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Vážení spoluobčané,
léto, i když ne příliš vydařené, je nenávratně pryč… Dětem po dvouměsíčním odpočinku začaly školní povinnosti. Přeji dětem, rodičům i pedagogům
úspěšný školní rok 2011-2012!
Pro nás starosty malých obcí začal
boj o lepší finanční vyhlídky do příštích
let. Dřív než kdykoliv jindy se nyní rýsuje šance na změnu rozpočtového
určení daní. Proto je teď, před schvalovacím procesem novelizace rozpočtového určení daní, potřeba o této problematice diskutovat. Za tímto účelem
jsme vyjeli 21. 9. 2011 do Prahy, kde
jsme při pochodu asi tisícovky starostů předali obří trasparent o diskriminaci obcí panu premiéru Nečasovi. Bylo
nám sděleno, že v žádném případě nepodpoří návrh zákona, který vezme
čtyřem velkým městům Praze, Brnu,
Ostravě a Plzni finance z rozpočtu, ale
bude hledat dohodu, aby se rozdíl

v přerozdělování přiblížil požadovanému 3% rozdílu. Jen pro informaci,
pokud by prošla novela RUD představená ministerstvem financí, u naší
obce by to znamenalo přes 1 mil. Kč
navíc v daňových příjmech. Stalo by se
tak i po úbytku peněz vlivem změny
sazby DPH. Doufejme, že nezůstane
opět jen u slibů.
V letošním roce jsme zvládli díky tíživé finanční situaci výměnu oken na
obecních objektech za 150 000,- Kč,
z toho 75 000,- Kč jsme obdrželi formou dotace z PRV JMK. V dalších letech bude třeba pokračovat v těchto
opravách i na dalších budovách obce
z důvodů úspory energie.
Zub času poznamenal i po 10 letech
kapličku, takže k výročí vysvěcení
kaple došlo k opravě římsy, nátěru fasády a nátěru oken a dveří. Opravu
provedla firma Miloše Tinky v celko-

vých nákladech 59 600,- Kč. O výdaje
se podělila obec a strana lidová.
18 000,- Kč daroval pan Marek
Kousalík, majitel obchodu potravin
VELPEK, za což mu velice děkujeme.
Díky také patří MUDr. Radkovi
Bučkovi za sponzorství v hodnotě
5000,- Kč věnované na výrobu propagačních materiálů k výročí kaple.
Další investice se připravuje v
části obce Stará Pošta u státní silnice.
Zde bude provedeno parkoviště pro
osobní vozidla, vznikne nový osvětlený přechod pro chodce s dopravním
ostrůvkem, upraveny budou též autobusové zastávky. Bude to společná
investice s právnickou osobou, spolumajiteli restaurace a hotelu Stará
Pošta v zastoupení pana Ing.
Podolského. Celkové náklady stavebních úprav jsou 2 312 528,- Kč, na
obec připadá 849 686,- Kč. Usoudili
jsme, že místní část Stará Pošta si dopravní úpravy po mnoha letech opravdu zaslouží.
Milan Blahák
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Výpisy z usnesení ZO Kovalovice
Zápis č. 3/2011 ze 14. 6. 2011
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno
8, je tedy usnášeníschopné. Omluveni:
Doc. MUDr. Buček
jmenovalo: zapisovatele: Jiřinu Kotvrdovou
zvolilo: ověřovatele zápisu: Josefa
Kadlece, Ivana Sukovatého.
schvaluje:
- poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu JMK v rámci Programu
rozvoje venkova ve výši 75 tis. Kč
na výměnu oken a dveří budovy restaurace Na Tvrzi - usnesení
3/3/11
- záměr obce - prodej obecního pozemku 646 v lokalitě Stará Pošta
k. ú. Kovalovice za odhadní cenu.
Nabyvatel hradí veškeré náklady
spojené s agendou prodeje - usnesení 4/3/2011
- nákup ojetého traktoru Zetor 7745
za cenu 140 000,- Kč od Bonagra
a. s. - usnesení 5/3/11
- pověření starosty obce provádět
nezbytná rozpočtová opatření
během roku, která budou schválena na nejbližším zasedání Zastupitelstva obce - usnesení 6/3/11
- ukončení činnosti firmy AVE cz
k 31. 12. 2011. Pověřuje starosty
jednat ve věci smlouvy s firmou
van Gamsewinkel. – usnesení
7/3/11
- rozpočtová opatření číslo 1 - usnesení 8/3/11

- dopravní úpravy před Starou Poštou (přechod pro chodce a chodník
a BUS zastávky) - usnesení 9/3/11
Pověřuje a ukládá:
- starostovi a místostarostovi jednat
podle schváleného usnesení.

Zápis č. 4/2011 z 8. 7. 2011
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno
8, je tedy usnášeníschopné.
Omluveni: Kotvrdová
jmenovalo: zapisovatele: Ing. Honek Stanislav
zvolilo: ověřovatele zápisu: Josefa
Kadlece, Ivana Sukovatého.
schvaluje:
- výběr dodavatele – Stolařství Adamec, s.r.o., Rousínov na dodávku a
výměnu dřevěných oken a dveří na
budově restaurace Na Tvrzi dle nabídky z 27. 6. 2011, rozšířenou o dodávku a instalaci oken v budově sálu
kulturního zařízení OÚ v celkové
ceně 150 000,- Kč - usnesení 3/4/11
- dodatek č. 3 o zajištění financování
systému IDS JMK - usnesení
č. 4/4/11
pověřuje a ukládá:
- starostovi a místostarostovi jednat
podle schváleného usnesení.
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jmenovalo: zapisovatele: Jiřinu Kotvrdovou
zvolilo: ověřovatele zápisu: Josefa
Kadlece, Ivana Sukovatého.
schvaluje:
- smlouvu o výstavbě v části obce
Stará Pošta mezi obcí a Moravostavem Brno, a.s. a smlouvu s JMK o
právu provést stavbu na pozemku
JMK - usnesení 3/5/11
- bezúplatný převod majetku v hodnotě 787 257,50 Kč na Svazek Šlapanicko- usnesení 4/5/11
- dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci při realizaci Projektu Fondu
soudržnosti „Šlapanicko - Čistá
Říčka a Rakovec“ - usnesení 5/5/11
- aktualizaci vnitřní směrnice pro
provedení inventarizace - usnesení
6/5/11
- rozpočtová opatření č. 2 dle přílohy
– usnesení 8/5/11
bere na vědomí:
- výsledek kontroly v příspěvkové
organizaci MŠ Kovalovice - usnesení 7/5/11
- informace o vzájemném zápočtu
pohledávek a závazků vyplývajících
z nájemní smlouvy ze dne
3. 1. 2011 - usnesení 10/5/11

Výpis ze zasedání 15. 9. 2011

neschvaluje:
- prodej obecních pozemků Lesům
ČR pod vodní nádrží Kovalovice a
Vin. Šumice, jedná se pozemky p.
č. 890/7, 890/15, 987, 989, 988 vše
k. ú. Kovalovice - usnesení 9/5/11

Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno
8, je tedy usnášeníschopné. Omluveni:
Doc. MUDr. Buček

Pověřuje a ukládá:
- starostovi a místostarostovi jednat
podle schváleného usnesení.

Svoz velkoobjemových kontejnerů
a nebezpečného odpadu

Milan Blahák-starosta
Ing. Stanislav Honek

Kolaudace přípojek

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Pátek 4. listopadu v době od 16-17 hod. před obecním úřadem.
Patří sem: pneumatiky, televizory, lednice, zbytky barev, léků, zářivky,
staré léky, staré ale kompletní PC, monitory apod.
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Sobota 5. listopadu v době od 9-11 hod. na place vedle restaurace
Patří sem: rozmontovaný starý nábytek, křesla, postele, koberce, linolea
apod.

V průběhu léta byly do všech nemovitostí, jejichž majitelé si vyřizovali
prostřednictvím pana Ing. Hlaváče kolaudaci kanalizační přípojky, doručeny
výzvy k vyzvednutí projektu a kolaudačního rozhodnutí. Obec tyto písemnosti vyřizovala a bylo by vhodné si
dokumenty vyzvednout. Doposud nevyzvednuté jsou k dispozici na obecním úřadě, týká se nemovitostí: č. p. 5,
27, 51, 86, 136, 145, 182, 190, 208.
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Již tradiční Petropavlovské hody proběhly 3.7. 2011. I když nám počasí nepřálo, na sváteční náladě a nadšení krojovaných stárků, kterých bylo letos čtrnáct párů, to neubralo. Odpolední průvod stárků vyvrcholil zatančením Moravské besedy, kterou nacvičila Iveta Škrobová nejen s krojovanými, ale i s dětmi z naší vesnice. K poslechu a tanci hrála kapela
Liduška z Dolních Bojanovic.

KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
Začínají dlouhé pozimní večery, tak jistě
rádi sáhnete po pěkné knize. Nabídnu
vám několik novinek pro děti i dospělé.
Aleš Svoboda – Brněnské podzemí
– tato kniha seznamuje čtenáře s místy,
která zůstávala po celá staletí ukryta
pod povrchem brněnských ulic, náměstí, domů, zahrad a parků. Na mnoha
fotografiích se můžete podívat na podzemní objekty nově objevené, doposud
neznámé a nepřístupné.
Turstenová Helena – Vrah v temnotě – Inspektorka Hussová pátrá po
vrahovi, který své oběti dlouho sleduje
a vraždu pečlivě připravuje. Jak postupuje pátrání, dochází v blízkosti inspektorky k podivným událostem a zdá se,
že i ona je někým pronásledována.
Poprvé v českém překladu si můžete
přečíst soubor povídek od Agathy
Christie – Potíže v zálivu Pollensa
Byrnes Michal – Tajemství morové jeskyně. Americká jednotka
v Iráku pronásleduje teroristy ukryté
v jeskyni. Temné prostory toho skrý-

vají však ještě daleko víc.
Stěny zdobí tisíce let staré
obrazy a nápisy. A hluboko
v jeskyni čeká děsivé překvapení – hromada lidských
koster. Do odhalení této
záhady se zapojí i archeoložka, která
tady kdysi pracovala na přísně tajném
výzkumu.
Woodová Barbara – Noční vlaky.
Román inspirovaný skutečnými událostmi, které se odehrály během II. světové války v Polsku. Městečko Sofia je
ušetřeno německého teroru, protože
lékaři z místní nemocnice rozšířili
zprávu o epidemii tyfu. Jak dlouho situaci zvládnou doktoři? A jak dlouho
budou obyvatelé městečka krýt své
doktory?
Čiň manželu dobře – peklem se ti
odmění. Autorka Alena Jakoubková nabízí čtenářům oddechové čtení bez krve
a násilí, okořeněné romantikou a humorem.
Marcela Mlynářová – Důchodkyně
nestřílejte. S humorným nadhledem
autorka líčí život ženy po šedesátce.
Richard Sacher – Největší trapasy
mého života a Dýchla na mě smrt.
Obě knihy obsahují skutečné příběhy
českých osobností , např. Pavel Trávní-

ček, Simona Monyová, Jaroslav Svěcený, Jan Cimický, Zdeněk Troška, Dalibor Janda, Karel Vágner, Pavel
Kožíšek a další.
Všichni víme že herečka Jiřina Bohdalová oslavila osmdesátiny. Spisovatelka Slávka Kopecká sestavila
s pomocí kolegů a přátel herečky knihu
Fenomén Bohdalka.
Saxana a lexikon kouzel – na
motiv filmu napsal knihu pro děti i dospělé Ivona Březinová
Eliáš a liška, Posílám ti pohádku, Puf a Muf – tři knížky pro
malé čtenáře s půvabnými ilustracemi
Heleny Zmatlíkové.
Také další knížky jsou pro začínající
čtenáře – Rošťák Oliver, Sísa Kyselá, Naše máma je bosorka!
Znají vaše děti princeznu Nespalínu,
Nejedlínu, Žalobínu, Bojínku a další
z knížky Pohádky o princeznách?
Možná se jim budou líbit.
Malé čtenáře, kteří už odrostli pohádkám, třeba zaujmou knihy Úkryt
v lese, Na stopě, Ségry a čáry na rodiče, Pozor pusa!, On mi to sežral,
Podvod na růžové hoře.
Příjemné chvíle s knihou, kterou si
vyberete.
Milada Terberová
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Základní škola a Mateřská škola Viničné Šumice
www.skolavinicnesumice.cz

Krátké zprávy ze školy aneb co se u nás událo
Malé ohlédnutí za koncem
předchozího školního roku
Stalo se již tradicí, že se v červnu sejdou naši žáci se svými nejbližšími na
Akademii školy. Letos bylo opět na co
koukat. Děti navštěvující kroužek
flétny přispěly k dobré náladě několika
písničkami, prvňáčci hráli pohádku
O koťátku, které zapomnělo mňoukat,
druháci zahráli O hloupé myšce, žáčci
ze spojené třídy zatančili Českou besedu a nejstarší žáci se předvedli v Erbenově Svatební košili.
Zopakovali jsme si výlet do Brna.
Mladší děti šly tentokrát za historickými památkami a starší žáci zavítali do
Moravské galerie na výstavu a výukový
program Orient aneb létající koberec.
Ke Dni dětí jsme našim žákům nadělili Den bez úrazu. Děti si hravou formou zopakovaly zásady první pomoci,
jak se zachovat v různých krizových situacích, zahrály si nesoutěžní hry, ve
kterých nešlo o to, kdo vyhraje, ale
o společný prožitek a spolupráci
v týmu. Nechyběli pejsci a s nimi i připomenutí, že jsou mezi námi lidé, kteří
potřebují naši ohleduplnost a pomoc.
K závěru školního roku neodmyslitelně patří celoškolní výlet. Tentokrát
jsme jeli parníkem po Brněnské přehradě a šli na hrad Veveří.

Začal nový školní rok
Přes prázdniny se ve škole naplno
pracovalo. Největší opravou byla celková
rekonstrukce sociálního zařízení a instalace výtahu na přepravu jídla z kuchyně
do výdejny základní školy. Byly dokončeny poslední úpravy školního hřiště,
vymalovány některé třídy, chodba a cvičebna, vyzdoben vstup u hlavního
vchodu, všechny vnitřní dveře byly natřeny veselými barvami a opatřeny novými klikami. Se závěrečným úklidem
nám pomohlo mnoho rodičů i prarodičů
našich žáků, dovolte mi, abych využila
této příležitosti a co nejsrdečněji jim poděkovala. Ráda bych velmi poděkovala
našemu zřizovateli Obci Viničné Šumice
a především panu starostovi Josefu Drápalovi. Během letních prázdnin připravili
pro naše žáky i zaměstnance krásnější a
moderní prostory.

První školní den zahájili žáci a pedagogové společně s rodiči a hosty. Přivítali jsme mezi námi starostu obce
Viničné Šumice pana Josefa Drápala,
starostu Kovalovic pana Milana Blaháka
a paní Holubovou. Uvítali jsme zejména
prvňáčky a naši hosté jim předali dárky.
V letošním roce poprvé usednou do
lavic: Aneta Bajerová, Zuzana Bendová,
Amélie Benková, Vojtěch David, Klára
Divácká, Tomáš Hoffmann, Jaroslav
Hurta, Jan Klaus, Adam Koláček, Petr
Kříž, Natálie Lozrtová, Jan Marek,
David Muselík, Andrea Muselíková,
Adam Pleva, Vojtěch Ryba, Tomáš Sedláček, Adam Skřivánek, Patrik Suko-

vatý, Kateřina Šimarová, Matěj Šipr,
Filip Vitámvás, Ondřej Vrážel, David
Weigl.
Závěrem mi dovolte popřát žákům,
pedagogům i rodičům úspěšné vykročení do nového školního roku, mnoho
radosti z poznávání nového i hodně
pevné vůle při překonávání překážek.
Olga Růžičková

ZPRÁVY Z ČINNOSTÍ VE
ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
V naší školní družině se mohou děti
přirozeným dětským způsobem projevovat, zaměstnávat a věnovat se
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Nový školní rok začíná…
Tak jako každý rok, i letos čekalo
žáky naší školy překvapení. Tentokrát
v podobě vymalovaných a opravených
tříd, zrekonstruované cvičné kuchyňky,
drobných stavebních úprav ve školní jídelně a hlavně nově vybudované
učebny informatiky
se třiceti zbrusu novými počítači. Ve
třech učebnách se objevily nové lavice a
židle. Také letošní
školní rok chystáme
celou řadu nových
projektů, akcí a zajímavostí, ale budeme
pokračovat i v tradicích, které jsou na
naší škole již zavedeny.
Mezi novinky patří změna organizace dopravy k naší škole IDS JMK. Od
1. září 2011 mohou děti využívat autobusovou linku 702, která je doveze
přímo ke škole. Tímto krokem dojde
k maximálnímu zvýšení bezpečnosti
dětí při cestě do školy i ze školy. Více
informací o této změně je možné získat
na webových stránkách školy.
Žáci mají možnost navštěvovat na
naší škole celou řadu volnočasových
aktivit. Nabídka kroužků se opět roz-

šiřuje, jejich výčet je uveden v dalším
článku. Připravujeme pro děti i jejich
rodiče také pobyty v době podzimních,
jarních a letních prázdnin.
Vzhledem k obrovskému zájmu o
služby školní družiny ze strany rodičů
nám Jihomoravský
kraj umožnil navýšení
její kapacity z 56 na
84 dětí.
I v letošním roce
budeme realizovat
projektové
dny
(např. Dny zdraví,
Napříč školou atd.).
Již tradičně se pod vedením paní učitelky
Budíkové věnujeme
důkladné prevenci sociálně patologických jevů ve společnosti.
Od letošního školního roku dále dochází k individualizaci výuky. V šestém ročníku bude dělena vždy jedna
hodina českého jazyka a matematiky
týdně, čímž bude vyučování opět zkvalitněno.
V průběhu minulého školního roku
škola požádala o tři evropské projekty
v celkové výši cca 16,5 milionu korun.
Jedná se o projekty, které mají za úkol

Základní škola a Mateřská škola Viničné Šumice
zábavě. Nabízíme vám výčet nejzajímavějších aktivit, kterými jsme se
v uplynulých jarních měsících bavili.
Měsíc březen jsme zahájili akcí s názvem „Ukaž, co umíš“. Naším záměrem bylo ukázat kamarádům, co
umíme a v čem jsme dobří. O překvapení nebyla nouze. Viděli jsme gymnastky,
klavíristy,
kouzelníky,
vypravěče anekdot i recitátory.
Opravdu se bylo na co dívat a co obdivovat. Další dny jsme vyplnili hrami
pohybovými, postřehovými a vědomostními. „Olympijské odpoledne“ se
odehrávalo ve znamení zdravé soutěživosti a povzbuzování a mladí sportovci nasadili všechny své síly
a schopnosti. První jarní den jsme společně přivítali jaro. Vynášení Morany –
postavy ze slovanské mytologie, se
těší u dětí velké oblibě. Závěrem měsíce března jsme se věnovali projektu
„Kniha mého srdce“. Měl za úkol prohloubit náš zájem o četbu knih. Vy-

vrcholením projektových dnů byla návštěva místní knihovny s poutavým pohádkovým čtením paní knihovnice
Puklové. Děkujeme.
Také dubnové aktivity byly pestré a
zábavné. Hlavním tématem měsíce byla
dopravní výchova. Luštili jsme kvízy,
řešili různé dopravní situace, kreslili
dopravní prostředky a na vycházkách
jsme dbali na dodržování dopravních
předpisů pro chodce. Na „Den Země“
jsme si vysvětlili nutnost ochrany životního prostředí, provedli jsme úklid
odpadků v okolí školy, upravili školní
zahrádku a vysadili nový okrasný stromek. V jednotlivých dnech před Velikonocemi jsme poznávali jejich historii,
tradice a význam. Projekt „Čarodějnice,
hurá na košťata“ nás seznámil s ochranou přírody a lidovými zvyky sloužícími
k ochraně zdraví lidí, tzv. pálení čarodějnic.
V květnu jsme opět nezaháleli. Sběratelé mezi námi si přinesli poklady na-
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zvyšovat úroveň a kvalitu vzdělávání na
naší škole. Jeden z nich - EU peníze školám, byl již schválen a právě se realizuje. Díky němu má škola právě výše
uvedenou novou počítačovou učebnu či
nové kuchyňské linky a další nábytek
ve cvičné kuchyňce. Další dva projekty
jsou zatím ve schvalovacím řízení Ministerstva školství. První se týká prevence extremismu na naší škole. Díky
dalšímu by v Pozořicích mohlo vzniknout pedagogické centrum se službami
logopeda, psychologa a speciálního pedagoga. Všechny tyto služby by byly pozořickým občanům k dispozici zdarma.
Poprvé po od roku 1996 se nám zvýšil počet dětí na škole, a to rovnou o třicet tři. I tento statistický údaj je
doufejme znamením toho, že nově nastavený trend školy se ubírá správným
směrem.
Přejeme všem žákům, rodičům i vyučujícím, aby vstoupili do nového školního roku tou správnou nohou.
Zejména deváťákům pak přejeme, ať
jdou ve šlépějích loňských absolventů,
kteří se všichni dostali na gymnázia
a další vytoužené školy.
PhDr. Jan Dudek
ředitel školy
střádané za uplynulá léta. Obdivovali
jsme sbírky známek, Gormitů, Pokémonů, medaile za úspěchy ve fotbale,
pivní tácky nebo plyšáky. Slunečné počasí nás vytáhlo ke cvrnkání kuliček
a k malé atletické soutěži. Další družinové odpoledne jsme si zpestřili hračkami vyžadujícími naši soustředěnost
a pozornost. Vynalézavost a chytré hlavičky nám pomohly zdolat ježka v kleci
i bludiště.
Červen nám přinesl povídání o naší
vesnici a krátké zamyšlení o životě v ní.
Den dětí jsme oslavili malým pohoštěním a především spoustou her a zábavy.
Uspořádali jsme šachový turnaj mezi
kamarády a soutěž družstev v badmintonu. Poznávali jsme houby a věnovali
se skládání hlavolamů, tzv. tangramů.
Poslední družinové odpoledne před
prázdninami jsme si užili posezení s občerstvením a hrami. Popřáli jsme si slunečné léto, hodně odpočinku a už nyní
se těšíme, až se v září všichni společně
opět sejdeme v naší školní družince.
Tamara Kalábová
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Co jste hasiči, co jste dělali…?
V lednu v rámci školení výjezdové jednotky
jsme si na zdravotní
přípravu pozvali odborné školitele. Kromě
členů výjezdové jednotky se zúčastnili
i naši mladí hasiči a zájemci z řad
členů sboru. Pod odborným dohledem
paní doktorky a záchranáře si žáci vyzkoušeli na figurině správný způsob
provádění umělého dýchání. Toto školení bylo jistě přínosem pro všechny.
Členové výjezdové jednotky formou
testů dokazují své znalosti a způsobilost řešit složité situace při výjezdech.
V letošním roce v družstvu přibyli tři
noví členové: Žemla Ladislav, Walter
Pavel a Pernica Tomáš. Během celého
roku se pravidelně školí. Ne všichni
členové k těmto školení přistupují
zodpovědně. Členové Filip Vl., Majer
Tomáš, Šmerda Marek a Pernica
Tomáš se zapojili do odborného školení pořádaného SH ČMS (sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska). Dne 4. 3.
složili zkoušky z odbornosti pořádané
OS Brno-venkov a jsou oprávněni
nosit odznak odbornosti SH ČMS
„Hasič III. stupně“. Letošní jediný výjezd dne 16. 7. na biotopu Kovalovice
měl smutný konec se smrtelnými následky.
Svatý Florián je patronem hasičů.
Ve farním kostele se zúčastňujeme
mše za živé i zemřelé hasiče. Ve
Křtinách se letos 1. května konala ju-

bilejní desátá Hasičská pouť. Na padesát sborů si toto výročí připomene pamětní medailí. Po slavnostním průvodu obcí a mši následují před kostelem
ukázky. Činnost zde předvedla technika od nejstaršího data výroby až po tu
nejmodernější. Také mladí hasiči
předvedli svou šikovnost.
Zúčastňujeme se i nejrůznějších
oslav a výročí sborů. V Křenovicích
14. května při letošní 120. výročí založení sboru byl při mši sv. požehnán
nový hasičský prapor. Ve Tvarožné si
připomněli 120. výročí založení sboru,
v Mokré 110 let a v Hostěnicích oslavili 105. výročí.
Nedílnou součástí činnosti jsou soutěže. Dne 21. května se starší žáci
zúčastnili v Přísnoticích vyhodnocení
hry Plamen. V konkurenci 11 týmů obsadili 6. místo. Soutěží se v požárním
útoku, štafetě 4x60 m, štafetě dvojic,
útoku CTIF a štafetě CTIF. Na konci
školního roku se soutěží o Pohár starosty okrsku. V Sivicích se soutěží
v těchto kategoriích: požární útok, štafeta 4x60 m a štafeta speciál. Starší
žáci zvítězili před Tvarožnou.
V Sivicích 8. 5. se sjelo 13 družstev.
Soutěž ve štafetě 4x100 m a požárním
útoku vyhrála Mokrá před Velaticemi
a Tvarožnou. Naše družstvo obsadilo
9. místo. Soutěže o putovní pohár ve
Tvarožné 5. 6. se zúčastnilo 12 družstev. Zvítězila Tvarožná před
Velaticemi. Naši obsadili 7. místo. Dne
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11. června v Řícmanicích je netradiční
soutěž. Ve speciální štafetě, přenosu
raněného a požárním útoku bylo naše
družstvo nejlepší. Druhé skončily domácí Řícmanice, třetí příčku obsadil
Ořešín. Soutěž o pohár zastupitelstva
obce Pozořice 26. 6. byla v důsledku
pozemních prací zkrácena na útočném
vedení. Z devíti zúčastněných družstev byly nejlepší Velatice. Druhé
místo patří Žabčicím, třetí skončily
stejně jako loni Kovalovice.
Dne 9. června se naše soutěžní
družstvo zúčastnilo oslav 100. výročí
založení SDH v obci Lesní Hluboké.
Obec leží nedaleko Domašova.
Součástí oslav byla také hasičská soutěž, při níž musely jednotky plnit určené úkoly na trati (řezání klády, položení přes cestu, odtažení vlečky stojící
na vozovce, přenos raněného na nosítkách, zvednutí pravého předního kola
svého vozidla za pomocí heveru, podložení hadice přejezdovými můstky)
a po zastavení provést požární útok
s použitím vlastního vybavení z auta.
Naše družstvo ve složení Šmerda
Tomáš, Večeřa Oldřich, Pernica
Tomáš, Wolter Pavel, Jedlička Jiří,
Valehrach Aleš, Sedláček Petr docílilo
nejlepšího času a porazilo zbývajících
6 týmů. Vzpomínkou na tento úspěch
nám bude nejen diplom a pohár, ale
také umělecký kámen, který jsme od
pořádající obce obdrželi.
Dne 3. září se družstvo vypravilo na
stejně náročnou soutěž do Březníku.
Po naložení hadic do vozidla a nasednutí i zde plní různé úkoly (řezání
klády umístěné přes cestu, zvednutí
předního kola pomocí heveru, odstranění vozu z křižovatky). Naši se na
tuto soutěž velmi dobře připravili.
Nestačili jen na domácí družstvo a obsadili 2. místo.
Dne 4. září Velatice pořádají 2. ročník soutěže o Pohár starosty sboru.
Šestičlenné družstvo musí cestou položit přejezdové můstky na nataženou
hadici přes cestu, odstranit překážku
na cestě. Po příjezdu na místo útoku
pomocí hydrantového nástavce naplní
nádrž vodou a pak mohou provádět požární útok. Zvítězilo domácí družstvo
před Tvarožnou. Naše družstvo, i když
se nevyvarovalo chyb, obsadilo
3. místo v devítičlenném startovním
poli. V současné době se žáci připravují na soutěže v Kanicích a Tvarožné.
Připravil Filip Vladimír
velitel SDH
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Co nového na skautské stezce
Vyvrcholením každého, tedy i letošního
skautského roku jsou letní tábory.
Letos jich naše skautské středisko
uspořádalo pět. Dva na naší terénní základně chatě Jelenici, jeden u Březníku, jeden u Lísku a jeden u Kochova.
Fotky z našich táborů budete moci
v následujícím období shlédnout v našich vývěskách v aleji Na Městečku a
na točně na Jezerách a na obecním
webu a webech jednotlivých oddílů.
Následuje stručná informace o táboře
chlapeckého a dívčího oddílu Pozořice.
RNDr. Aleš Mikula,
vedoucí střediska

Tábor chlapeckého
oddílu na Jelenici
Letošní tradiční skautský tábor se
konal netradičně u chaty Jelenice v termínu od 11. do 20. července. Zúčastnilo
se ho celkem 26 táborníků, z toho 13
starších (roveři, oldskauti) a 13 mladších (vlčata, skauti). Starší, starající se
především o program a chod tábora,
bydleli v chatě a táborníci si postavili
stany na travnaté ploše před chatou.
Program byl bohatý a díky pěknému
počasí
převážně
„outdoorový”.
Dopoledne se táborníci zdokonalovali
ve skautských znalostech, dovednostech a rukodělných činnostech a odpo-

ledne se hrály etapové a sportovní hry.
Námětem etapové hry byl zcela zapeklitý detektivní případ na motivy slavného belgického detektiva Hercula
Poirota zpestřený o tematické úvodníky k etapám sehrané v dobových kostýmech staré Anglie. Nechyběly ani večerní ohně, noční hry nebo víkendová
pěší výprava za hranice všedních dnů.
Vojtěch Dvořáček

„Poloputovní“ tábor
dívčího oddílu
Devět tábornic a pět vedoucích dívčího oddílu se tento rok vydalo tábořit

trochu jinak, než jak jsme byly zvyklé
z minulých let. Tento rok jsme nebydlely ve stanech s podsadou, nebyly na
jednom místě a neplnily každodenní
dopolední a odpolední program, ale vydaly jsme se prozkoumat okolí skautské základny ve vesnici Březník.
Po příjezdu do Březníku jsme se zabydlely na základně a večer zahájily
náš „poloputovní“ tábor slavnostním
ohněm a seznámily se s hrou Putování
džunglí, která nás provázela celým týdnem. Tábornice byly rozděleny do
dvou skupinek. Každá skupina měla
kostku a tou hodila. Kdo hodil víc, vylosoval si kartičku s tématem hry.
První výlet jsme podnikly na Vlčí
kopec, ale než jsme se na něj dostaly,
musely jsme přebrodit řeku Oslavu.
Zpátky jsme se vydaly alejí vzácných
stromů přes vodní nádrž v Kladerubech, kde jsme se vykoupaly. Na
druhý výlet jsme šly přes Kralice a dál
jsme pokračovaly údolím Chvojnice,
kde nás okouzlila krása přírody. Další
z výletů byl do Náměště nad Oslavou,
kde některé tábornice zachvátila nákupní horečka. Poslední poznávací
výlet byla vesnice Březník, kterou
skautky musely celou projít a splnit
několik úkolů, jako zjistit historii vesnice, vykonat dobrý skutek, zjistit, jaká
pověst se váže k Březníku… Obyvatelé Březníku byli vstřícní a skautky
se dozvěděly hodně zajímavých informací.
Tábor se nám vydařil a každý se vracel domů plný zážitků a dojmů.
Lenka Buchtová
vůdkyně dívčího oddílu Pozořice
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JMJ aneb Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011
Asi už jste víckrát
zakusili, že když jste
prožili něco krásného a pokoušeli jste
se to pak sdělit druhým, cítili jste, jak
bledá a bezbarvá
jsou vaše slova ve
srovnání se skutečností. O něco podobného se pokouším nyní i já.
Nejprve trochu historie:
Když papež Jan Pavel II. svolal poprvé v roce 1984 na Květnou neděli
světovou mládež do Říma, mnozí prorokovali této iniciativě nezájem mladých a brzký konec. Opak se stal pravdou. Milióny mladých lidí putovaly za
papežem po celém světě. Česká mládež nechybí na světových dnech od
roku 1991, kdy nás do polské
Čenstochové přijelo na 8000. Další zatěžkávací zkoušku prožily Světové dny
mládeže v roce 2005, kdy čtyři měsíce
před setkáním v Kolíně nad Rýnem se
Jan Pavel odebral na věčnost a mnozí
se ptali, zda nový papež v této iniciativě bude chtít pokračovat. A on chtěl…
A tak se v pondělí 8.srpna večer
sešla před moutnickou orlovnou parta
mladých lidí s velkými batohy a čekali
na příjezd autobusu. Poslední pozdravy, loučení, skrývané slzičky maminek
mávajících svým dětem odjíždějícím do
neznámého světa, tak daleko…
Cesta nás vedla přes Německo do
Francie a dál na západ. V jihofrancouzském Annecy, městě na břehu stejnojmenného ledovcového jezera s křišťálově čistou (a překvapivě teplou)
vodou jsme měli zastávku, abychom po
9 hodinách pokračovali směr Španělsko.
První dočasný cíl naší cesty byla
krásná a starobylá Tarragona, centrum
kraje a významný přístav už od dob antiky. Zde mohlo 3000 poutníků z Čech
prožít první, přípravný týden světového setkání. Dny byly vyplněny zajímavým programem, ať už duchovním, či
poznávacím. Snad jen heslovitě:
Katalánsko – průzračné moře – antický
amfiteátr – modrá obloha – kaktusy –
mladí dobrovolníci v oranžových tričkách – památky – osobní rozhovory –
mše – báječné ovoce za pár centů – radost ze společné víry – výlet do
Barcelony – úžasný chrám Sagrada
Familia – stadión FC Barcelona – roc-

kový podvečerní koncert na břehu
moře – zase Tarragona – nedělní mše
v býčí aréně – pondělí – autobusy –
směr Madrid. Jak jsme později poznali,
pobyt v Tarragoně byl dobrý i z důvodu
aklimatizace – ti, kteří přijeli (nebo přiletěli) až přímo do Madridu, měli problémy zvyknout si na zdejší podnebí – až
40° ve stínu.
První dva dny našeho pobytu
v Madridu, 16. a 17. 8., jsme se seznamovali s prostředím, účastnili se akcí
pořádaných jak českým národním centrem, tak i akcí mezinárodních akcemi
a workshopů po celém městě. Bylo
opravdu z čeho vybírat – koncerty, výstavy, přednášky, modlitební shromáždění a spousta dalšího.
Hlavním bodem programu ve
čtvrtek 18.8. bylo přivítání papeže na
Placa Cibelles. Už od poledne se statisícové davy shromažďovaly na náměstí
a přilehlých ulicích, aby mohli pozdravit papeže projíždějícího ulicemi, vyslechnout jeho slova a společně se pomodlit.
Stěžejním bodem pátku 19. 8. byla
křížová cesta v ulicích města. Zástupci
mladých z různých zemí světa nesli
velký putovní kříž Světových dnů mládeže a procházeli od jednoho zastavení
k druhému. Ta byla představována sochami a výjevy v nadživotní velikosti,
jak je ve Španělsku zvykem. Seděl
jsem na svém kousku zábradlí v přeplněné ulici a bylo až dojemné vidět tisíce mladých lidí, klečících na rozpále-

ném asfaltu pozdního odpoledne, jak se
spolu s papežem modlí z brožurek,
které jsme dostali.
V sobotu po ranní mši bylo našim
hlavním úkolem dobýt letiště Cuatro
Vientos, kde se měla odehrávat závěrečná část setkání, modlitební večer
a hlavní nedělní mše. Stejný nápad jako
čeští poutníci však měly asi 2 mil. dalších mladých, takže nebylo úplně jednoduché se tam dostat, ale přesto jsme
po několika hodinách nakonec našli
své dva čtvereční metry místa, abychom mohli rozbalit spacáky a utábořit
se v sektoru, který nám byl vyhrazen.
Večerní program „zpestřila“ bouřka,
která se přehnala nad Madridem.
Nemůžeme to ale měřit našimi zkušenostmi – déšť byl poměrně teplý, trval
krátce, po něm zafoukal horký africký
vítr schirocco a za půl hodiny už nebylo
poznat, že pršelo. Kolem půlnoci jsme
se uložili ke krátkému spánku. My
kněží jsme vstávali už před pátou, abychom se stihli dostavit k registrační
bráně a mohli vejít do sektorů pod pódiem vyhrazených pro sloužení mše
prakticky na dohled papeži. Pódium
bylo obrovské, snad 300 m dlouhé a připomínalo mi velký sněhový útes s motivem stromu – mottem setkání byla
věta z Písma „Zakořeněni v Kristu“.
Po papežské mši a polední modlitbě
Anděl Páně následovalo oznámení,
které bylo přijato s velikým nadšením
– příští světový den mládeže se bude
Pokračování na str. 9

3/2011

9

KOVALOVICKÝ ZPRAVODAJ

Od září zase společně v přírodě!
Lesní klub
Stromík se v
tomto školním
roce 2011/2012
opět schází ke
společnému
vzdělávání
v přírodě.
S
novým
školním rokem dochází k několika změnám v provozu našeho klubu.
Změnilo se místo našeho zázemí.
Spolu s rodiči jsme se rozhodli nepokračovat v pobytu na chatě Jelenici.
Ústně dohodnuté podmínky se zástupci
Dokončení ze str. 8
konat v roce 2013 v Rio de Janeiru.
Zástupci brazilské mládeže pak na
pódiu slavnostně převzali od Španělů
velký putovní kříž Světových dnů.
Pak už jen zbylo vydat se na zpáteční cestu na místo ubytování. Nebylo to
úplně jednoduché, ale povedlo se.
Madridské metro nezkolabovalo, jak
se v jednu chvíli zdálo a tak už odpoledne jsme se mohli po dvou dnech konečně umýt, zabalit a čekat, až přijedou autobusy.
Naše zpáteční cesta nás zavedla
tentokrát do Versailles, kde byla opět
9–hodinová přestávka a v úterý odpoledne už jsme vystupovali opět
v Moutnicích u orlovny.
Když jsem sledoval nedávno skončenou papežovu návštěvu v Německu,
říkal jsem si, že papežské cesty mají
vždy stejný scénář: nesouhlas s návštěvou a protesty proti ní (oč méně je
protestujících, o to větší pozornosti se
jim ze strany médií dostává), neúplné
informace v médiích (česká média
psala o tom, že papeži uletěla ve větru
čepička a že Benedikt popřál poutníkům dobrou noc, co však skutečně
říkal, o tom se běžný čtenář nedověděl
prakticky nic), starosti, kolik to bude
stát a kdo to zaplatí (španělské Dny
mládeže se nejen samofinancovaly, ale
přinesly do krachující španělské státní
pokladny 50 mil. eur) a nakonec všeobecně kladné a nadšené přijetí, kterého se papeži dostalo ze strany katolíků, nekatolíků i lidí bez vyznání.
Zakončil bych snad jen slovy jednoho z účastníků: „Příště v Rio de
Janeiru? Tam musím jet!!!“
P. Jan Nekuda, farář

pronajímatelů chaty Jelenice z června
2011, se v několika bodech rozcházely
s písemnou variantou smlouvy, kterou
jsme dostali 31. 8. k podpisu. Za prázdniny se hodně změnilo a i my jsme se
rozhodli soustředit více na práci
s dětmi, než na pečlivé uklízení chaty
uprostřed lesa.
Nově se tedy scházíme u Axmanovy
hájovny v Pozořicích. Nový majitel objektu nám poskytl budovu a všechny pozemky plně k dispozici. Společně s majitelem, rodiči a dětmi jsme objekt
i zahradu připravili na první setkání
Lesního klubu Stromík 5. 9. 2011. Všem

malým i velkým pomocníkům patří obrovský dík!
S tím také souvisí další změna – náš
provoz se rozšiřuje na 5 dní v týdnu,
tudíž od září nabízíme plnohodnotné
předškolní vzdělávání včetně přípravy
na školní docházku. Máme ještě poslední volná místa, můžete se přidat k nám.
Těšíme se na tvořivé a pestré hraní!
Každou středu se schází malé děti do
3 let věku s maminkami ke společnému
tvoření, muzicírování i zkoumání zahrady, lesa a okolí hájovny. Jste také zváni
mezi nás.
Mgr. Klára Krchňavá, www.kavylos.cz
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Tělocvičná jednota Sokol Kovalovice
Do začátku prázdnin stihl oddíl nohejbalu odehrát třetí
turnaj ze seriálu Východní konference ve
Vítovicích. Na tomto
turnaji se nám tradičně nedaří, takže
skutečnost, že jsme skončili na předposledním místě, nebyla žádným velkým překvapením.
Prázdniny znamenají pro cvičení
a tréninky vždy menší útlum, protože
dostávají přednost jiné rekreační aktivity. Výjimkou byl badminton, kde tréninky probíhaly v nezměněném rozsahu i během prázdnin. Rovněž tak stolní
tenis žáků probíhal pod vedením
Zdeňka Stejskala prakticky bez přerušení.
Letní období naopak znamená každoroční zvýšení provozu na hřišti
v souvislosti s provozem koupaliště. Je
to nejenom proto, že přístup na koupaliště je přes hřiště, ale i proto, že pro-

vozovatel občerstvení i obec využívá
naše prostory pro provoz koupaliště.
O prázdninách jsme též poskytli hřiště
pro koncertní vystoupení.
V letním období začal pracovat oddíl
petanque, kterému se podařilo za materiálního přispění obecního úřadu vybudovat na biotopu 2 hřiště na petanque. Oddíl tak získal tolik potřebné
sportoviště a ostatním návštěvníkům
koupaliště vznikla další možnost vyžití.
V měsíci srpnu absolvoval oddíl nohejbalu závěrečný turnaj v Královopolských Vážanech, kde mužstvo
opět nezazářilo, takže letošní nevalný
výkon byl korunován celkově
sedmým, tedy předposledním, místem. Domníváme se, že na zhoršujících se výsledcích má nemalý podíl
skutečnost, že Staří orli nedělají
hanbu svému jménu. Jejich věkový
průměr je totiž ve srovnání s ostatními mužstvy Východní konference až
dvojnásobný.

Podzimní obloha
Astronomický podzim nastal
23. září, kdy je stejně dlouhý
den i noc. V průběhu října ještě
používáme letní čas, ten však
končí poslední neděli v říjnu, tj.
30. října, kdy se hodiny o třetí
hodině ranní posunou o jednu
hodinu zpět. Astronomický podzim končí 21. prosince, kdy začíná
astronomická
zima.
Podzimní obloha je chudší na jasné hvězdy, jako obloha
letní. Z večera v průběhu měsíce října ještě můžeme spatřit
nad západním obzorem zapadající typická letní souhvězdí
jako je Labuť, Orel a Lyra. V těchto souhvězdích byly v létě
nejjasnější hvězdy Deneb, Altair a Vega, které tvořily letní
trojúhelník. Nás však zaujme nad jižním obzorem typické
podzimní souhvězdí Pegas. Ten je tvořen velkým
Pegasovým čtvercem. Na souhvězdí Pegasa navazuje souhvězdí Andromedy, kde se nachází asi nejznámější galaxie
viditelná pouhým okem, která se nesprávně nazývá „Velká
mlhovina v Andromedě“. Již v menším triedru objevíme
hvězdné složení tohoto objektu. Pod Andromedou je malé
souhvězdí Trojúhelníku a Berana. Pod Pegasem je pak protáhlé souhvězdí Ryb.
Podzimní obloze však bude vévodit největší planeta sluneční soustavy – Jupiter. Vychází již z večera a kolem dvacáté hodiny bude již kolem padesáti stupňů nad jihovýchodním obzorem. V první polovině noci pak bude zářit nad

Společenské oznámení
Není to tak dávno, co jsme blahopřáli k sedmdesátinám br. Vojtěchu
Petrášovi. Bohužel tentokrát máme
zprávu smutnou, před několika dny navždy opustil naše řady.
Vojta Petráš byl od mládí spjat se
Sokolem. Nejprve jako vedoucí mužstva ledního hokeje, po té jako jednatel
a dále pak jako starosta jednoty. Tuto
funkci aktivně vykonával od roku 1976
do roku 2001. Měl velmi významný
podíl na výstavbě sokolovny, kde nejen
zajišťoval organizaci prací, ale odpracoval zde i stovky brigádnických hodin.
Byl též u založení akcí, které jsou již
dnes tradicí. Mezi nejvýznamnější
patří Pochod osvobození. V letošním
roce jsme absolvovali již jeho 37. ročník. I po té, co Vojta přestal vykonávat
funkci starosty, byl, pokud mu to zdravotní stav dovoloval, ještě několik let
platným členem výboru jednoty. Čest
jeho památce.
Miroslav Vlach

jižním obzorem v souhvězdí Ryb. Nemůžeme ho přehlédnout, neboť bude nejjasnějším stelárním objektem. Již
v menším triedru odhalíme jeho oblačné pásy a čtyři
Galileovské měsíce, které objevil sám Galileo Galilei na začátku roku 1610. Další planetou, které zpestří noční oblohu
je červená planeta Mars. Ta však bude dobře pozorovatelná
až v druhé polovině noci v říjnu v souhvězdí Raka a v průběhu listopadu a prosince se bude přesouvat do souhvězdí
Lva. Vychází až kolem půlnoci, tedy nejvýhodnější podmínky pro jeho pozorování budou kolem čtvrté až páté hodiny
ranní.
Na podzimní obloze nastane také mimořádný úkaz,
který nemusíme vidět každý rok. Letos jsme sice již jednu
možnost měli a to 15. června. Ano, jedná se o úplné zatmění Měsíce. Bude to sice na sklonku podzimu až v měsíci prosinci. Tedy 10. prosince nastává úplné zatmění
Měsíce. U nás bude viditelné jako částečné, neboť Měsíc
vychází těsně před koncem úplného zatmění. Měsíc u nás
vychází v 15h 56m, tedy necelé 2 minuty před koncem
úplného zatmění. Ale i tak, pokud bude jasno, to bude zajímavý úkaz. Jev bude probíhat nad východním obzorem,
tudíž si musíme vybrat místo k pozorování, kde nemáme
zakrytý východní obzor nějakou překážkou. Tak již si můžeme tento úkaz náležitě vychutnat, je vidět pouhým
okem a v triedru uvidíme i detaily, které se nám a Měsíci
budou odkrývat.
Nezapomínejme na to, že podzimní noci jsou již dosti
chladné a nepodceňujme teplé oblečení na pozorování.
Pěkné zážitky pod jasnou noční oblohou Vám přeje
Petr Hájek

3/2011
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Úžasný tvarohový moučník ke kávě
Suroviny:
Těsto: 2 celá vejce
1 hrnek cukru krupice
1/2 hrnku oleje
2 hrnky hladké mouky
1 prášek do pečiva
1 vanikový cukr
1 hrnek mléka
kakao
2 lžičky rozpustného kafe
Krém: 1/2l mléka
2 vanilkové pudinky
cukr podle chuti
2 tvarohy (vaničky)
rum podle chuti
1/2 másla
Poleva: 2 zakysané smetany
1 čokoláda na vaření

Postup
Těsto: vše smícháme dohromady, plech
vymažeme a vysypeme, vylijeme polovinu těsta, do druhé půlky dáme kakao a
kafe a nalijeme na světlé těsto a upečeme při 180-200 °C asi 15–20 minut.
Krém: v mléku uvaříme pudink, hned
do horkého zašleháme máslo a poté
přidáme oba tvarohy a rum a ještě našleháme. Krém naneseme na vychladlé těsto, uhladíme a nakonec dáme polevu. Rozpustíme si čokoládu a pak do
ní vmícháme zakysanou smetanu.
Dáme vychladit do lednice a podáváme
s kafíčkem.
Poznámka: jedna vanička tvarohu má
250g, pudink 37g, zakysaná smetana
250g, čokoláda na vaření 100g kdo jí
má rád, tak může dát 150g.

V pátek 11. 11. 2011 v 17 hod.
se uskuteční tradiční

MARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Sraz u drogerie paní Blahové
průvod bude zakončen „Na Place“
opékáním špekáčků
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Tajenka − pohledy do historie
SOKOLNICE
Sokolnice se v historických pramenech
poprvé připomínají v roce 1350. V
průběhu času prošly rukama mnoha
vlastníků. Od roku 1705 se na 150 let
staly vlastnictvím rodu Dietrichšteinů a
posledními majiteli byl hraběcí rod
Mitrovských. Ke zdejšímu panství patřily

1

2

3

4

5

6

7

v roce 1750 vesnice Horákov, Kobylnice,
Ponětovice, Sokolnice, Telnice a část
Jiříkovic.
K významným památkám Sokolnic
patří zejména zámek, původně ...(viz
tajenku). Poslední úpravy zámku byly
provedeny v polovině 19. století ve stylu
anglické gotiky
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A
B
C
D
E
F
G

VODOROVNĚ: A. Výplň okna;
zkratka pro satelit; zubní nýtek.- B.
Oblé těleso; ničema; drobný umělecký
předmět.- C. Malá osa (slovensky); zápisník; cyklista.- D. Temnota; doražení;
rod ploskonosých opic.- E. Tajenka.F. Náčelník Tatarů; Sarmati; černý zahradní pták.- G. Pohovka; pružné tenké
větve; chmelový nápoj.- H. Trnovník;
Standa (slovensky); obyvatel Valašska.I. Taháním nanosit; africký slon; hudební značka.
SVISLE: 1. Evropan; mužské
jméno.- 2. Úprava a pěstění těla.- 3.
Louky; nahromadit větrem.- 4. Domácky Olga; rozhovor.- 5. Předložka;
jezerní ryba; kód Svaté Heleny.- 6. Větrovka; SPZ aut Prachatic.- 7. Strnutí
šíje; mongolský pastevec.- 8. Polní plevel; menší lodě.- 9. Etiopský náčelník;
mužské jméno.- 10. Kód Andorry; lůna;
slovenská předložka.- 11. Tříti prsty;
oslovení muže.- 12. Maso s rýží; kilogram.- 13. Ochraňovat.- 14. Najednou
(nářečně); výtvor sochaře.
Pomůcka: Aluate, arat, krampon,
rás, ylo.

H

Řešení z minulého čísla:
FRANTIŠEK VYKOUŘIL
Autor: Ing. Ladislav Majer

I

Naši
jubilanti
ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ
Jméno

věk Jméno

Pokladníková Božena
Šmerdová Anna
Červinková Jindřiška
Lev Adolf

75
75
75
75

Honek Stanislav
Haikerová Božena
Šumbera Václav
Pernica Stanislav
Šmerdová Růžena

věk
75
80
80
85
104

Blahopřejeme
V září oslavil 75 let místostarosta obce
Ing. Stanislav Honek.
Děkujeme za obětavou práci pro naši obec
a do dalších let přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.

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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