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Vážení spoluobčané,
letošní dlouhá zima je snad již na
odchodu, a tak se můžeme těšit na teplejší, delší a prosluněné dny.
V těchto dnech bude zastupitelstvem obce schválen rozpočet obce na
rok 2011. Pohybuje se v příjmech i ve
výdajích v částce 6 603 500,- Kč. Je
obdobný jako loňský rozpočet. Největší výdajovou položkou je kolonka
kanalizace 2 mil. Kč. Do této kapitoly
se promítá splátka na stavbu splaškové
kanalizace a splátka za výměnu silničních obrubníků a opravu místních komunikací. V letošním roce byla také
uhrazena částka 500 000,- Kč z celkové faktury 2 mil. Kč za opravu všech
chodníků v naší obci. Následují další
výdaje na školství, dopravní obslužnost, mzdy, energie, veřejné osvětlení, komunální odpad. Nezanedbatelná
a stále se navyšující částka je také za
přibývající úkony související s fungováním samosprávy, kterými jsou obce
neustále zatěžovány (např. el. podatel-

ny, datové schránky). Z hlediska investic je v letošním roce v plánu pouze
výměna několika oken na obecní budově za pomoci dotace z programu rozvoje venkova JMK, rekonstrukce
osvětlení v MŠ a zpracování projektové dokumentace na výstavbu inž. sítí a
komunikace „Za Dvorem“. Bohužel
víc nám finanční situace nedovolí.
V příjmové stránce se situace příliš
nemění. Příjmy obce se skládají z daňových (sem patří např. daň z přidané
hodnoty, daň z příjmů právnických a
fyzických osob, daň ze závislé činnosti, daň z podnikání dle místa vzniku,
daň z nemovitostí) a nedaňových příjmů (např. pronájem pozemků, pronájem budov, příjem ze vstupného z koupaliště apod.).
Naše obec je příznivcem sdružení
místních samospráv, bojujeme za spravedlivější rozpočtové určení daní (RUD)
pro menší obce. Jsme také pro zrušení
nenárokových dotací jednotlivých mi-

nisterstev a přerozdělení 50 % loterijní
daně do RUD. Problematika rozpočtového určení daní je komplikovaná, velká
města - Praha, Brno, Ostrava, Plzeň
a Olomouc - se pochopitelně brání jakýmkoliv rozpočtovým úpravám.
Složité je i prosazení nového RUD
v parlamentu, ale je naděje, že nové rozpočtové určení daní spravedlivější pro
obce bude zavedeno od 1. 1. 2012.
Pokud se tak stane, mohlo by to pro naši
obec přinést vyšší příjmy o 10 %–18 %,
což bychom všichni uvítali.
Jistě jste zaregistrovali zprávu
o novém nařízení vlády č. 91/2010
Sb. o podmínkách požární bezpečnosti
při provozu komínů a kouřovodů. Dle
tohoto nařízení by měl každý majitel
nemovitosti zajistit alespoň jednou
ročně kontrolu a čistění spalinových
cest s vystavením zprávy odborně způsobilou osobou (kominík). Ceny takového úkonu se pohybují od 300–700,Kč. Pokud by byl z řad občanů zájem,
zjistil bych u několika firem zajišťující
kominické služby cenu, popřípadě
(Pokračování na str. 2.)
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(Dokončení ze str. 1.)
vybral výhodnou nabídku. Firmy většinou v případě většího počtu zájemců
neúčtují dopravu. Kdo má zájem, nechťdá zprávu na emailovou adresu starosta@kovalovice.cz nebo na tel.:
544 226 009. O termínu budete informování rozhlasem nebo na webových
stránkách obce.
V jarních měsících proběhne sběr
nebezpečného odpadu a velkoobjemový sběr.
Termíny:
• sobota 16. dubna - v době od 9–11
hod. „Na Place“ velkoobjemový
odpad
• pátek 29. dubna - v době od 16–17
hod. před OÚ sběr nebezpečného
odpadu
Milan Blahák - starosta
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Výpis z usnesení ZO Kovalovice
Zasedání konané dne 14. 12. 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:
- rozpočtové provizorium na rok 2011,
v rozsahu měsíčních výdajů předešlého
roku, do doby schválení rozpočtu.
- smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK ve výši 100.000,-Kč na rekonstrukci osvětlení v MŠ Kovalovice
- hlavní inventarizační komisi pro provedení inventury majetku obce za rok
2010, ve složení: Ivan Sukovatý předseda, Josef Kadlec a Petr Filip členové.

- obecně závaznou vyhlášku obce
č.1/2010 o místním poplatku
- rozpočtové opatření č. 5 dle přílohy
- nájemní smlouvu na obecní byt
s p. Plevou s platností do 31. 12. 2011
- vyřazení nepotřebného majetku z evidence inventárního seznamu přílohy
č. 1 zřizovací listiny MŠ Kovalovice
z 4. 11. 2002 v hodnotě 134.489,10 Kč.
- poskytnutí finančního daru 5.000,-Kč
firmou GOZ METAL MŠ Kovalovice
Bere na vědomí:
- složení slibu zvoleného zastupitele
obce paní Kotvrdové
- informace o výši vodného a stočného
pro rok 2011
- neschvaluje záměr stavby Zemědělské bioplynové elektrárny Pozořice.
M. Blahák - starosta, Ing. St. Honek

Svazek získává dotace a bude dále budovat
Při procházce podél potoka Roketnice
jsem si uvědomila, že činnost, kterou
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
Šlapanicko na území 16 obcí podél toku
Roketnice, Říčky a Rakovce provozuje po
dobu již téměř 20 let je opravdu zřejmá.
Průzračnou vodu v korytě potoka neznečišťují ani náhodné přítoky, ať už přírodní
nebo trubní, ústící do toku. I z těchto vytéká čistá voda, neznečištěná splašky.
Ve dvou etapách se podařilo Svazku za
přispění dotací z Evropských fondů, Státního fondu životního prostředí a Jihomoravského kraje vybudovat systém splaškových stok ve 14 obcích, které odvádí
splašky do ČOV v Modřicích.
U výstavby první etapy (Blažovice,
Jiříkovice, Kobylnice, Podolí, Ponětovice,
Prace a Šlapanice) byl podíl Evropských
fondů 69 %, Státního fondu životního prostředí 5 % a necelými 2 % přispěla
Spolková republika Rakousko. U druhé
etapy (Kovalovice, Mokrá-Horákov, Pozořice, Sivice, Tvarožná, Velatice a Viničné Šumice) to bylo od Evropských fondů
79 %, Státního fondu životního prostředí
5 % a Jihomoravského kraje 1 %. A kde
vzal Svazek ta zbývající procenta?
Jednotlivé obce si již od roku 2002 na toto
dílo u Svazku spořily. Tato „spořící metoda“ získání potřebného balíku peněz je
známa i na Ministerstvu pro místní rozvoj
a na Státním fondu životního prostředí jí
říkají „metoda Sedlákova“. To proto, že
právě Ing. Oldřich Sedlák, do roku 2007
tajemník Svazku, k systému spoření jednotlivé obce přesvědčil.

A co nyní bude Svazek dělat? Složí
ruce do klína? Tak to v žádném případě.
V současné době začíná být problémem
nedostatek kvalitní pitné vody. A to jak
v měřítku celosvětovém, tak i konkrétně
na Jižní Moravě. Proto těsně před
Vánocemi roku 2009 byla Svazkem podána žádost na EU prostřednictvím SFŽP
o přidělení dotací na stavbu Posílení skupinového vodovodu Šlapanicko I. a II.
etapa. Co si pod tímto názvem můžeme
představit?
I. etapa tohoto projektu obsahuje posílení hlubinných vrtů na Říčkách na čerpání krasové vody, kterou v současné době
využívá především obec Mokrá-Horákov,
kompletní rekonstrukci hlavních přivaděčů přes katastry obcí Mokrá-Horákov,
Velatice, Sivice Tvarožná a Jiříkovice až
k jiříkovskému vodojemu a rekonstrukci
vodojemů na této trase. Tato voda bude
kvalitní a především podstatně levnější,
než voda od Brněnských vodovodů a kanalizací. Vodné sice nebude levnější, ale
bude podstatně více prostředků na údržbu
a budování nových staveb.
27. ledna 2011 byla řídícím výborem
MMR Svazku dotace ve výši 66 % (61 %
EF a 5 % SFŽP) potvrzena. A co obce?
Budou mít na to, aby uhradily zbývající
částku? Tentokrát již Svazek nebude
obecní rozpočty touto stavbou zatěžovat.
Veškeré finance bude Svazek řešit ve
spolupráci s provozovatelem, VAS, a.s.
II. etapa projektu obsahuje propojení
od nově zrekonstruovaného přivaděče
u jiříkovského vodojemu na přivaděč

Šlapanice–Blažovice, aby krasová voda
mohla posloužit převážné většině občanů
na území působnosti Svazku a dále nové
přivaděče do vodojemu Pozořice a Kovalovice. Na tuto část zatím nebyl žádný dotační titul vypsán. V současné době ale
Svazek prostřednictvím pracovníků firmy
AP investing vyřizuje souhlasy majitelů
pozemků, které budou touto stavbou dotčeny, dokončuje se projektová dokumentace pro územní řízení, a v okamžiku, kdy
budou všechny souhlasy vlastníků shromážděny, bude podána žádost o územní řízení. Pak již bude Svazek pouze čekat na
okamžik, kdy bude vypsán potřebný dotační titul a žádost o další možnost čerpání peněz, ať už z Evropských nebo našich
fondů, bude podána.
Chtěla bych tak v tento moment poděkovat především občanům – majitelům pozemků, kterých se nově plánovaná stavba
bude dotýkat - kteří byli osloveni a vyzváni k podpisu smluv o uložení věcného břemene a bez prodlení tak učinili a pracovníkům obecních úřadů, kteří tyto smlouvy
shromažďují a předávají dále na Svazek.
Jsem si dobře vědoma toho, že se zrealizované stavby, uvedené v úvodu tohoto
článku, v průběhu výstavby dotkly téměř
všech občanů dotčené lokality a jednání byla
někdy opravdu složitá, ale pohled na čistou
Říčku a vědomí, že jsme téměř nejmenší
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
v Jihomoravském kraji a v průběhu 9 let
jsme získali evropské dotace na tři obrovské
stavby, těší, a dává sílu do nové práce.
Ing. Markéta Staňková, tajemnice Svazku
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Zpráva o operativně-bezpečnostní situaci v Kovalovicích
za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010
1. Trestná činnost spáchaná v Kovalovicích
Ve shora uvedeném období bylo v katastrálním území
Kovalovic spácháno celkem 7 trestných činů, kdy u 1 trestných činů byl zjištěn pachatel, což představuje celkem
14,28 % objasněnosti u spáchaných trestných činů.
Jednalo se především o majetkové trestné činy a to krádeže prosté a krádeže vloupáním do rodinných domů.
V této souvislosti je třeba upozornit občany, aby se snažili podle možností parkovat svá vozidla v garážích nebo v jiných zabezpečených částech svých domů a pokud tuto možnost nemají, aby ve svých vozidlech zbytečně nenechávali
volně odložené tašky, osobní doklady, peníze a jiné cennosti.
Je to jedna z mnoha možností, jak se pokusit vyvarovat
a předcházet páchání trestné činnosti v rámci prevence kriminality, která se samozřejmě týká i dalších možných objektů napadení pachateli při páchání obdobné trestné činnosti.
2. Přestupkové jednání spáchané v Kovalovicích
Ve zmiňovaném období bylo v katastrálním území
Kovalovic spácháno celkem 8 přestupků, kdy u 7 přestupků
byl zjištěn jejich pachatel, což představuje celkem 87,5 % objasněnosti. Jednalo se zejména o přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a o jeden
přestupek proti majetku.
3. Dopravní situace v teritoriu Obvodního oddělení
Šlapanice a v rámci Územního odboru Brno-venkov:
Za uvedené období bylo v celém služebním obvodu
Obvodního oddělení Šlapanice zjištěno a v blokovém řízení
vyřešeno celkem 959 dopravních přestupků, kdy částka za
udělené pokuty činila celkově 310 900,- Kč. Dále bylo za uvedené období zjištěno celkem 90 případů týkajících se jízdy
motorovým vozidlem pod vlivem alkoholického nápoje a 12
případů týkajících se jízdy motorovým vozidlem pod vlivem
jiné návykové látky.
Celkem bylo v teritoriu Územního odboru Brno-venkov
spácháno 1180 dopravních nehod. Při dopravních nehodách
bylo celkem 12 osob usmrceno, 45 osob bylo zraněno těžce
a 403 osob bylo zraněno lehce. Celková škoda způsobená při
dopravních nehodách činila 80 019 200,- Kč.
Nejčastěji se jednalo o nepřiměřenou rychlost jízdy, nedání přednosti v jízdě, nesprávné a riskantní předjíždění a řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholických nápojů nebo
návykových látek. Je nutné upozornit na stále přetrvávající
bezohlednost účastníků silničního provozu mezi sebou navzájem, nejen řidičů, motorkářů, ale i chodců.
4. Trestná činnost v teritoriu Obvodního oddělení
Šlapanice a v rámci Územního odboru Brno-venkov
Za hodnocené období bylo dále na úseku celkově spáchané
kriminality na území celého teritoria Obvodního oddělení
Šlapanice spácháno celkem 502 trestných činů, z nichž byl ve
183 případech zjištěn pachatel těchto trestných činů, což činí
celkovou objasněnost 35,46 %. Ve statistickém porovnání
převažuje zejména již zmiňovaná majetková trestná činnost.
Za popsané období bylo v rámci celého území Územního
odboru Brno-venkov spácháno celkem 3630 trestných činů,
z nichž byl v 1413 případech zjištěn pachatel trestného činu,
což činí celkovou objasněnost 38,93 %.

Ve statistickém srovnání převažuje v rámci celého
Územního odboru Brno-venkov majetková trestná činnost,
zejména potom krádeže vloupáním do motorových vozidel,
do rodinných domů, rekreačních objektů, do obchodních objektů, objektů soukromých osob, dále potom krádeže prosté,
ale také související trestná činnost jako poškozování cizí věci,
porušování domovní svobody a další.
5. Ostatní případy v rámci teritoria Obvodního oddělení Šlapanice
Policisté Obvodního oddělení ve Šlapanicích se snaží přispět k pocitu bezpečí občanů, kdy bylo policií omezeno za
protiprávní jednání celkem 101 osob. Některé skončily v policejních celách či ve výkonu trestu odnětí svobody.
Dále je třeba také uvést skutečnost, že v 88 případech, kdy
byl pachatel chycen přímo při činu, toto jeho jednání skončilo u soudu již za cca 14 dní od spáchání trestného činu a to
vzhledem k tomu, že tyto případy byly projednány ve zkráceném přípravném řízení.
6. Spolupráce s obecním úřadem Kovalovice:
Chtěl bych touto cestou apelovat prostřednictvím OÚ na
občany k větší spolupráci s Policií ČR, spočívající zejména ve
sdělování upotřebitelných poznatků a informací o výskytu podezřelých osob, podezřelých motorových vozidel apod.
Předané poznatky mohou v mnoha případech posloužit k objasnění trestné činnosti, přestupkového jednání, ale také k jejich předcházení anebo zabránění jejich páchání.
V této souvislosti bych chtěl znovu zmínit celorepublikový projekt Policie ČR s názvem Community Policing, založený zejména na spolupráci mezi policií, samosprávou a občany.
Princip této činnosti vychází ze znalosti prostředí, ve kterém
se policista pohybuje a z otevřené komunikace mezi všemi
jmenovanými skupinami. Zatímco předmětem zájmu tradičních policejních strategií je protiprávní chování a jejich administrace, předmětem zájmu Community policing je následkům takového chování a možným škodám spíše předcházet.
Nejedná se však o náhradu standardních policejních postupů
a metod, ale o jejich doplnění a usnadnění spolupráce mezi
uvedenými subjekty, to vše s ohledem na vzájemný prospěch
všech zúčastněných stran.
Případné poznatky a informace lze sdělit nejlépe prostřednictvím telefonní linky přímo na Obvodní oddělení Šlapanice,
a to na telefonní čísla 544 228 002, dále lze informace zaslat
prostřednictvím faxové linky 974 626 445 nebo sdělit prostřednictvím emailové adresy booopslap@mvcr.cz. S případnými dotazy a informacemi se obracejte přímo na územně
příslušného inspektora Obvodního oddělení Šlapanice, prap.
Davida Floreše a pprap. Tomáše Sochu.
Závěrem dodávám, že spolupráce s Vaším Obecním úřadem
Kovalovice je podle mého názoru na dobré úrovni, v rámci vzájemné spolupráce nedocházelo k případným rozporům.
Na úplný závěr proto pracovníkům Vašeho úřadu za dosavadní i budoucí vzájemnou kooperaci touto cestou děkuji.
Zpracoval: pprap. Tomáš Soch, vrchní asistent
Schválil: npor. Bc. Antonín Krýsa, vedoucí oddělení
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Základní umělecká škola v Pozořicích
I V KOVALOVICÍCH JSOU ŠIKOVNÉ GYMNASTKY. O tom jsme se přesvědčili v sobotu 19. února 2011 na orlovně v Pozořicích. Konal se zde už III.
ročník Pozořického gymnastického poháru ZUŠ. Když všechny ročníky porovnám, vidím, že výkony děvčat jsou na
stále vyšší úrovni. První ročník byl takový zkušební a každý byl zvědavý, jak
to dopadne. Loni se děvčata na soutěž
těšila a také se poctivě připravovala. A
letos už se do příprav pustily naše
mladé gymnastky naplno. Cvičily ve
škole a také doma. A víte jak? To se na
několik týdnů proměnil obývací pokoj
Vítězky III.ročníku Pozořického gymnastického poháru ZUŠ

Ernestýnka Gillíková

v tělocvičnu a trénovaly se kotouly, mosty, šňůry, hvězdy a
další gymnastické prvky, aby celá sestava byla co nejdokonalejší. Když jsem potom na soutěži viděla předvedené sestavy, myslela jsem na to, že není dost míst na stupních vítězů.
Z každé kategorie na ně vystoupily pouze tři gymnastky.
Pochvalu si však zaslouží opravdu všechny, protože výkony
byly úžasné.
A mám tu ještě další milou zprávu. ERNESTÝNA GILLÍKOVÁ reprezentovala naši školu v oblastním kole celostátní soutěže MŠMT ve hře na klavír. Porotě i posluchačům zahrála Thema a 1. variaci od W. A. Mozarta a známou
melodii valčíku J. Strausse Na krásném modrém Dunaji.
Soutěž se konala ve středu 23. února 2011 v Oslavanech.
Fotografie ze všech akcí ZUŠ Pozořice si můžete prohlédnout na www.zus-pozorice.cz
Božena Škrobová

My tři králové jdeme k Vám…
Také letos vyšli do ulic po celé republice tři králové, aby vybrali peníze
pro potřebné. Výtěžek Tříkrálové
sbírky v celé ČR byl 71 903 442 Kč
(bez koncertu).
V brněnské diecézi bylo rozpečetěno téměř 3600 pokladniček z jižní
Moravy a části Kraje Vysočina. Více
než 10 tisíc koledníků v brněnské diecézi do pokladniček vybralo 16,9 milionu korun.
Výtěžek sbírky v Kovalovicích a
okolních obcích
Hostěnice
14 989,- Kč
Kovalovice
24 075,- Kč
Pozořice
66 983,- Kč
Sivice
30 759,- Kč
Viničné Šumice
32 016,- Kč
Tvarožná
27 030,- Kč
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Základní škola a Mateřská škola Viničné Šumice
www.skolavinicnesumice.cz
Zprávy ze školy aneb co se u nás událo od
prosince do února
V prosinci si nejstarší žáci školy připravili pro své mladší
kamarády mikulášskou nadílku. Mikuláš a jeho pomocníci
zavítali nejen do nižších tříd ve škole, kde byla nadílka spíše
veselá a vtipná, ale také do naší školky. Někdo uslyšel pochvalu, někdo i malou výtku, ale vždyť i proto Mikuláš mezi
děti chodí, aby uslyšel známý slib „já už budu hodný“. V prosinci jsme připravili již tradiční školní akademii. Kdo jste
u nás byli, určitě mi dáte za pravdu, že se povedla. Děti se
na tuto akci opět pečlivě připravovaly a také těšily.
Publikum bylo vnímavé, vstřícné a ocenilo každé vystoupení vřelým potleskem. Program zahájili prvňáčci s vystoupením „Jak to bylo, pohádko“, děti ze druhé třídy si zahrály
v pohádce „Domácí pan pes“. žákům třetí třídy se povedla
pohádka O princi Hondiburovi a Čertovská pohádka, čtvrťákům Zlatovláska. Při vystoupení žáků pátého ročníku jsme
se příjemně pobavili. Předvedli se v anglicky mluvených pohádkách O perníčkovi a O Červené karkulce. Díky poslední
Vánoční hře se všichni přítomní příjemně svátečně naladili.
Děkuji touto cestou rodičům za pomoc se zajištěním kostýmů pro děti a paním učitelkám za přípravu a nastudování vystoupení. V našem oblíbeném centru volného času Fantázie
ve Slatině se žáci čtvrté a páté třídy zúčastnili programu
Krmítka a druháci programu Budky. Ti starší si povídali
o životě ptáků a vyrobili krmítka, která můžete najít na plotě
před hlavním vchodem do školy, ti mladší si povídali o sýkorkách a vyrobili pro ně budky-sýkorníky. Pravidelně jednou za měsíc mají děti v rámci výtvarné výchovy kurz keramiky. Pořádáme ho ve spolupráci se Střediskem volného
času Lužánky Brno, děti nemusí nikam jezdit, probíhá u nás
ve škole. Vyráběly aromalampu, jarní obrázek a slepičku na
osení. Po vánočních prázdninách začal žákům ze druhé a
třetí třídy kurz plavání v plavecké škole Vyškov. Děti, které
navštěvují hodiny náboženství, vás možná navštívily během
Tříkrálové sbírky. Pro zájemce o lyžování jsme ve spolupráci se Základní školou Tvarožná zorganizovali jednodenní
lyžařský zájezd na Fajtův kopec u Velkého Meziříčí. Děti se
učily pod vedením zkušených instruktorů ze SVČ Lužánky.
V lednu proběhl zápis předškoláků do 1. ročníku. Upřímně
nás potěšil velký zájem rodičů a jejich dětí o naši školu.
Posuďte sami, k letošnímu zápisu přišlo dvacet sedm dětí.

Kurz plavání v plavecké škole Vyškov

Lyžařský zájezd na Fajtův kopec u Velkého Meziříčí
Všechny v září nenastoupí, někdo si ještě prodlouží čas strávený v mateřské školce, a tak se v září budeme těšit na třídu
plnou dvaceti čtyř prvňáčků. Nezapomínáme na prevenci
sociálně-patologických jevů. Objednali jsme pro děti programy ve spolupráci s pedagogicko psychologickou poradnou
(klima třídy) a se sdružením Podané ruce (beseda o zdravém
životním stylu). Po roce k nám opět zavítali manželé
Kocůrkovi, aby dětem prostřednictvím výchovného koncertu přiblížili hudbu, seznámili je s netradičními hudebními
nástroji a taky si pěkně zazpívali.

Evropské peníze pro naši školu

Od září realizujeme projekt EU peníze školám.
Individualizujeme výuku ve spojené třídě dotací šesti hodin
týdně a můžeme se pochlubit třemi novými interaktivními
tabulemi, díky kterým je výuka pestřejší a zábavnější, nakoupili jsme nové výukové programy na počítače, učebnice
a knihy.
Olga Růžičková

Bludičky
ZŠ Pozořice uspořádala pro žáky pátých tříd z okolních
škol soutěž Bludičky, kde děti změřily své síly v různých
disciplínách. Zúčastnili se žáci škol z Tvarožné, Sivic,
Pozořic a Viničných Šumic.
Ačkoliv chřipková epidemie řádila ve všech školách, páťáků se sešel skoro stejný počet z každé školy, takže síly
byly hodně vyrovnané. Soutěž začala představením každé
školy, děti popisovaly a charakterizovaly svoji školu, svůj
vztah k ní a zazpívaly písničku. Potom se rozdělily do skupinek a soutěžily ve vědomostním testu. Dvacet otázek
z různých předmětů děti příliš nezaskočilo a statečně se
s nimi vypořádaly. Následovala soutěž v hudebních znalostech. Děti slyšely hudební ukázky z filmových pohádek,
filmů, poznávaly melodie, hudební skupiny, zpěváky, autory. Nebyla to lehká disciplína. Další soutěž se zaměřila na
šikovnost, děti skládaly různé hlavolamy. Počítače a jejich
(Pokračování na str. 6 )
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(Pokračování ze str. 5)
používání byly námětem následujícího utkání. Poslední
klání se odehrálo v tělocvičně, děti závodily ve zručnosti,
pohyblivosti a rychlosti. Žáci naší školy byli velmi šikovní a

Zápis předškoláků do 1. ročníku
umístili se spolu se sivickou školou na prvním místě.
Ačkoliv nás výhra velmi potěšila, nebyl to nejdůležitější
moment celé akce. Nejvýznamnějším úspěchem bylo poznání budoucích spolužáků, učitelů a školy. Soutěž
Bludičky byla dobře organizovaná, pořadatelé dokázali vytvořit vstřícnou atmosféru a dětem se v pozořické škole líbilo. Mohou se těšit na příští školní rok, na spolužáky
i školu a stejně tak učitelé poznali, s jak milými a šikovnými žáky budou spolupracovat.
Miriam Lerchová

Zprávy z činnosti ve školní družině
Školní družina je základním článkem zařízení výchovy
mimo vyučování. Střídáním vhodných činností přispívá k odstranění únavy z předchozí školní práce. Rádi bychom vás
tedy seznámili s některými aktivitami z uplynulého pololetí.

OBECNÍ ÚŘAD KOVALOVICE
pořádá
dne 30. 4. 2011
na hřišti Za Mlýnem

DĚTSKÝ
DEN
od 9.00 hodin
Sponzoři: Drogerie Věrka Blahová, Potraviny U Matysa,
Stolařství Zdeněk Kalábek,
GOZ Metal,
Instalatérství Jaromír Šmerda, Stavební firma Milan
Terber, Autodoprava Petr Pospíšil,
Stanislav Šmerda,
Pohostinství Ota Valehrach,
Stáj – Ladislav Filip
Občerstvení je zajištěno
V případě špatného počasí
se akce přesouvá na jiný termín.
Všichni jsou srdečně zváni
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Začátkem září jsme se ocitli v kadeřnickém salónu a zejména holčičky si vykouzlily na hlavách obdivuhodné vlasové
kreace. Starší kamarádi zahráli maňáskové divadlo těm
menším a pod mikroskopem jsme studovali přírodniny nasbírané při vycházkách. V měsíci říjnu jsme se zaměřili na
zdravou výživu a uspořádali výstavku ovoce a zeleniny z našich zahrádek. Všechny výpěstky jsme ochutnali, to byla
dobrota! Projekt „Světový den stromů“ se prolínal všemi
činnostmi. Prohlíželi jsme si encyklopedie a seznamovali se
s nejrůznějšími druhy stromů, jejich listy a plody. Malovali
jsme stromy různými technikami a vyráběli obrázky z přírodnin. Zcela nás pohltil projekt „Záložka do knihy spojuje
školy“. Poslední říjnový den jsme prožili ve společnosti hrůzostrašných kostlivců, čarodějnic, strašidel a pirátů. V listopadu jsme hravou formou poznávali lidské tělo a nemoci,
které ho občas trápí. Soutěžili jsme o švihadlového krále a
královnu. Těšili jsme se na Mikuláše a jeho dobroty, čekání
jsme vyplnili výtvarnými činnostmi. V neděli 28. listopadu
jsme vystoupili s krátkým pásmem na výstavě perníčků
a i přes obrovskou trému jsme jej zvládli na jedničku.
Prosinec už na nás dýchal vánoční atmosférou. Zkoušeli
jsme různé vánoční zvyky, vyráběli přáníčka, vánoční stromečky, ozdoby a svícny. Od výtvarných prací jsme si odpočali „Pexesiádou“. Poslední prosincový den v družině jsme
si užívali vánoční besídku se spoustou výborného cukroví od
našich maminek a babiček. Po slavnostním limonádovém
přípitku a zpívání koled jsme pod stromečkem rozbalili
dárky. Leden byl určen všem chytrým hlavičkám. Žádný
rébus, křížovka nebo hádanka nezůstaly nevyřešeny.
Soutěžili jsme ve znalostech České republiky a na vlastní
kůži jsme si vyzkoušeli nelehký život lidí s tělesným postižením. Pracovali jsme na projektu „Vyber si své zvířátko“
a vyrobili jsme drobné dárky našim budoucím prvňáčkům.
Už se na ně velice těšíme! V únoru jsme žili masopustním
obdobím. Dozvěděli jsme se spoustu informací o historii masopustních veselic, učili se rozpustilá říkadla, vyráběli
masky, příšerky a klauny. Projekt „Mladí muzikanti se
představují“ měl za cíl vnímat hudbu jako součást našeho života. Hráli jsme na různé hudební nástroje, zpívali, ilustrovali známé písničky a poslouchali CD. Legraci jsme si užili
při kloboukovém odpoledni a doufáme, že stejně se budeme
bavit i v poslední únorový den, kdy nás čeká družinový maškarní karneval. Vyjmenováním jen některých našich aktivit
jsme vám chtěli přiblížit, jak pestrý a zábavný život je v naší
školní družině.
Tamara Kalábová vychovatelka

Zveme všechny předškoláčky na
„přípravku do školy“, každou středu od 20. dubna
do 25. května, vždy od 16.15 do 17.00 hod.
Informativní schůzka rodičů žáků
1. třídy se uskuteční 1. června v 16.30 hod.
v naší škole.
Přejeme všem čtenářům příjemné prožití jarních svátků
a našim žákům a zaměstnancům hodně sil a elánu do druhé
poloviny školního roku.
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Lesní klub Stromík
Zimu jsme si v přírodě užili!
Od ledna 2011 je provozovatelem
Lesního klubu nové občanské sdružení
Kavyl o. s. sídlící ve Viničných
Šumicích. U Jelenice se scházíme třikrát týdně (pondělí, úterý, středa) nově
na celý den. První letošní setkání proběhlo v divadle Radost na představení O
pejskovi a kočičce. Společně jsme se s
dětmi dohodli na novém názvu pro klub„Stromík“. Užili jsme si spousty sněhu
– sáňkovali a bobovali cestou k Jelenici,
stavěli sněhuláky i různé skřítky, bábovky ze sněhu a sněhovou hradbu, malovali do sněhu, pozorovali zamrzlou
přírodu a povídali si o tom, co dělají zvířátka a lidi v zimě. Kolem cesty chodilo
hodně zvířat, tak jsme zkoušeli podle
stop poznat, která to jsou.
Náš program má v zimních měsících
téma „vzduch“, a tak jsme se o možnostech tohoto živlu dozvídali z povídání, pohádek, příběhů, tvoření a malování. V lese jsme zkoušeli pouštět i
horký barevný balón! To byl pro všechny v bílé zasněžené krajině zážitek!
Společně s rodiči jsme si také užili
masopustní veselici. Průvod masek
v čele s lesním králem se prošel ke studánce a zpět k Jelenici. Děti i rodiče pojídali výborné domácí koblihy a kdo
chtěl, opekl si jablíčko a chleba.

Knihovna
Vážení čtenáři, určitě i
na jaře sáhnete po dobré
knize. Amerika, můj
nový domov – dojmy a zážitky autora Jana Krystka z cesty po západním pobřeží USA a životní osudy
našich krajanů – emigrantů.
Tango po pláních – Wallei J.R. příběh
muže, který znechucený velkoměstem
odchází na venkov, aby nalezl klidný kousek světa.
Rozbité okno – Deaver James – klíč
k penězům a moci drží ten, kdo disponuje
největším počtem informací o našich kreditních kartách, zdravotní dokumentaci
nebo nákupních zvyklostech.
Dědicové Havraního útesu – Bradfozel Barbara. Barvitá mozaika s dokonale propletenými osudy hlavních
postav vznikla na motivy skutečných
událostí.
Smrtící rány, aneb atentáty v českých dějinách – Marek Jaroslav. Příběhy

Masopustní veselice na Jelenici
Zimu a mráz jsme si mohli užívat
díky teplému vrstvenému oblečení (cibulový systém). Doporučujeme spodní
vrstvu z vlny, či funkční prádlo, triko,
svetr, bundu (každý, jak potřebuje)
a vrchní vrstvu nepromokavou (důraz
hlavně na sucho v botách). Pro každý
případ máme věci na převlečení ve vyhřáté chatě. V úvodním společném
kruhu si povídáme a svačíme teplý čaj
z termosky a připravenou dobrotu od
rodičů. Teplo od spodu je nám díky
teplé podložce, kterou nosíme v batůžku. A hlavně se děti celou dobu hýbou,
takže zima nemá šanci! Tady víc než
kdy jindy platí heslo lesního klubu:

„Neexistuje špatné počasí, pouze špatné oblečení.“
Od května 2011 se chceme zapojit do
výzkumu Ministerstva životního prostředí o efektu pohybu dětí venku v přírodě
(vliv pravidelného pohybu dětí v přírodě
za každého počasí na imunitu dítěte).
Nově se začne u Jelenice scházet
malá skupinka dětí mladších 3 let věku
a jejich rodičů. Děti budou poznávat přírodu, společně si hrát a tvořit (výtvarná
a hudební dílnička). Program začíná
23.3. a bude každou středu dopoledně od
9 do 12 hodin. Ještě se k nám můžete
přidat.
Mgr. Klára Krchňavá
koordinátor projektu

z českých dějin, v nichž se politické spory řešily vraždou.
Člověk na konci - Crichton Michael - příběh muže,
který se následkem experimentální léčby stane doslova
periferií počítače.
Hra s nevěrou – Siegel James – příběh „obyčejného člověka“, kterého vytrhne vír událostí z relativní pohody a
udělá mu ze života peklo.
Příliš mnoho náhod na Tenerife –
Hardinová Helena – detektivní příběh
z ostrova Tenerife, kde je v zahradě hotelu nalezena mrtvá modelka.
Od stejné autorky je i detektivka Smrt
starého záletníka.
Olejové stopy – to je původní česká
detektivka od Zdeňka Nováka.
Smrtící samota – detektivka z anglického prostředí je od autorky Lisy
Gardnerové.
Potrefené husy – Fišerová Miroslava.
Člověk nemá ztrácet naději. Vždycky se
může objevit někdo, kdo pomůže.

Hrníček z lásky - Kubátová Táňa –
příběh Adama a Elišky. Jejich životy nečekaně spojí dědečkova závěť.
Křehká láska – Garwood Julie, Knížecí diadém – Maklerová F. Už podle
názvu knih poznáme, že jde o příběhy
o ženách lásce a štěstí.
Anna a Tři králové – Zadinová Radka
– prázdninový příběh párty přátel.
Mé sny voní stády koní – Lažanská
Iveta, příběhy věnované životnímu snu –
mít vlastní koně.
A ještě několik knížek od Zuzany
Franckové. Mucholapka na prevíty –
mladá novinářka Martina, je chytrá,
hezká, úspěšná, ale přesto se jí nedaří
najít toho pravého, a tak má dojem, že se
stává jakousi mucholapkou na prevíty.
Nevěrně tvá – touha po pomstě přináší
Rebece jen problémy. Střípky štěstí,
Život naruby, Život jako pohádka –
Vendulku budeme sledovat od neradostného dětství v dětském domově, až po
nevydařené manželství.
Připravila Terberová Milada
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Tělocvičná jednota Sokol Kovalovice
V jednotě v současně
době existuje 5 sportovních odvětví, kterým se její
členové pravidelně věnují.
Především je to oddíl všestrannosti
mládeže, dále oddíl badmintonu, se
třemi družstvy žen a jedním družstvem mužů, oddíl nohejbalu a oddíl
sálové kopané. V poslední době jsme
se vrátili ke stolnímu tenisu, a to díky
Zdeňku Stejskalovi, který se opět
začal věnovat našim žákům.
Úvodem příspěvku bych chtěl vyzvednout úspěšnou činnost oddílu všestrannosti mládeže, který se pod vedením Standy Žemly v průběhu roku
pravidelně zúčastňoval akcí pořádaných naší župou, ať už to byly závody
v plavání, šplhu nebo zálesáckých dovednostech. Je třeba konstatovat, že
naši jednotu reprezentovali velmi
dobře, protože se prakticky z každého
závodu vrátili s medailí. Rádi by se též
zúčastnili 15. Všesokolského sletu,
který se uskuteční v roce 2012. Chtěli
by vystoupit se skladbou „Dávej ber“,
u které tvoří základní celek 12 cvičenců (8 žákyň - stuha a 4 žáci - létající
talíř).
Oddíl nohejbalu se pravidelně zúčastňoval turnajů ze seriálu „Východní
konference“. V loňském roce se jich
v okolních obcích uskutečnilo celkem
pět. V celkovém hodnocení se při
účasti 7 mužstev oddíl umístil na 4.
místě a nebýt výpadku formy na turnaji ve Vítovicích, mohl být celkový výsledek, vzhledem k minimálním bodovým rozdílům, ještě lepší.
Oddíl badmintonu se rozhodl pokračovat v započaté tradici a na jaře uspořádal 3. ročník turnaje smíšených dvojic. Vzhledem k rozšiřující se základně
žen se na podzim rozhodl uspořádat

Oddíl mládeže pod vedením Standy Žemly
pro ně samostatný turnaj, který se setkal s příznivým ohlasem, takže v započaté tradici hodlají pokračovat
i letos.
Ke sportování jsme přidali i trochu
kultury a spolu s hasiči uspořádali tradiční večer u cimbálu, který byl spojen
s ochutnávkou vín a pochoutek z vepřového masa.
V měsíci květnu jsme uspořádali naši
nejnáročnější akci, a to 36. ročník
Pochodu osvobození. Na trasách 15, 27 a
35 km jej absolvovalo celkem 109 turistů. Ve srovnání s počty účastníků
v předchozích letech je možno tento ročník zařadit mezi ty méně úspěšné. Na
nízkou účast mělo vliv nepříznivé počasí
v době startu pochodu. Pro ty účastníky,
kteří se nenechali odradit, byl odměnou
krásný den s příjemnou vycházkou probouzející se jarní přírodou.
Po loňský krásných zážitcích
z Jizerských hor jsme se začátkem
června rozhodli navštívit další naše
hory, a to Orlické. Nejenom v horách,
ale i ve velmi pěkném penzionu

Stolní tenis vedený Zdeňkem Stejskalem

Anička v Děštném strávilo 32 účastníků mnoho příjemných chvil. V poznávání našich hor hodláme pokračovat
i v letošním roce, tentokrát je na řadě
Šumava.
Prázdniny znamenají pro cvičení
a tréninky vždy menší útlum, protože
dostávají přednost jiné rekreační aktivity. Přesto bylo na hřišti velmi živo, ostatně stejně jako v předchozích letech,
neboť dáváme obci k dispozici některé
naše prostory pro provoz koupaliště.
Po prázdninách se činnost v jednotě
vrátila do zaběhnutých kolejí. Naši nejmenší začali pravidelně cvičit, muži
hrát sálovou kopanou, ženy i muži badminton a oddíl nohejbalu se s příchodem podzimu nastěhoval do tělocvičny
ZŠ Pozořice.
Další akcí, kterou uspořádali členové badmintonového oddílu, byl výlet
do Chorvatska. Tentokrát se spolu
s dalšími příznivci aktivní dovolené
u moře vydali do města Komiža na ostrově Vis.
Závěr roku bývá na činnost jednoty
rovněž poměrně bohatý. Nejprve to
bylo rozloučení se starým roku, které
se uskutečnilo na chatě Jelenice.
Těsně po Vánocích jsme uspořádali
14. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu, kterého se zúčastnilo 20
hráčů. Dvouhry vyhrál Stanislav
Blaha, ve čtyřhrách byla nejúspěšnější
dvojice Mirek Koplík z Mokré a Milan
Sedláček ze Sivic.
V tradičních akcích jsme pokračovali i v následujících dnech, kdy oddíl nohejbalu uspořádal pravidelnou „mezisvátkovou“vycházku do Olšan.
(Pokračování na str. 9.)
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Co nového na skautské stezce?
Členové skautského
střediska
Pozořice se spolu
s dalšími skauty a
skautkami z Brna a
okolí a řadou dalších národních delegací skautů zúčastnili v sobotu 11. prosince slavnostního převzetí Betlémského světla ve Vídni. V dalších dnech
do Vánoc se potom Betlémské světlo
rozšířilo do mnoha míst naší vlasti.
V předvánočním období se v oddílech
uskutečnily vánoční besídky a po
Novém roce se řada našich členů zapojila do skupin tříkrálových koledníků.
Skautská zima je obdobím sbírání
zkušeností a informací na pravidelných
schůzkách, výprav a také vzdělávání
se činovníků. V uplynulém období několik dalších členů našeho skautského
střediska absolvovalo zdravotnický
kurz.
Největší akcí v uplynulém období byl

TJ Sokol Kovalovice
(Dokončení ze str. 8.)
Závěrem příspěvku bych se chtěl
zmínit o dobré spolupráci s ostatními
organizacemi v obci. Především jsou
to hasiči, se kterými pořádáme některé akce a dále pak Moravský rybářský
svaz, kterému poskytujeme místnost
v sokolovně jako úřadovnu. Velmi
dobrá spolupráce je i s obecním úřadem, který všemožně vychází vstříc
našim potřebám a finančně přispívá na
provoz našeho zařízení. My jim na
oplátku poskytujeme naše prostory
pro provoz koupaliště.
A na úplný závěr 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 za finanční i materiální příspěvky,
bez nichž si naši činnost nedokážeme
představit.
Zpracoval: Miroslav Vlach, starosta

POZVÁNKA
TURNAJ V KOPANÉ
kovalovických družstev
30. 4. 2011 od 13 hodin
na hřišti Za Mlýnem

ale 8. ples našeho skautského střediska. Již tradičně jsme ho pořádali
v Obecním domě v Sivicích a hudební
část večera také tradičně měla na starosti skupina Kolorez. Návštěvníci
plesu se mohli v průběhu večera zapojit
do některé ze soutěží. Zpestřením bylo
vystoupení tanečnice orientálních
tanců z Mokré a mladších i starších
děvčat z Holubic. Účast většinou mladých lidí byla velká, přičemž skauti měli
nezanedbatelné zastoupení. Ti v současnosti aktivní, ale i řada těch, kteří
v minulých 21 letech třeba jen prošli
výchovou v některém z našich oddílů.
Upřímné poděkování patří všem, kteří
se zasloužili o zdar plesu, včetně sponzorů.
Krátce po plese jsme v pozořické
orlovně oslavili svátek skautek.
V nadcházejícím období nás mimo jiné
čeká i oslava svátku skautů. Ten slaví
skauti na celém světě na svátek
svého patrona sv. Jiří. A právě kolem
svátku sv. Jiří bývá mnoho skautských akcí. Naše středisko uspořádá
v sobotu 16.4. střediskové kolo
Svojsíkova závodu (pro skautky a
skauty), následně bude v pátek 29.4.
sloužena v pozořickém kostele mše
za naše skautské společenství a v sobotu 30.4. se sejdeme s mnoha dalšími skauty z brněnské diecéze na
skautské pouti v nedalekém Rajhradě.
RNDr. Aleš Mikula,
vedoucí střediska

O víkendu 4.–6. 2. 2011 se uskutečnila výprava 1. chlapeckého oddílu
Pozořice do Bedřichova. Celkem nás
jelo 8. Malá účast byla způsobena
především onemocněním členů oddílu.
V pátek odpoledne jsme vyrazili autobusem do Brna. Další cesta vedla
z brněnského hlavního nádraží vlakem
do Skalice nad Svitavou a odtud autobusem do Bedřichova. Ubytování jsme
měli zajištěné na faře, která v nedávné
době prošla významnou rekonstrukcí.
Na ní nás po příjezdu čekal správce a
příjemných 20°C v kuchyni a místnosti,
ve které jsme spali. Po ubytování jsme
se navečeřeli a zahráli si „Macháčka“.
Pak už jsme se odebrali ke spánku.
V sobotu ráno po snídani jsme vyrazili na výpravu do okolí. Jako cíl jsme
si vytyčili dvě místa. První byla rozhledna Babylon u obce Klárov a druhá
zřícenina Osiky, kde bohužel byly jen
rozvaliny. Výpravu jsme zakončili bojovou hrou mezi skalami kousek od
obce Brumov. Po návratu jsme si dali
pozdní oběd a po něm polední klid. Pak
se konala další bojová hra, tentokrát
šlo o dobytí skladiště prachu. Večerku
nám zajistila muzika z místní zábavy,
která se konala hned naproti fary.
V neděli jsme po snídani pěkně pouklízeli a šli na mši sv. Zpáteční cesta
proběhla opět bez problémů, a tak
jsme se mohli vrátit spokojení a plní
zážitků do svých domovů.
Pavel Buchta,
vůdce 1. chlapeckého oddílu Pozořice

Velikonoční bohoslužby v Pozořicích
Květná neděle

Zelený čtvrtek
Velký pátek

7.30
9.15

žehnání ratolestí u Orlovny, průvod do kostela a mše
obřady Zeleného čtvrtku
společná ranní modlitba v kostele
velkopáteční obřady
společná ranní modlitba v kostele
společná večerní modlitba v kostele
obřady Vzkříšení

18.00
8.00
18.00
Bílá sobota
8.00
18.00
21.00
neděle velikonoční
7.30
9.30 hlavní sváteční bohoslužba s udílením křtu
pondělí velikonoční
7.30 ranní
9.30 devátá
· V pátek a v sobotu bude kostel po celý den otevřený k soukromé modlitbě a návštěvě Božího hrobu.
· U Božího hrobu můžete přispět do sbírky na údržbu chámu Božího hrobu
v Jeruzalémě.
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Co jste hasiči, co jste dělali…?
Naše základní organizace má v současné
době celkem 72 členů
včetně mládeže.
V průběhu roku se
konaly celkem 4 členské schůze a 3
výborové. Dále jsme se zúčastnili několika porad a schůzek užším kruhu.
Měsíční schůze pozořického okrsku
pravidelně navštěvují členové výboru.
Náš hasičský sbor má jedno zásahové družstvo mužů, které se během
roku připravovalo školením pro včas-

ný a dokonalý zásah u požáru nebo živelných pohromách. Také údržba
techniky a osobní výstroje stojí nemalé úsilí a obětavosti členů. O výsledcích soutěží a naší kulturní činnosti
jsme Vás ve zpravodaji informovali
během roku.
I přes naše úkoly, které jsme si dali,
jsme nezapomněli na naše jubilanty.
Bratr Krajňák oslavil 60 let. Poděkovali jsme mu za dosavadní činnost, předali věcný dar a finanční hotovost, kterou
jmenovaný věnoval naší mládeži. Bratr

1/2011
Mazal oslavil s námi 50 let. Poděkovali
jsme mu a předali věcný dar.
Děkuji občanům, kteří se zapojili do
naší činnosti a pomáhali nám v naší
práci v roce 2010. Dále děkuji obecnímu úřadu a zastupitelstvu obce za přízeň a finanční pomoc. Sponzorům děkuji za štědrost materiální a finanční.
Do roku 2011 přeji co nejméně zásahů
u požárů a jiných pohromách, stále
větší elán na všech úsecích naší činnosti, zdraví a rodinnou pohodu našim
členům, příznivcům a jejich rodinným
příslušníkům.
Připravil Jan Hřebíček

Tradiční průvod masek na ostatkovou sobotu 5. března 2011. Letos, podle dobových záznamů z kroniky, slavil 100. výročí
a zúčastnilo se ho 38 masek.
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Jarní obloha
skýtá pohled do hlubin vesmíru. Je
tomu tak proto, že Mléčná dráha (rovina naší Galaxie) je nízko nad obzorem
a my pozorujeme souhvězdí, která
nám dávají možnost proniknout do hlubokého vesmíru. Noci jsou však již na
jaře kratší a s tím musíme počítat.
Astronomické jaro začalo 21. března
kdy je stejně dlouhý den, jako noc a
Slunce vstupuje do znamení Berana.
Astronomické jaro potrvá až do 21.
června, kdy začíná astronomické léto.
Od konce března (27. 3.) už zase používáme letní čas. Slunce v průběhu
dubna vychází už kolem šesté hodiny
ranní a zapadá kolem osmé hodiny večerní. Během dubna a května se den
prodlouží téměř o dvě hodiny, takže
koncem května Slunce už vychází
kolem páté hodiny ranní a zapadá
kolem deváté hodiny večerní. Nejdejší
dny pak začínají v druhé polovině června, kdy Slunce vychází již před pátou
hodinou ranní a zapadá až kolem půl
desáté večer. Pro pozorování oblohy
koncem června proto nezbývá moc
času a noci ani nejsou tak tmavé jako v
zimě. Náš nejbližší kosmický soused
Měsíc je 3. dubna v novu, 11. dubna
v první čtvrti, 18. dubna v úplňku,
25. dubna v poslední čtvrti, 3. května
v novu, 10. května v první čtvrti,
17. května v úplňku, 24. května v poslední čtvrti, 1. června v novu, 9. června v první čtvrti, 15. června v úplňku a
23. června v poslední čtvrti.
V polovině června nastává úplné zatmění Měsíce, konkrétně 15. června
2011. Tento výjimečný úkaz můžeme
pozorovat pouhým okem. Toto zatmění bude u nás viditelné v části svého
průběhu, neboť Měsíc vychází nedlou-
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ho před počátkem úplného zatmění
(vychází ve 21 h 02 min). Tedy po východu Měsíce už bude probíhat částečné zatmění Měsíce, které začíná ve
20 h 23 min, Měsíc se úplně schová do
zemského stínu ve 21 h 22 min –
úplné zatmění Měsíce. Ze stínu Země
Měsíc vystoupí ve 23 h 03 min a konec
částečného zatmění Měsíce nastane již
16. června v 00 h 02 min. Úkaz se
bude odehrávat nad jihovýchodním až
jižním obzorem.
Jedinou planetou, která bude zdobit
večerní a noční oblohu, bude planeta
Saturn. Tato planeta je však nejkrásnější planetou, neboť již v menších dalekohledech je vidět její prstenec.
A právě tato okrasa dělá tuto planetu
nejkrásnější pro pozorování. Planeta
Saturn se nachází v souhvězdí Panny a
je nepřehlédnutelným jasným objektem nažloutlé barvy. V polovině června pak ještě můžeme na ranní obloze
nad východním obzorem spatřit v souhvězdí Ryb největší planetu Jupiter.
Na jarní obloze nevidíme tolik výrazně jasných hvězd, jako tomu bylo na
obloze zimní. Vysoko nad hlavou,
téměř v zenitu, můžeme pozorovat asi

nejznámější část souhvězdí, kterou nazýváme Velký vůz. Jedná se o známou
část tvořenou sedmi hvězdami, která
je součástí souhvězdí Velké medvědice. Uprostřed „oje“ Velkého vozu se
nalézá hvězda Mizar. Ten, kdo má
dobré oči, poblíž ní spatří slabší hvězdu Alcor. Tato dvojice hvězd je příkladem soustavy, kterých je ve vesmíru
mnoho. Nad jižním obzorem nás upoutá nejjasnější hvězda jarní oblohy
Arcturus ze souhvězdí Pastýře. Tato
hvězda má oranžovou barvu. Nad jihozápadním obzorem se nachází souhvězdí Panny a níže k obzoru souhvězdí Lva. V souhvězdí Panny leží jasná
hvězda Spika a také výše zmíněná planeta Saturn. Východně od souhvězdí
Pastýře se nachází malé, ale půvabné
souhvězdí Severní koruny. Docela
nízko nad východním a jihovýchodním
obzorem se začínají objevovat letní
souhvězdí Herkules, níže k obzoru
souhvězdí Štíra. Nízko nad východním
obzorem se pak táhne Mléčná dráha se
souhvězdími Lyry, Labutě a Orla.
RNDr. Petr Hájek,
Hvězdárna Vyškov

KADEŘNICTVÍ MARTA
dámské • pánské • dětské
Objednávky dle domluvy se zákazníky

tel. 723 238 818
MARTA ŠMERDO VÁ
Kovalovice Za Dvorem 221

POZVÁNKA
12. Galakoncert
Johann Strauss orchestru

„Z OPERETY DO OPERETY“
který se bude konat

21. 5. 2011 v 17.00 hod
v Historickém sále
zámku ve Slavkově u Brna
Sólisté:
Luisa Albrechtová z Vídně - soprán,
Milan Vlček ND Brno – tenor,
Jiří Preisinger – housle
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Tajenka − pohledy do historie
POZOŘICE
Předchůdcem nynějšího pozorského kostela byl ... (viz
tajenku). Také byl zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie a měl tři
vedlejší oltáře: sv. Ondřeje, Neposkvrněné Panny Marie a sv.
Kateřiny. Stával pravděpodobně zhruba na místě dnešního
kostela, „vedle farské stodoly“, jak říká kronika. Nevíme však
o něm prakticky nic, jen to, že roku 1704 vyhořel.
VODOROVNĚ: A. Zvýšit ceny; kopnutí; součást svíce.B. Kůň (básnicky); kvákání; často vésti.- C. Český herec
(Josef); staré počítadlo; obyvatel Polska; generální sekretář
(zkratka).- D. Směneční dlužník; dlouhý hoblík (slangově);
doušek.- E. Trupy; 3. díl tajenky; úder (v esperantu).- F.
Osobní zájmeno; krém; firma.- G. Zvuk troubení; pružné
větve; staré délkové míry; oč.- H. Druh zápasu; hudební těleso; předložka.- I. Šílená zuřivost; souhlas; předváděč módního oblečení.
SVISLE: 1. Klovat; škrabka u pluhu.- 2. 1. díl tajenky;
značka americia.- 3. SPZ aut Rychnova nad Kněžnou; svatební květina; předložka.- 4. Srbská hora; chlapecká zbraň.5. Samec žáby; motorová vozidla.- 6. Způsob barvení tkaniny;

trn.- 7. Proud; odplaty; SPZ aut Kolína.- 8. Iniciály básníka
Tomana; část nohy; práce a mzdy (zkratka).- 9. Plody; kohoutek u sudu.- 10. Pozemek; hrubší sukno.- 11. Hlas slepice; ostražitě.- 12. Nikdo (slovensky); silný provaz; jestli
(slovensky).- 13. Otec (knižně); 2. díl tajenky.- 14. Noviny;
sladkovodní ryba.
Pomůcka: abak, Avala, bato, ikat.
Tajenka z minulého čísla: DRAŽEJOVI LIDÉ
Autor: Ing. Ladislav Majer
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Počet obyvatel
Z naší obce se během roku 2010 odhlásilo 11 občanů a 16 občanů přihlásilo.
Celkem má naše obec 603 obyvatel. Mezi
nimi jsou i noví občánci, kteří se v roce
2010 a začátkem roku 2011 narodili, a
které mezi nás vítáme.
Děti narozené v roce 2010
Benešová Veronika
25. 6. 2010
Gabriel Martin
18. 6. 2010
Gillová Anežka
17. 3. 2010
Maštalíř Jakub
22. 6. 2010
Šmerdová Natálie
20. 5. 2010
Vepřek Richard
28. 8. 2010
Děti narozené v roce 2011
Blahák Daniel
13. 1. 2011

Úmrtí
V roce 2010
Franková Marie
1. 7. 2010
Gallová Ludmila
19. 10. 2010
Havlíčková Žofie
23. 7. 2010
Julínková Eva
20. 10. 2010
Kříž Jaroslav
29. 12. 2010
Svobodová Vlasta
21. 11. 2010
V roce 2011
Drápalová Anna
6. 1. 2011
Obecní zastupitelstvo všem zesnulým
děkuje za práci, kterou za svého života
vykonali, jak pro své nejbližší, tak i pro
nás ostatní.
Odpočívej v pokoji…

Naši
jubilanti
Dne 13. 1. 2011 oslavil
své životní jubileum,
95. narozeniny, kovalovický rodák

pan JAROSLAV KOLÁČEK
Vše nejlepší do dalších,
neméně vitálních, let,
pevné zdraví a mnoho spokojenosti
přejí syn Jaroslav s manželkou,
vnuci Jaroslav a Libor s rodinami.
LEDEN–DUBEN
Jméno
Wagner Josef
Terberová Františka
Petráš Vojtěch

věk
70
70
70

Jméno
Křížová Zdenka
Haiker Jiří

věk
80
80

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.
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