovali Policii ČR. Na telefonním čísle 158 jsou policisté připraveni vždy pomoci.
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Zprávy ze školy
Projekt „Záložka do knihy spojuje školy“

Naše školní družina se s radostí zapojila do výše jmenovaného projektu. Všech 28 dětí z 1. – 5. třídy se těšilo, až
zhotoví svoji záložku pro kamaráda z partnerské školy
v Michalovcích na Slovensku. Než začaly vyrábět, seznámily se s naším východním sousedem – Slovenskou republikou. Děti ji našly na mapě a dozvěděly se základní údaje
o této krásné zemi obklopené horami. Ukázali jsme si
spoustu fotografií, skládali puzzle a přečetli úryvek z knihy
ve slovenském jazyce. Další dny už všichni malovali, vystřihovali, tiskli a lepili. Záložek hezkých a ještě hezčích ve
tvaru domečků, zvířátek, žebříků, stromů a deštníků začalo
přibývat, neboť práce děti velice bavila. Už si představovaly, koho asi potěší. Všichni společně jsme věřili, že školáci
na Slovensku se z našich výrobků budou radovat, a že vždy,
když budou číst zajímavou nebo napínavou knihu, si vzpomenou na svého kamaráda z malé obce Viničné Šumice
v České republice.
Na oplátku nám děti ze Slovenska poslaly svoje krásné
záložky, které jste si mohli prohlédnout na výstavě u příležitosti Dne otevřených dveří.
Tamara Kalábová
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Dopravní výchova
Žáci čtvrté třídy se zapojili do projektu dopravní výchovy. Na podzim absolvovali teoretickou část i praktickou jízdu na svých kolech. Na
jaře bude kurz pokračovat a děti se pokusí získat symbolický řidičský průkaz na kolo. Držíme jim pěsti.

Vystoupení žáků
Jsme rádi, když můžeme svými dovednostmi potěšit i ostatní spoluobčany, tak jako tomu bylo i na letošním setkání
jubilantů ve Viničných Šumicích, v Kovalovicích, v sokolovně u příležitosti výročí založení Sokola a také na výstavě
betlémů a perníčků. Děti recitovaly básničky, hrály pohádky nebo na flétnu.

Divadlo fyziky
V říjnu k nám zavítalo velmi zvláštní divadlo (ÚDIF –
Úžasné divadlo fyziky). Parta nadšených propagátorů fyziky
se snažila dětem přiblížit různé jevy prostřednictvím pokusů, z nichž mnohé si děti osobně vyzkoušely.
Olga Růžičková

Jaký byl náš Halloween?

Výlet do Brna
Všichni žáci jeli na výlet do Brna. Rozdělili jsme se na
dvě skupiny, mladší děti z první a druhé třídy navštívily
Mahenovu knihovnu, starší spolužáci si prošli historickou
část města s průvodkyní. Výlet se vydařil a to nejen proto,
že bylo pěkné počasí. Děti opět nabyly nové zkušenosti
a prožily pěkné dopoledne.

Pasování nových čtenářů
U příležitosti Týdne knihoven naši prvňáčci navštívili šumickou knihovnu, kde byli p. Puklovou slavnostně pasováni
na nové čtenáře. Seznámili se s provozem knihovny, poslechli si ukázky z pohádek a prohlédli mnoho knih.
Přejeme našim benjamínkům, ať se jim knížky stanou věrnými průvodci po celý život.

Keramika
Děti už nemusí jezdit na keramiku do Brna, protože jsme
pro ně zajistili kurzy přímo v naší škole. Pod vedením zkušené lektorky z Centra volného času Lužánky už si žáci vyrobili misku, aromalampu nebo zvoneček. Nejvíce jsme ale
pyšní na kolektivní betlém, který jsme připravovali pro
místní výstavu v sokolovně. Všichni malí výtvarníci si za
vydařené dílo zaslouží velkou pochvalu.

Hezký. Trochu strašidelný, ale děti si to užily. Kromě
masek a strašení jsme letos také hodně soutěžili a děti vyhrály spoustu cen. Proběhly soutěže o nejlepší masku
a soutěže ve zručnosti. Vyhodnotili jsme tři nejlepší z každé
třídy. Potom jsme se dívali na trochu strašidelné filmy, děti
si mohly vybrat, jestli chtějí shlédnout netradiční rodinku
Adamsových nebo nové zpracování příběhu o Alence v říši
divů. Obojí se líbilo. Letošní Halloween se vydařil.
Miriam Lerchová
Vážení rodiče, milí čtenáři zpravodaje, dovolte, abych
vám jménem všech zaměstnanců školy popřála krásné a pokojné Vánoce a do nového roku mnoho zdraví, štěstí a rodinné pohody.
Olga Růžičková
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Základní umělecká škola v Pozořicích
Historie školy
K základnímu vzdělání vždy patřilo
také umění hry na nějaký hudební nástroj. V Pozořicích začal v roce 1958
profesor Oldřich Placar vyučovat soukromě hře na klavír a varhany. Brzy po
té se začalo vyučovat také při
Osvětové besedě v Pozořicích hře na
klavír a na housle. Zde vyučovala Anna
Šlezingrová a František Promberger.
V roce 1963 vzniklo v Pozořicích detašované pracoviště LŠU Šlapanice.
Tehdy se vyučovalo v budově nynější
radnice. A konečně v roce 1965 byla
otevřena v Pozořicích samostatná
LŠU, jejíž ředitelkou se stala Anna
Šlezingrová. Výuka se přesunula do
tehdy nové budovy ZDŠ a 73 žáků hudebního oboru (klavír, housle, akordeon) vyučovalo 5 učitelů. S přibývajícím
zájmem o hudební vzdělání se začala
vyučovat i hra na dechové nástroje a
tak v roce 1975 mohla vzniknout dechová kapela LŠU, kterou řídil Jiří
Vrtek. Nelze nepřipomenout, že bývalí
žáci naší školy jsou základem kvalitně
fungující Sivické dechové kapely.
V roce 1976 vzniklo detašované pracoviště v Mokré, které tenkrát sídlilo
v jedné třídě ZDŠ. První učitelem se
zde stal odchovanec naší školy a absolvent JAMU Vojtěch Mojžíš.V roce
1985 odchází paní ředitelka Anna
Šlezingrová do důchodu a ředitelem se
stává Jan Florian absolvent brněnské
Konzervatoře, který již 15 roků na naší
škole vyučoval. V témže roce vzniká
v Pozořicích taneční oddělení, jehož
první učitelkou byla Dana Plottová.Významným rokem je rok 1987,
kdy se z dosud detašovaného pracoviště v Mokré stává pobočka. Do „vínku“
dostává samostatnou budovu, rekostruovanou původní ZDŠ. Jejím prvním
vedoucím se stal absolvent Konzervatoře Pavel Hamřík. Vzhledem
k novým podmínkám bylo možno
výuku rozšířit. Žáci měli možnost navštěvovat obor hudební (klavír, housle,
sólový a sborový zpěv), taneční a výtvarný. V roce 1991 dochází ke změně
názvu škol z lidových škol umění LŠU
na základní umělecké školy ZUŠ. Od
roku 1992 vyučuje v tanečním oddělení Zuzana Malachová, pod jejímž vedením dnes pracuje celkem 100 dětí. Pod
vedením Marcely Trhlíkové byl otevřen v roce 1992 v Pozořicích výtvarný

obor, který byl v roce 1996 rozšířen o
keramickou třídu, kterou vede Vít
Tříska. Od roku 1995 vyučujeme hře
na klavír a flétny také ve Tvarožné,
přímo v budově ZŠ. V roce 2008 odchází pan ředitel Jan Florian do důchodu a v roce 2009 se ředitelkou stává
Hana Navrátilová. K dnešnímu dni navštěvuje naši školu 330 dětí z Pozořic,
Tvarožné, Sivic, Kovalovic, Viničných
Šumic, Hostěnic, Mokré-Horákova
a Velatic. Za léta existence školy byly
provedeny stovky koncertů a veřejných vystoupení. V minulém roce jsme
navázali spolupráci se ZUŠ v Mohelnici, ZUŠ v Oslavanech a ZUŠ v Ivance
pri Dunaji. Z řady absolventů školy se
stali úspěšní hudebníci, tanečnice a výtvarníci.

Oslava
45. výročí Základní umělecké školy
v Pozořicích jsme chtěli oslavit společně s vámi. A tak jsme od začátku školního roku pilně nacvičovali, zpívali,
hráli, tancovali, malovali a vymýšleli
program k této významné události.
Slavnostním dnem se stal 20. listopad
2010. Dělnický dům v Pozořicích byl
od samého začátku ve 14.00 zaplněný
a náš program mohl začít. Během celého odpoledne jste si mohli prohlédnout
výstavu prací žáků výtvarného oboru.
O pestrý program během celého odpoledne se postarali žáci a učitelé hudebního a tanečního oboru a dramatického

kroužku občanského sdružení KNAP,
který od září v naší škole pracuje.
Přichystali jsme také výstavu starých
fotografií a video prezentaci naší školy
ze současnosti. Slavnostní koncert
v 16.30 zahájila paní ředitelka Hana
Navrátilová a seznámila všechny přítomné s historií školy. Jsme rádi, že
pozvání na tento koncert přijali také
paní Anna Šlezingrová (ředitelka
1965-1985) a Jan Florian (ředitel
1985-2008). Koncert byl opravdu slavnostní a vy jste mohli vidět a slyšet
naše nejlepší žáky. Závěr setkání patřil
vystoupení Sivické kapely, která nám
hrála jak k poslechu tak i k tanci. A to
už byl večer a slavnost, na kterou jsme
se tak dlouho připravovali, skončila.
Děkuji všem: ředitelce Haně Navrátilové za přípravu a organizaci celé
slavnosti, učitelům Lii Teplé, Romaně
Pávkové, Michaele Novákové, Haně
Zelníčkové a Pavlu Zelníčkovi za přípravu hudebních vystoupení, Zuzaně
Malachové za nacvičení všech tanečních vystoupení, Marcele Trhlíkové,
Markétě Haraštové a Vítu Třískovi za
připravenou výstavu výtvarných prací
svých žáků a Vladimíře Neužilové za
milá a historicky první vystoupení dramatického kroužku. Velký dík patří
také všem rodičům za ochotu, trpělivost a pomoc s přípravami tohoto slavnostního dne a těším se na další spolupráci.
Božena Škrobová
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Zprávičky ze Základní školy Pozořice
Školní rok 2010/2011 je v plném
proudu, a když se ohlédneme zpět,
můžeme vidět, že jsme toho za těch
pár měsíců v naší Základní škole
Pozořice zvládli opravdu hodně.
• Navštívili jsme brněnský pavilon
Anthropos, kde se děti učily trošku
jinak než ve škole a zpestřily si tak
výuku vlastivědy a dějepisu.
• Vědomosti z historie, i když tentokrát z jiného soudku, mohli nejen
naši žáci, ale i jejich rodiče a učitelé
uplatnit či rozšířit při prohlídce Prahy,
kam jsme se společně rozjeli během
předposledního říjnového víkendu.
• V rámci systematického rozvoje
enviromentální (ekologické) výchovy,
jejímž cílem je především zvyšovat
u našich žáků vědomí spoluodpovědnosti nás všech za současný i budoucí
stav přírody i společnosti a za místo,
ve kterém žijeme, absolvovali žáci výukové programy ve školském zařízení
Lipka.
• Úspěšnou akcí, při níž naši žáci
vyvinuli velké úsilí, byl již tradiční
sběr papíru - tentokrát však s novou
motivací. Mezi jednotlivými třídami
probíhala soutěž a nejúspěšnější třídy
na prvním a druhém stupni za odměnu

získaly Den s třídním učitelem, pro
který si mohly vybrat činnost podle
svého přání. Celkově jsme nasbírali
neuvěřitelných 13 136 kg starého papíru.
• A protože již staří antičtí filozofové vyznávali myšlenku „V zdravém
těle zdravý duch“, proběhly v polovině
října ve škole Dny pro zdraví se zajímavým a bohatým programem, na
němž se podíleli nejen odborníci zvenčí, ale i naši pedagogové. Žáci si mohli
prověřit znalost zásad první pomoci,
zacvičit si na míčích, vyzkoušet nordic
walking či zumbu, učit se relaxovat,
uplatnit v praxi zásady zdravé výživy
a pod vedením lékařky zjistit, zda
správně pečují o své zuby.
• Na začátku prosince si všichni
žáci i zaměstnanci Základní školy
Pozořice připomněli 50. výročí otevření současné budovy školy. Oslavy
byly zahájeny slavnostní akademií,
která se uskutečnila ve čtvrtek 2. prosince na sokolovně v Pozořicích.
Program, na němž se podílela většina
žáků školy se svými učiteli, byl velmi
pestrý a bohatý. Návštěvníci, kteří se
dostavili v opravdu hojném počtu,
mohli zhlédnout nejen hudební, taneč-

Loštice 24.–26. září 2010

ní a sportovní vystoupení, ale i divadelní scénky a nejmenší žáci se jim pochlubili, co všechno se již za těch pár
měsíců od začátku školního roku naučili. Všechna vystoupení se dětem
povedla a bylo vidět, že samy mají ze
své práce velkou radost. Jistě i proto je
diváci odměnili bouřlivým potleskem.
Poslední číslo bylo tak trochu překvapením i pro většinu účinkujících, protože žáci z 9. a 8. třídy nacvičili společně s učiteli country tanec, který
s velkou chutí na závěr zatančili.
• Oslavy dále pokračovaly výstavou, která se vztahovala k historii
školy a byla připravena v jejích prostorách. Výstava byla slavnostně zahájena
v pondělí 6. prosince za přítomnosti
starostů a ředitelů škol z okolních
obcí, sponzorů, bývalých učitelů a dalších návštěvníků. Tento den byl také
prvním ze dnů otevřených dveří, které
se ve škole uskuteční. Další dny otevřených dveří budou probíhat v lednu
a všichni, kdo máte chuť se do naší
školy podívat, jste srdečně zváni.
Všechny důležité informace o škole
můžete najít na našich nových webových stránkách www.zspozorice.cz
PhDr. Jan Dudek, ředitel školy
V pátek 24. 9. jsme ve složení
Stanislav Žemla, Petr Šmerda, Alena
a Pavel Martauzovi a 13 dětí odjeli
směr Loštice. Ubytování nám poskytla
Hana Sršňová v Lošticích.
V sobotu ráno jsme se vypravili na
celodenní výlet do obce Bouzov. Navštívili jsme hrad Špránek na skalním
útvaru Zkamenělý zámek a u Javoříčské
jeskyně jsme zkoušeli lézt i slaňovat.
Při návratu jsme navštívili Památník
obětem války v Javoříčku, který připomíná jednu z posledních tragédií 2. světové války u nás a to vyvraždění všech
mužů z dědiny Javoříčko v květnu 1945.
V podvečer jsme vysadili kuchařky
Hanu Sršňovou a Alenu Martauzovou
na základně a odjeli do nedaleké
Mohelnice zaslouženě relaxovat do bazénu. Po návratu nás čekala večeře a zábavný program.
V neděli po nutném úklidu jsme vyrazili na hrad Bouzov. Počasí nám nepřálo, pršelo, ale náladu nám to nevzalo. Po prohlídce hradu a nezbytné
svačině, jsme vyrazili na cestu domů.
Stanislav Žemla
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Máme tady zbrusu novou naučnou stezku!
Slabou půlhodinu jízdy
busem z centra Brna, u jižního
okraje městyse Pozořic. Při
její návštěvě dobudete vrchol
Poustku, významnou krajinnou dominantu a zároveň
předsunutý izolovaný ostrov
Drahanské vrchoviny, položený do sníženiny karpatské
předhlubně. Stejné jméno náleží také
naučné stezce.
Pět informačních panelů postupně
odkrývá zajímavosti Poustky. Počátkem 18. století tu kníže Jan Josef
z Lichtenštejna nechal usídlit zbožné
poustevníky. Takže je jasné, odkud
pramení název pahorku. Poustka současně leží na rozhraní tří biogeografických oblastí – hercynské, panonské a
karpatské. Což se promítlo například

do struktury květeny. Díky
odstranění náletových keřů
lze z vrcholu dohlédnout až k
Hostýnským vrchům a hřebenu Bílých Karpat. Po skončení druhé světové války měla
být na Poustce vystavěna
kaple sv. Prokopa, financovaná z veřejné sbírky. Peníze se
zdárně sešly, proběhlo i položení základního kamene. Avšak „vítězný
únor“ zarazil další pokračování stavby.
Postupem času též zpustly někdejší
farní třešňové sady, kam zdejší omladina ráda chodila tajně mlsat.
Slavnostní otevření stezky se odehrálo 23. října 2010. O odborný výklad
se postarali hosté z Českého svazu
ochránců přírody, který se velkou částí
podílel na realizaci tohoto chvályhod-

JARNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH
ZIMNÍ TÁBOR PRO RODIýE S DċTMI
DċTI OD 5 DO 17 LET

ného projektu. Jen možná svým výkladem vzali mnohým pozořickým zbytky
jejich dětských snů. Neboť dlouhá léta
při svých dobrodružných výpravách
mimo dosah rodičovských očí i rukou
věřili, že tajemná Poustka není nic jiného, než dávná vyhaslá sopka.
Prakticky okružní trasa dosahuje
délky okolo jednoho kilometru. Naučná
stezka nebyla vyznačena v terénu, ani
nenavazuje na žádné stávající turistické značení. Každý panel obsahuje
schematickou mapu stezky, tudíž vaše
orientace bude velmi jednoduchá.
Nezapomeňte si do batůžku přibalit
špekáčky, poněvadž v cíli stezky se nalézá odpočinková terasa s ohništěm.
Vlastním Pozořicím udává tón hlavně
baroko. Především monumentální
stavbou kostela Nanebevzetí Panny
Marie, dále měšťanským domem spíše
lidového charakteru i sochařskou výzdobou náměstí. Pěší turisty zavede
z Pozořic modrá značka ke zřícenině
hradu Wildenberku, městysem procházejí cyklotrasy číslo 5136 a 5137.

PěEKRÁSNÉ PROSTěEDÍ KRKONOŠ

HOTEL TOP – RODINY S DċTMI

Pranostiky

(dvou až pČtilĤžkové pokoje s vl. soc. zaĜízením)

PENZION MLÝN – DċTI OD 5 DO 17 LET
(dvou až þtyĜlĤžkové pokoje)

❆ Na Štědrý den hvězdičky, ponesou
vajíčka slepičky.

12. – 19. bĜezna 2011 (jarní prázdniny)
Bohatý program na celý den pro malé i velké
lyžaĜský a snowboardový výcvik pro dČti od 5 let
- výcvik probíhá pod vedením kvalifikovaných lyžaĜských instruktorĤ s dlouholetou
praxí, lektorĤ fakulty sportovních studií
- výuka lyžování nebo snowboardingu probíhá formou skupinové výuky
(5 – 15 dČtí ve skupinČ, zaþáteþníci vždy v menším poþtu)
- lyžaĜské areály Benecko a Herlíkovice/Bubákov – 11,3 km sjezdovek
- sjezdovky jsou umČle zasnČžovány a nabízejí možnost veþerního lyžování
plná penze – výborná domácí kuchynČ
doprava z místa srazu v BrnČ pĜímo k hotelu a zpČt
je možné zajistit pĤjþení snowboardového nebo lyžaĜského vybavení (vþetnČ servisního
seĜízení)
ZIMNÍ TÁBOR PRO RODINY S DċTMI
Cena pobytu pro rodiny s dČtmi:
dospČlí
4.280,- Kþ
dítČ do 2 let
0,- Kþ (bez nároku na lĤžko, stravu a služby)
dítČ od 2 do 5 let
3.370,- Kþ
dítČ od 5 let
3.570,- Kþ
ZIMNÍ TÁBOR PRO DċTI
Cena pobytu:
základní cena
sourozenci

3.580,- Kþ/osoba
3.480,- Kþ/osoba

Cena zahrnuje: ubytování, plnou penzi, dopravu k hotelu a zpČt, skibus, skupinou výuku lyžování
þi snowboardingu (pro dČti)
Bližší informace a pĜihlášky získáte na:
WWW.ZSPOZORICE.CZ

ZŠ POZOěICE, p.o.
telefon: +420 728 401 600
email: info@zspozorice.cz

TČšíme se na Vás

❆ Dvanáct nocí a dní od Štědrého večera až do Tří králů, zvěstuje prý povětrnost příštích 12 měsíců.
❆ Je-li na Štědrý den vítr, bude
úroda malá.
❆ Když Vánoce obílí stromy sněhem,
tak je posype jaro květem.
❆ Mnoho sněhu v prosinci – mnoho
ovoce a trávy.
❆ Je-li studený prosinec, hodně práce
bude mít žnec.
❆ Když v prosinci mrzne a sněží,
úrodný rok na to běží.
❆ Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
❆ Jak vysoko v lednu leží sníh, tak
vysoko tráva poroste.
❆ Je-li teplo v lednu, sahá bída ke
dnu.

❆ Když je leden bílý, je sedlákovi
milý.

❆ Můžeš-li se v lednu vysléci do košile, připravuj si na únor kožich.
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Lesní klub na Jelenici
Lesní klub na Jelenici začal svoji
činnost v říjnu 2010 na lovecké chatě
Jelenice v údolí Hostěnického potoka.
Jde o pravidelný program pro děti
předškolního věku (od 3 do 6 let),
které bydlí v okolních obcích. Účastní
se i děti z Kovalovic.
Myšlenka lesních klubů vznikla ve
skandinávských zemích, dnes je rozšířena především v Německu a Rakousku. V České republice kluby postupně vznikají v různých podobách.
Ministerstvo školství projednává legislativní ukotvení lesních klubů a do
roku 2012 vede pilotní projekt lesních
školek v Toulcově Dvoře. Podle výsledků z této školky se bude odvíjet legislativní zpracování a úprava ve školském zákoně.
Principem tohoto prožitkového programu je pravidelný pohyb malé skupiny dětí za každého počasí v přírodě.
Děti si v krajině hrají a „učí se“ přirozeně se vším, co les nabízí. Dochází tak
k rozvoji sociální komunikace, týmové
spolupráce, přirozeného a důstojného
řešení konfliktů, prostorové orientace,
hrubé a jemné motoriky, rozvoji sebevědomí a sebepojetí a samozřejmě také
děti získávají znalosti o přírodě, ekologii.
Činnost lesních klubů nabízí plnohodnotnou předškolní přípravu. Lesní
klub na Jelenici nabízí prožitkový program pro skupinu 15 dětí, kterou doprovází hlavní pedagog a jeho asistenti,

všichni mají ukončené pedagogické
vzdělání, nebo dokončují pedagogický
obor na univerzitě. Program pomáhají
plánovat a realizovat také rodiče dětí
a obsahově se neliší od běžné mateřské školy.
Ráno se scházíme na autobusové zastávce Červený vrch mezi obcemi
Hostěnice a Pozořice a společně jedeme na Jelenici. Společný program začíná v kruhu, kterému říkáme hnízdo.
Tady si povídáme o tom, co jsme dělali předešlý den či víkend doma, děti
sdělují svoje zážitky. Svačíme společně
v kruhu. Velký prostor je dán volné
hře, případně pedagog nabízí řízenou
činnost. Hodně si společně hrajeme
a povídáme pohádky, pozorujeme les
a život v něm, tvoříme z přírodnin

a stavíme různé domečky v lese.
Dětem jsou k dispozici knížky v naší
klubové knihovničce. Na oběd se vracíme k Jelenici, kam nám dováží oběd ze
ZŠ Mokrá. Nevěřili byste, jak rychle si
děti myjí ruce a těší se na oběd. Po
obědě si chvilku hrajeme a v jednu hodinu si děti odváží rodiče. Do konce
roku 2010 se scházíme třikrát týdně
(pondělí, úterý, čtvrtek) od 8.30 do
13.00 hod., od ledna 2011 se naše činnost bude rozšiřovat.
Děti jsou teď na podzim dobře
a teple oblečeny, svrchní vrstva oblečení je nepromokavá a boty jsou
s membránou. Neexistuje pro ně špatné počasí, může být jen špatné oblečení. Pokud jsou děti v teple a suchu, nemají s počasím problémy.
Projekt je financován z příspěvku
rodičů.
Více informací o nás najdete na
webu http://lesniklub.webnode.cz.
Mgr. Klára Krchňavá
koordinátor projektu

Župní přebor ve šplhu
I když nemáme v tělocvičně
tyč na šplh, zúčastnili jsme
se župního přeboru se 4
dívkami a 3 chlapci.
Soutěžili ve dvou věkových kategoriích.
Dívky II. Hanka Martauzová druhé
místo, Petra Filipová 3. místo
Chlapci II. Martin Žemla 4. místo
Dívky III. Gábina Žemlová 1. místo,
Martina Lvová 2. místo
Chlapci III. Tomáš Martauz druhé
místo, Vojta Šmerda 3. místo
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Zimní obloha
Zimní obloha je nejkrásnější oblohou v celém kalendářním roce. Noci
jsou nejdelší v roce, a proto jsou pro
astronomické pozorování nejvhodnější.
Astronomická zima nastává 21. prosince, kdy Slunce vstupuje do znamení
Kozoroha a potrvá až do 21. března,
kdy Slunce vstupuje do znamení
Berana a začíná astronomické jaro.
Slunce v druhé polovině prosince vychází až kolem osmé hodiny ranní a zapadá kolem čtvrté hodiny odpolední.
V průběhu ledna 2011 se den prodlouží
o hodinu, koncem ledna 2011 Slunce
vychází kolem půl osmé ráno a zapadá
kolem páté hodiny odpoledne. Koncem
února 2011 už vychází Slunce kolem
šesté hodiny a čtyřicáté minuty a zapadá kolem páte hodiny a čtyřicáté minuty odpoledne. Měsíc je 4. ledna 2011
v novu, 12. ledna v první čtvrti,
19. ledna v úplňku, 26. ledna v poslední čtvrti. 3. 2. je Měsíc v novu, 11. 2.
v první čtvrti, 18. 2. v úplňku a 25. 2.
v poslední čtvrti.
Na začátku ledna 2011 nastává částečné zatmění Slunce, konkrétně
4. ledna 2011. Tento výjimečný úkaz
můžeme pozorovat pouhým okem, za
použití temného svářečského skla. Do
Slunce se nedívejme okem bez ochrany. Úkaz začíná 4. 1. v 8 h 05 m, maximální fáze zatmění (86%) nastává v 9 h
26 m a konec úkazu je v 10 h 55 m.
Planeta Venuše je nádhernou ozdobou ranní oblohy. Je velmi výrazným
objektem nad východním obzorem,
Mars je nepozorovatelný. Jupiter je

krásnou ozdobou první poloviny noci.
Už malým dalekohledem můžeme
vidět jeho čtyři nejjasnější měsíce a při
zvětšení alespoň 50x se můžeme pokochat mohutnými oblačnými pásy na
planetě. Krásnou planetu Saturn
s prstencem můžeme pozorovat
v druhé polovině noci. Vychází až
kolem půlnoci v souhvězdí Panny.
Planety Uran a Neptun už uvidíme ve
větším dalekohledu.
Na zimní obloze můžeme pozorovat
celou plejádu jasných hvězd. Pokud se
podíváme kolem desáté hodiny večerní
kolmo nad hlavu, uvidíme zde jasnou
hvězdu Capellu ze souhvězdí Vozky.
Má žlutavou barvu. Západním směrem
od Vozky se rozkládá souhvězdí
Persea. Na jihovýchod od Vozky je
možno nalézt souhvězdí Blíženců
s dvěma jasnými hvězdami Castorem a
Polluxem. Blíže k jižnímu obzoru nás
upoutá nejkrásnější souhvězdí zimní
oblohy – Orion. Orion nese jméno bájného lovce z antických bájí. Jeho nejjasnější hvězdy lze spojit do obrazce
tvořeného dvěma čtyřúhelníky (připomíná to křídla motýla). Výrazný je
„Orionův pás“, který je tvořen trojicí
hvězd. Pokud prodloužíme „Orionův
pás“ jihovýchodním směrem, narazíme
na nejjasnější hvězdu severní oblohy –
Sírius, který patří do souhvězdí
Velkého psa. Jestliže sledujeme směr
určený pásem Orionu na opačnou stranu, než leží Sírius, dospějeme do souhvězdí Býka, kde je jasná načervenalá
hvězda Aldebaran. V tomto souhvězdí
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vidíme pouhým okem malý útvar asi
8 hvězd, které tvoří otevřenou hvězdokupu Plejády.
Bližší informace o úkazech a orientaci na obloze můžete získat každý
pátek od 18.00 hod do 20.00 hod. na
Hvězdárně ve Vyškově. Kontaktní
adresa: Hvězdárna Vyškov, P.O.Box
43, 68201 Vyškov (tel.č. 517348668)
RNDr. Petr Hájek
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Co jste hasiči, co jste dělali…?
Dne 7. května 1885
byla v Kovalovicích založena Dobrovolná hasičská jednota. Prvním
starostou byl p. Alois
Zavadil č.p. 10 nadučitel v obci, prvním
velitelem Antonín Žemla č.p. 2. V září
již měla jednota 38 členů. Téhož roku
byla zakoupena za 120 zlatých ruční
čtyřkolová stříkačka od firmy Fr.
Smejkal.
K 50. výročí založení jednoty, v roce
1935, byla zakoupena za 20 000 Kč motorová stříkačka od firmy Vystrčil, kterou máme dodnes v provozuschopném
stavu. V roce 1956 byla sboru přidělena autostříkačka Tatra 70. Ta byla roku
1968 vyřazena a výměnou byla přijata
Tatra 805. V roce 1985 byla vybudována nová zbrojnice a roku 1988 bylo přiděleno i nové vozidlo Avia, kterou
máme doposud. Generální opravu motoru na tomto vozidle provedl Miroslav
Valehrach roku 2009.
V letošním roce si připomínáme 125.
výročí založení SDH v Kovalovicích.
Slavnostní výroční valná hromada se
konala 26.11.2010 v sále Na Tvrzi. Po
uctění památky zemřelých členů, starosta sboru Stanislav Pernica přivítal
přítomné členy a hosty. Starostu obce
Milana Blaháka, vedoucího odborné
rady mládeže krajského sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezka Petra Pejřila,
velitele okrsku Pozořice a člena výkonného výboru Brno-venkov Zdeňka
Mourala. Pozváni byli sponzoři a občané, kteří při různých kulturních akcích
pomáhají.
Zprávu o činnosti přednesl Jan
Hřebíček a o činnosti mladých hasičů
za rok 2010 Pavel Martauz. Novým členům, kteří během tohoto roku vstoupili do sboru, byly slavnostně předány

členské průkazy. V současné době má
sbor 72 členů, z toho 22 mládeže a dorostu.
Na návrh výboru ZO byla předána
čestná uznání základní organizace.
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okresní sdružení Brno-venkov
udělilo věrnostní medaile za 20 a 30 let
činnosti v SDH. Dále bylo předáno
čestné uznání okresního sdružení, medaile za příkladnou práci Stanislavu
Žemlovi a Pavlu Martauzovi. Medaili za
zásluhy Milanu Blahákovi a čestná
uznání. Na závěr byl předán titul
Čestný
člen
SDH
Kovalovice
Ing. Stanislavu Honkovi.
V diskuzi starosta obce poděkoval
členům za dosavadní činnost. Zdůraznil
finanční situaci obce a tím i následné
vybavování výjezdové jednotky technikou i spotřebním materiálem. Mladým
hasičům věnoval čepice se znakem
obce Kovalovice a sboru předal upomínkový dar ke 125. výročí založení
SDH v obci.
Velitel okrsku Zdeněk Moural poděkoval za zásahy, kterých se zúčastňujeme v obci nebo i mimo ni. Poslední
roky zvláště při požárech v katastru
Viničné Šumice. Také připomenul, že
na hasičské soutěže jezdíme pravidelně. Petr Pejřil vyzdvihl naši mládež,
která zvláště v posledních třech letech
dosahuje v soutěžích velice dobrých
výsledků. Dobře reprezentuje nejen
náš sbor, ale také okrsek Pozořice.
Při promítání videa jsme si připomněli nejen některé soutěže mladých hasičů a dospělých, kterých jsme se
zúčastnili, ale i jiné události. Večer
nám k tanci a poslechu hrála skupina
Rančeři.
Nový ročník hry Plamen začal závodem požární všestrannosti v Morav-
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ských Bránicích. Sestavili jsme dvě pětičlenná družstva. Mladší obsadili
v konkurenci šestnácti družstev 3. místo. Starší žáci skončili na 9. místě z devatenácti družstev.
Dne 13. 11. se v Drnovicích konala
soutěž O putovní pohár starostky obce
v uzlování. Starší žáci ze 41 družstev
postoupili mezi 16 nejlepších. Ve vyřazovacím souboji již dále nepostoupili.
Mladším žákům se tak nedařilo.
Družstvo dospělých zakončilo letošní soutěže 5. 12. v Sivicích. Pátého ročníku Mikulášské soutěže se zúčastnili
naše dvě družstva. Zvítězila Tvarožná
před naším družstvem, druhé družstvo
se umístilo na 4. místě.
Dne 20.11. zásahové družstvo vyjíždělo v ranních hodinách k požáru seníku střediska Bonagro ve Viničných
Šumicích. Zřídili jsme čerpací stanoviště na vodní nádrži Kovalovice.
Společně se sborem ve Viničných
Šumicích jsme čerpali vodu do cisteren.
V časových intervalech se střídalo dvanáct lidí od rána do večerních hodin.
Poděkování patří nejen členům výjezdové jednotky, ale i dalším členům,
kteří se zásahu zúčastnili.
V roce 2011 vás zveme na tyto akce:
- 19. 2. 2011 – Posezení u cimbálu - organizované společně se Sokolem
- 5. 3. 2011 – Ostatky – v roce 2011
oslavíme již 100. výročí ostatkového
průvodu po návsi. Věříme, že tento
bude největší a zapojí se do něj co nejvíce masek.
- 6. 3. 2011 – Dětský maškarní ples
- 3. 7. 2011 – Petropavelské hody
Výbor ZO SDH Kovalovice děkuje
všem členům i příznivcům za dosavadní činnost. Přeje klidné prožití vánočních svátků a v příštím roce pevné
zdraví.
Připravil velitel SDH Vladimír Filip
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Tělocvičná jednota Sokol Kovalovice
Poončení prázdnin se
činnost vrátila do zaběhnutých kolejí. Začala pravidelná cvičení těch nejmladších,
muži provozují sálovou kopanou a pravidelně se hraje badminton. Nohejbal,
který se od října přestěhoval do tělocvičny ZŠ Pozořice, se v současné době
potýká s problémy, neboť se 3 členové
oddílu z důvodu zranění nemohou zúčastňovat tréninků. Když se k tomu připočítá směnování některých členů, máme
značný problém se zajištěním dostatečného počtu hráčů.
V podzimním období bychom chtěli
vyzdvihnout práci našich nejmladších,
kteří pod vedením Standy Žemly úspěšně reprezentovali jednotu na akcích pořádaných Župou Dr. Jindry Vaníčka.
Podrobnější informace najdete v samostatném příspěvku.
Naší nejvýznamnější podzimní akcí
byl turnaj žen badmintonu ve čtyřhře,
kterého se zúčastnilo celkem 5 párů.
Zvítězila dvojice Eva Lvová a Miluše
Gillová. Tento turnaj jsme pořádali poprvé, ale vzhledem k příznivé odezvě,
hodláme v započaté tradici pokračovat
i v příštím roce.
Příchod zimy, zejména pak velké
mrazy, které přišly přece jen trochu
dříve, než jsme zvyklí, nám každý rok
komplikuje život. Především proto, že
jsme nuceni uzavřít přívod vody, takže
není možno používat WC. Velký problém

máme i s vytápěním sálu, protože stávající tepelné zdroje jsou nedostatečné.
Proto se budeme v nadcházející sezóně
snažit najít finanční prostředky na vyřešení tohoto nevyhovujícího stavu.
Rozloučení se starým rokem na chatě
Jelenice se letos konalo od 18. 12. do 19.
12. 2010. Na oficiální návštěvu jsme vyrazili v neděli 19. 12. 2010 v 9.00 hod.
z hřiště Za Mlýnem. Dále v úterý 28. 12.
2010, plánujeme 14. ročník turnaje jednoty ve stolním tenisu, v kategoriích
dvouhry a čtyřhry. Začátek je v 13.30
hod. v sále Na Tvrzi a všichni zájemci
jsou srdečně zváni.
Dále bychom ještě chtěli pozvat na
2 akce, které pořádáme začátkem příštího roku. Nejprve to bude 19. 2. 2011
večer u cimbálu, který spolu s hasiči po-

Orel Pozořice
Orelské hody, které se letos konaly 16. října, jsou nedílnou součástí kulturního dění v našem regionu. A mají také
zvláštní postavení mezi podobnými slavnostmi. Sdružují totiž
mladé lidi ze všech okolních vesnic a jsou každoročně takovým zakončením hodové sezóny. A tak můžete sledovat mládež z Pozořic. Kovalovic, Sivic, Viničných Šumic, za Tvarožné
i z Mokré, která se umí dobře bavit a ještě se postará, aby se
při zpěvu a tanci dobře bavili i ostatní.
Již tradičně se na Orlovně v Pozořicích ve spolupráci s pozořickým Klubem žen konaly v sobotu 27. listopadu 2010 Adventní dílny pro děti a Adventní jarmark. Děti vyráběly
dárky a zdobily perníčky. Všichni ostatní to mohli zkusit také
nebo si hotové výrobky koupit. Celé odpoledne se konal pro
děti také Mikulášský turnaj v bowlingu. A tak, když už
někomu docházela trpělivost při výtvarných činnostech,
mohl si jít zasoutěžit. Sladká odměna čekala na každého.
Orel Pozořice vás všechny zve na Orelský ples, který se
bude konat v sobotu 30. ledna 2011 od 20.00 hodin. Aby to
dětem nebylo líto, zveme je na Dětský maškarní ples,
který bude v neděli 31. ledna 2011 od 15.00 hodin.
Připravila Božena Škrobová

řádáme již po sedmé. Další plánovanou
akcí, tentokrát sportovní, bude jednodenní lyžařský zájezd do střediska v rakouském Lackehofu. Předběžný termín
zájezdu je 26. 2. 2011, autobus bude odjíždět z Kovalovic.
Závěrem příspěvku bych chtěl poděkovat všem členům jednoty za činnost
v uplynulém roce, cvičitelům a jejich
pomocníkům za obětavou péči o naše
nejmladší, příznivcům za pomoc při brigádách a v neposlední řadě sponzorům,
včetně Obecního úřadu Kovalovice, za
příspěvky, jak materiální, tak finanční,
bez nichž si činnost TJ nedokážeme
představit. Dále bych chtěl popřát všem
klidné vánoční svátky a hodně zdraví,
štěstí a pohody v novém roce.
Miroslav Vlach, starosta TJ
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Speleologická výprava
Členové Oddílu všestrannosti TJ
Sokol Kovalovice si na stereotyp v činnosti oddílu určitě nestěžují. Kromě
atletiky, gymnastiky, plavání, turistiky, či horolezení, mají teď děti už
i zkušenost se speleologií - tedy prozkoumáváním jeskyní.
V neděli 17. října 2010 jsme se vydali na výlet do Moravského krasu.
Naším cílem byla světoznámá jeskyně
Býčí skála, která je z bezpečnostních
důvodů pro veřejnost uzavřená, ale
pracovníci CHKO mají možnost předem domluvené skupiny mimořádně
provést. A tak jsme se vybavení helmami, baterkami a holínkami pustili do
neznámého dobrodružství.
Prohlídka začala ve vstupní části
jeskyně zvané Předsíň, známé díky nálezu bronzového býčka a „halštatského knížecího pohřbu“ z mladší doby
železné. Pokračovali jsme do Jižní odbočky podívat se na nejstarší jeskynní
malbu starou přes 5 000 let. Z té jsme
byli ale trochu zklamaní, byla to jen
změť různých čar a znaků. Dál jsme,
bohužel, pokračovat nemohli. Vypouštěli totiž před výlovem rybník Olšovec, a to zvedlo hladinu Jedovnického
potoka natolik, že voda zaplavila celou
spodní část Býčí skály.
Takže malá změna plánu: k podzemnímu toku potoka jsme museli

Barovou (Sobolovou) jeskyní. Vstup do
této jeskyně je hned nad Býčí skálou,
a to, co jsme vyšlapali do kopce lesem,
jsme potom museli slanit propastí
v jeskyni. Cesta pokračovala úzkou
nízkou chodbičkou, a to už jsme se
museli všichni plazit po břiše. Nic pro
slabší povahy, ale z našeho oddílu to
zvládli úplně všichni! Odměnou nám
pak byl překrásný pohled na potok,
který podzemím teče z Rudickém propadání. Stejnou cestou jsme se vrátili

Vážení čtenáři,
i v dnešním zpravodaji vám nabídnu
několik knih na dlouhé zimní večery.
Inspiraci k tvorbě originálních ozdob
a šperků z netradičních materiálů najdete v knize - Moderní šperky. Najdete zde návody práce s korálky,
drátky, látkou, papírem, dřevem, sklem
atd.
Kniha Moderní dům od podlahy
po půdu vám prozradí jak dům nebo
byt účelně a pěkně zařídit., vylepšit
a poopravit, přeměnit půdu na obytný
prostor, jak upravit okolí domu.
V edici Tajemství máme dvě nové
knihy – Záhady kolem nás od Vladimíra Lišky a Věděli příliš mnoho,
museli zemřít – napsal Andrea vod
Retgi.
Dinosauři na dlani a Velká kniha
o pravěku – tyto knihy ocení každý,
kdo se zajímá o pravěká zvířata.
Několik nových knih můžete vybrat

i pro děti Madla a Ťap od V. Chaloupky – příběhy mladého rysa a psa
známe z večerníčku.
Vánoční koledy – tady najdete
známé í méně známé koledy s obrázky
a čtením pro děti.
Trampoty černého kocoura, Nejkrásnější pohádky pod polštář, Návrat do Stokorcového lesa – děti si
určitě některou knížku vyberou.
K oblíbeným knihám patří hlavně
detektivky. Bojíš se tmy? - od S. Sheldon, Ztracená nevinnost od P.mac
Donald, Zpovědník napsal D. Silva,
Čtvrtý v pořadí od J. Pattersona, Vy-
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zpět, jen šplhat po laně vzhůru bylo
těžší, než slaňovat dolů. Po svačince
jsme se ještě vrátili do Býčí skály, kde
nás čekal náročný výstup do horních
pater jeskyně po třicetimetrovém žebříku! Viděli jsme už dokonce i první
netopýry, chystající se na přezimování
a vzácné kořenové krápníky. Domů
jsme se vraceli po víc jak čtyřhodinovém pobytu v podzemí, unavení,
mokří, špinaví, ale šťastní! Snad i maminkám nakonec nevadilo, že jsem
přijeli se zpožděním, a že jim bláto
z Býčí skály ucpalo pračku…
Alena Martauzová

volená k smrti od L. Jackson.
A ještě několik knih pro ženy, ale
nejen pro ně. Stránská Lenka – Náhodný dotek – příběh skupiny mladých lidí, jejichž osudy se neuvěřitelně
proplétají.
Roberts Nora – Tanec větru a Zakletá země. Clarková Nora – Krása
přináší smrt. Hershon J. – Nevěsta.
Austin Paul – Něco na bolest – příběh
pohotovostního lékaře.
Laube Lydia – Za závojem – zážitky a zkušenosti autorky z pobytu v
Saudské Arábii, kde pracovala jako
zdravotní sestra.
Lahcene M. Stále na útěku – Příběh Meriem, která se narodila v Alžíru
jako poloviční běloška a její život byl
plný ústrků, týrání a ponižování.
V. Pittnerová – Po létech, V. Javořická – Láska a krev a Nezhyne rod.
Přeji vám příjemné chvíle s knížkou.
Připravila Milada Terberová
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Myslivecké dopoledne pro děti v Kovalovicích
Myslivecké sdružení Viničné Šumice-Kovalovice uspořádalo v sobotu dne
26. června pro děti myslivecké dopoledne.
Děti se mohly zúčastnit zábavných
soutěží na 6 stanovištích.
Byly to:
střelba za vzduchovky
hod tenisákem do plechovek
poznávání stop zvěře
běh s míčkem
rozlišování rostlin a hub
poznávání zvěře
Kromě těchto aktivních disciplín,
zde byla další stanoviště, na kterých si
děti mohly prohlédnout zbraně členů
mysliveckého sdružení anebo trofeje
srnců a kanců.
Během akce byl pro děti i rodiče připraven vynikající kančí guláš, opékané
párky, různé sladkosti, limonády a pivo. Vše bylo zadarmo.
Po absolvování všech sportovních
atrakcí probíhal další program.
Nejdříve ornitolog pan Bartl z
Vyškova seznámil děti i rodiče s životem našeho ptactva a zároveň pustil
několik ukázek ptačího zpěvu.

S hudební vložkou za námi přijel
trubač Tomáš Hlavinka, student ze
Střední lesnické školy z Hranic. Na
lesní roh zahrál několik skladeb loveckého troubení – od „Lovu zdar „až po
„Halali“.
Pan Kříž z Pozořic, který se věnuje
sokolnictví, předvedl dětem svého cvičeného sokola, ukázal několik fotografií z lovu a vysvětlil základy sokolnictví
u nás a v zahraničí.
Další v programu mysliveckého dopoledne bylo předvedení několika ukázek vábení zvěře vábičem panem
Smejkalem z Lulče. K vábení využíval

Naučná stezka Poustka

různých nástrojů, včetně mušle a volského rohu.
Na závěr celé akce proběhlo vyhlášení výsledků a ohodnocení nejlepších.
Každé dítě navíc získalo upomínkový
diplom a sladkou odměnu.
Myslivecké dopoledne navštívilo
více než 60 dětí s rodiči, nejen
z Kovalovic, ale i přilehlých vesnic –
Pozořic, Viničných Šumic, Tvarožné a
Sivic.
Věříme, že se tato akce jak dětem
tak také rodičům líbila a těšíme se na
setkání zase příště.
Za MS Tomáš Dudek
Dne 23. října proběhlo slavnostní
otevření nové naučné stezky na
Poustce. Díky grantovému příspěvku
80 000 Kč, který jsme získali přes
Český svaz ochránců přírody od společnosti NET4GAS s.r.o., jsme vybudovali 5 naučných tabulí (Příroda,
Ptáci, Geologie, Poustevnictví, Vývoj
krajiny) a 4 vyhlídkové lavičky s odpadkovými koši. Slavnostního otevření se zúčastnilo asi 60 návštěvníků.
Mnoho zajímavostí se lidé dozvěděli
u každé tabule přímo od jednotlivých
autorů textů a obrázků (p. Jiří Bartla,
p. Hany Drobníčkové, p. Jana Trávníčka a p. Aleše Tinky). Naučná stezka
je zakončena malým tábořištěm s ohništěm, kde lze po předchozí domluvě
opékat špekáčky. Pokud budete hledat
tip na malý výlet do okolí, určitě vám
Poustku doporučujeme.
Za ČSOP Pozořice Mgr. Aleš Tinka
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Poselství z vesmíru
Jen v mléčné dráze je přes 100 miliard hvězd. Dosud největší objevená
hvězda má v průměru 250 milionů kilometrů. Je tedy přibližně 40 000x větší
než naše Země. To jsou čísla, pod
nimiž si nelze nic představit. V posledních letech astronomové objevili více
než 330 planet mimo sluneční soustavu. Tyto hvězdné kolosy přesahují lidskou chápavost a představu, že by tam
byl nějaký život.
Vědci, astrofyzikové, biologové
myslí jinak. Existuje ve vesmíru nějaká civilizace, nějaký živý tvor? Ve
svém bádání ničeho nedosáhli. Vzdali
se naděje, že by život odhalili na jiných
hvězdách. Mezi miliardami nebeských
těles jeví se naše Země jako ztracená
hvězda, jako zrníčko písku. Už před
třiceti léty napsal ruský astrofyzik
Šklovskij knihu Milióny cizích světů.
Přesto tvrdí, že naše Země je „zvláštní výjimkou ve vesmíru“. Že jen na ní
je život, inteligence, vývoj. Tomu se
dá věřit. Před lety v Kanadě, USA
a bývalém Sovětském svazu vysílali do
vesmíru radiová poselství. Inteligentní
bytosti mohly na tyto signály reagovat,
ale žádná odpověd zatím nepřišla.
Lze to však vidět i jinak. Před 2000
lety přišla z vesmíru zpráva. V evangeliu čteme; „Tak Bůh miloval svět,
že poslal svého jediného Syna“. Ke
světu nepatří jen tato země, ale celý
vesmír, což značí: Toto nepatrné
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zrníčko písku stalo se středem celého
kosmu. Ten, kdo drží ve své ruce vesmír jako ořechovou skořápku, drží v ní
i tuto zemi. Ten, který se nedá nikde
umístit, lokalizovat, vstoupil do světa
jako viditelný zjev, narodil se jako člověk „pro nás lidi a pro naši spásu“.
K tomu došlo v bezvýznamném
koutku světa, bez senzace, za svízelných okolností, podle tradice v opuštěném chlévě. O tom svědčí Písmo:
„Když hluboké ticho obepínalo všechno, sestoupilo k nám tvé všemocné
Slovo“. A dále se mluví, jak mágové
vedeni hvězdou přišli z dalekých kra-

jin, aby se poklonili Dítěti. Orientálci
tímto popisem chtěli naznačit, že hvězda je znamením, symbolem z vesmíru.
S tímto Ježíšem nastalo nové období.
Ruský fyzik tvrdí, že naše země je
zvláštní výjimkou ve vesmíru. Rozumí
tím, že život je jen na této zemi. Ale
pravděpodobně tvrdí tím něco víc, aniž
je si toho vědom. Země je výjimkou ve
vesmíru, protože Bůh miluje lidi.
A přesto, že „Ježíš přišel do vlastního
a vlastní jej nepřijali“, hvězda zůstává
a svítí nad zrozením Ježíšovým. A jak
dějiny ukazují, Ježíš a jeho poselství se
nedá umlčet, potlačit, umrtvit.
P. Josef Dobiáš,
emeritní vikář liberecký,
Holubice

Bohoslužby o Vánocích
pátek

24.12.

ŠtČdrý den

7.15
15.00
16.00

sobota 25.12.

Narození PánČ

nedČle 26.12.

Svaté Rodiny

pondČlí 27.12.

sv. Jana Evangelisty

úterý
stĜeda
þtvrtek
pátek
sobota

sv. Mláćátek
sv.Tomáše Becketa

28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
1. 1.

sv. Silvestra
Nový rok, slavnost Matky
Boží Panny Marie

17.00
22.00
7.30
9.30
14.30
7.30
9.30
7.15
17.00
17.45
17.45
17.45
15.00
7.30
9.30

poslední roráty, zakonþení adventu
první vánoþní mše – zahájení vánoc
rozsvícení vánoþního stromu pĜed
farou
setkání u jezerské zvoniþky
pĤlnoþní mše ( „in nocte“)
jitĜní mše („in aurora“)
slavnostní vánoþní mše (mše „in die“)
vánoþní zpívání s dČtmi u jesliþek
mše s obnovou manželských slibĤ

svatojánské žehnání vína na OrlovnČ
bohoslužba slova

dČkovná mše za uplynulý rok
slavnostní novoroþní mše

Vážení přátelé
Vánoce nejsou jen vzpomínáním na událost před dvěma tisíci
lety. Díky jejich slavení vstupuje
Boží láska do naší přítomnosti
a přitahuje blízké i vzdálené. Přitahuje ty, kteří touží po lásce,
která se daruje, po pravdě, která
sytí, po štěstí, které naplňuje
touhu po pravém životě.
Bůh přichází jako ten, kdo stojí
u dveří a klepe. A kdo mu otevře,
k tomu vejde jako vítaný host.
Přeji vám krásné letošní vánoce a Boží požehnání v celém příštím roce.
P. Jan Nekuda,
farář

Výtvarná vánoční dílna M. Hoffmannové, kde si mohly děti vyrobit vánoční
svíčky, se uskutečnila v pátek 3. prosince na faře v Pozořicích. Po mši svaté bylo
pro malé zájemce připraveno spaní na faře, kterému předcházel program her
s M. J. a P. Šmerdovými a pohádka od pana faráře. Toto malé adventní setkání
bylo ukončeno ranní mší sv. s „roráty“, na které šly děti s rozsvícenými lampičkami.
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Co nového na skautské stezce?
Skautský podzim
je kromě obvyklé
činnosti charakteristický i řadou výprav do podzimní přírody. Také v době
podzimních prázdnin podnikly jednotlivé oddíly výpravy a v neděli 14. 11.
jsme uspořádali již tradiční pouť ke sv.
Martinovi nad Lulčí. Kdo šel z Lulče

ský kurz, o němž se něco víc dovíte
níže.
Také na vánoční prázdniny chystáme řadu výprav do přírody, na výstavy
a podobně. Ale také jako v minulých letech se před Vánocemi aktivně zapojíme do roznášení Betlémského světla,
krásného symbolu porozumění mezi
lidmi, a po Novém roce do Tříkrálové

našeho městyse a skauti jim ho donesou před Vánocemi domů.
A hlavně se chceme ve družinách
věnovat výchovné práci dětí podle
skautských stezek.
Děkujeme všem, kteří nám s naší
činností pomáhají a podporují nás.
Všem přejeme krásné a klidné Vánoce
a vše dobré v novém roce 2010.
RNDr. Aleš Mikula,
vedoucí skautského střediska Pozořice

Rádcovský kurz

pěšky domů, mohl si odpočinout a načerpat síly v krásné podzimní přírodě,
letos za téměř letního počasí. Několik
skupin využilo naši terénní základnu,
chatu Jelenici, k víkendovým pobytům. Na Jelenici se také konal rádcov-

Tříkrálová sbírka
v novém…
Jak již tradičně, začátkem roku
2011 budou u našich dveří zvonit
Tříkráloví koledníci. Tentokrát za
Vámi přijdou s nemalým překvapením. A to v nově ušitých kostýmech.
Tyto kostýmy ušila Jitka Šmerdová
s pomocí Věrky Blahové. Celkem se
ušilo 16 nových kostýmů ve čtyřech
velikostech na které se spotřebovalo 27,5 metrů bílé látky, asi 4 kilometry nití a spousta času. Finanční
příspěvek poskytla KDU-ČSL.
Po kud byste rádi přispěli i Vy, obrať te se na F. Terberovu nebo
M. Blahákovu.

sbírky. Betlémské světlo převezmou
naši skauti letos ve Vídni v sobotu
11.12., občané naší obce ho budou moci
získat na sousedském štědrovečerním
setkání u Jezerské zvonice 24.12. v 17
hodin nebo se mohou napsat na úřadě

O víkendu 26. až 28. listopadu proběhl na Jelenici rádcovský kurz pro
skauty a skautky ve věku 13 – 15 let.
Zúčastnilo se ho 10 sester a bratří ze
tří oddílů našeho střediska.
Hlavní náplní kurzu bylo načerpání
nových nápadů a inspirace pro vedení
skautské družiny. Účastníci se mimo
jiné procvičili v práci s mapou, připomněli si, jak se pomocí buzoly orientovat
v lese, zopakovali si důležité věci z oblasti první pomoci a zamýšleli se nad
duchovním rozměrem skautingu. Z dřívek a větviček si postavili modely ohnišť a zahráli si spousty her jak venku,
tak i v chatě, ve dne i v noci. Vrcholem
celého víkendu bylo slavnostní obnovení skautského slibu.
V neděli po mši byla přednáška a beseda o roverství a po ní jsme se rozešli
domů bohatší nejen o vědomosti, ale
i o kamarády. Lenka Buchtová - Lenčí
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Tajenka − pohledy do historie
Dražovice
První člověk se podle nálezů na území Dražovic objevuje v
pozdní době kamenné. Soudíme-li podle jména, můžeme mít za
to, že prvním středověkým obyvatelem obce byl Dražej a jeho lidé.
Těm se totiž říkávalo ...(viz tajenka). Víte, že podloží Dražovic je
tvořeno vyvřelými horninami (žuly, granodiority a jim podobné
horniny), které jsou známé z dlažebních kostek, pomníků nebo
obkladů významných budov. Stáří těchto hornin určené moderními metodami se pohybuje kolem 580 – 600 milionů let.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

A
B
C
D
E

VODOROVNĚ: A. Povel pro psa; kolonie; experiment.- B.
Heslo; obilnina; těžký kov; předložka.- C. Domácky Gabriela; územní správní celek; slaná chuť; pokolení.- D.
Zápor; pokoj; ženské jméno; odpadní látky.- E. Tajenka.F. Asi; slovenské město; úkony (básnicky); SPZ aut Brna venkova.- G. Jehličnan; královská družina; chmelový nápoj;
ledovcový kotel.- H. SPZ aut Olomouce; představení klášterů; pozemek; část nohy.- I. Tropický strom; elektroda; pociťovat.
SVISLE: 1. Konec modlitby; příkaz k zastavení.- 2. Erbenova báseň.- 3. Domácky Otakar; krasové území; označení
českých letadel.- 4. SPZ aut Rokycan; potřeba k výrobě piva;
belgické lázně.- 5. Blíže určující příslovce; jméno tenisty
Lendla.- 6. Obtížná moucha; výkvět společnosti.- 7. Sada;
dezinfekční přípravek.- 8. Snad (řídce); části věty; předložka.- 9. Vlevo; předložka.- 10. Sarmati; kilogramy.- 11.
Tropická dřevina; kdo loví.- 12. Vejce (v esperantu); biograf;
řecké písmeno.- 13. SPZ aut Kolína; poučení; popravčí.- 14.
Uspati kolébáním. - 15. Bečky; kypřit pluhem.

F

Pomůcka: Ajatin, kar, pekan, pona, Spa.

G
H

Autor: Ing. Ladislav Majer
Tajenka z minulého čísla: VELESLAV, VELETICE

I

VÍTÁME
DO ŽIVOTA
(Omlouváme se za chybný a neúplný údaj
v minulém čísle zpravodaje.)
Gabriel Martin 18. června 2010
Maštalíř Jakub 22. června 2010

Silvestr
Srdečně zveme všechny občany

Naši
jubilanti

LISTOPAD, PROSINEC
Jméno
věk Jméno
věk
Míča Jiří
60 Starý Jindřich
75
Kratochvíl Petr
60 Plevová Hedvika 75
Bočková Ludmila 70 Lvová Drahomíra 75
Mazlová Anna
70
Blahopøejeme všem jubilantùm a pøejeme jim
pevné zdraví a dobrou pohodu do dalších let.
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.

na již tradiční silvestrovské
rozloučení se starým rokem
a přivítání roku nového,
u ohně v areálu vedle restaurace.
Přípitek proběhne v 0.30 hodin.
Kovalovický zpravodaj − vydává OÚ Kovalovice, pøipravuje Jitka a Petr Šmerdovi, tel.: 606 878 021, e−mail: petrsmerda@volny.cz. Zdarma pro obèany Kovalovic.
Tisk: PROTIS spol. s.r.o., Podolí 115, tel.: 544 228 378. (Neprošlo jazykovou úpravou).

