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Vážení spoluobčané,
i v tomto adventním čase, kdy by vše
mělo směřovat k vánoční pohodě
a klidu, je na obecních úřadech bohužel docela napilno. Dle novely zákona
o účetnictví dochází ke zlomovému
vedení účetnictví obcí, od 1. 1. 2012
budou obce odpisovat svůj investiční
majetek. Pro nás to znamená projít
celý soupis majetku zařazeného dle inventárního čísla, přidělit katalogové
číslo, inventarizační identifikátor, určit
další dobu použitelnosti majetku a vyčístlit účetně dobu, za kterou byl již
majetek v užívání. Dle mého názoru
jedna z dalších „lahůdek“ našich záko-

nodárců. Účelem je údajně dosáhnout
reálných hodnot majetku obcí, i když
ve skutečnosti nelze srovnávat podnikatelskou úroveň s hospodařením
obcí. Na obce stále více státní správa
navaluje další a další byrokratické zátěže. Pro srovnání: starosta, který byl
po deseti letech znovu zvolen do funkce, a byla mu tedy známa problematika
chodu obecního úřadu, byl přímo zděšen nárůstem byrokracie obecní problematiky v současné době!
V minulém čísle zpravodaje jsem se
zmiňoval o slibu pana premiéra projednat návrh zákona o rozpočtovém urče-

ní daní ve vládě do konce října. Jak je
vidět, i premiér se řídí heslem slibem
nezarmoutíš, protože je začátek prosince, a výsledek žádný! Na protest
jsme se zařadili k městům a obcím
v celé ČR a vyvěsili bíločernou vlajku,
která je symbolem boje za nespravedlivé financování obcí. Vlajka bude
sňata, až premiér svůj slib splní, ať občané vidí, jak to v našem státě chodí!
Tady je jasně vidět, že ve všech velkých městech, kde má dojít ke snížení
přerozdělovaných daňových výnosů,
vládnou jistá politická uskupení, v jejichž zájmu jistě není, aby se po deseti
letech zvláštního daňového režimu cokoliv dělalo s příjmy jejich měst.
Pokračování na str. 2.

Tak jak se vrství naše životní zkušenost, jak se odvíjí náš život, promlouvá k nám obraz Vánoc různě.
Jinak ho vidíme v dobách klidných a šťastných, jinak v dobách válečných, jinak v mládí, jinak ve stáří,
jinak ve zdraví, jinak v nemoci, jinak, když neporušený celek rodinného kruhu harmonicky žije,
jinak když je narušen smrtí nebo rozkolem. Ale vždy k nám vánoční obraz mluví, protože je vždycky nový.
Pokaždé nám připomíná něco jiného. Jednou potřeby nuzných a zdůrazní tím i naše štěstí,
podruhé nám dá posilu v těžkostech a připomene nám, že vzájemná láska a porozumění
převáží hmotnou tíseň a lidský žal.
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padovém hospodářství. Nejvýhodnější
nabídku podala firma SITA CZ a.s.
Termíny svozů komunálního odpadu
nebyly do uzávěrky známy, dozvíte se
je včas rozhlasem, či obvyklým způsobem.
Od nového roku bude na přání některých občanů opět svozové vozidlo
zajíždět do části obce „Dříní“. Po čase
vyhodnotíme, zda místní komunikace
bude schopna unést zátěž vozidel.
Služby pro obyvatele budou rozšířeny
o vývoz 18 m3 kontejneru na bioodpad
v letních a podzimních měsících s pravidelným vývozem. Do bioodpadu se
smí dávat větve stromků, listí, posečená tráva, zbytky rostlin apod.
Kontejner bude pravděpodobně umístěn „Na Place„ vedle restaurace, zavedeny budou pravidelné dny a hodiny
svozu. Slibujeme si od zavedení svážení bioodpadu hlavně to, že postupně

z obce zmizí zamořování ovzduší pálením odpadu ze zahrad, kdy je obec ponořena do nedýchatelné kouřové
clony. Informace o bioodpadu se budou
do začátku vegetačního období upřesňovat. Věřím, že spolupráce s novou
svozovou firmou SITOU CZ a.s. bude
úspěšná a povede ke spokojenosti nás
všech. Poplatek za odpad na občana
zůstane i v příštím roce na úrovni letošního roku.
Vážení občané, děkuji všem, kteří
se podíleli jakýmkoliv způsobem na veřejném dění obce, či různým způsobem
reprezentovali obec v letošním roce.
Vám všem přeji pokud možno krásné
a radostné prožití svátků vánočních,
v novém roce hodně zdraví, spokojenosti, mnoho osobních i pracovních
úspěchů.
Milan Blahák
starosta

Nový autobusový dopravce

ařilo docílit jednu z nejnižších cen
v ČR. Průměrná cena za km představuje přibližně 28,- Kč, celostátní průměr činí 31,- Kč. Znamená to pro kraj
snížení zátěže na dopravu o desítky
miliónů ročně.

Dokončení ze str. 1.
Argumenty velkých měst o poskytování služeb pro všechny okolní obyvatele
jsou liché, protože obdobné aktivity zajišťují menší města a obyvatelé velkých
měst zase rádi vyráží ven z města na
území okolních obcí. Nikdo nechce,
aby poměr výnosů z daní byl 1:1, jde
nám o to, aby se narovnal nepoměr,
kdy 80 % obyvatelstva vyprodukuje
hodnotu, která je ještě přerozdělena
mezi 20 % obyvatelstva velkých měst.
Můžeme klidně říci, tak nechte příjmy
velkým městům a dorovnejte příjmy
menším městům a obcím, ale je každému jasné, že v dnešní době vládních
škrtů a úspor, není kde finance brát.
Spravedlnost v tomto směru neexistuje, jde přece o nediskriminaci!
A teď k problematice svozu odpadů
v obci - od 1. 1. 2012 dojde ke změně
firmy zajišťující komlexní služby v od-

Jihomoravský kraj vypsal výběrové
řízení na nové autobusové dopravce
pro oblast Brněnska, mimo jiné i na
linky 701 a 702, které do 10. 12. 2011
provozovala firma SEBUS. Veřejná zakázka na autobusové dopravce byla zadána dle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách na základě Nařízení
1370/2007 Evropského parlamentu
a Rady o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici
a zákona č.194/2010 Sb. o veřejných
službách v přepravě cestujících.
Zástupci obcí mikroregionu Rokytnice se k problému výběrového řízení
sešli několikrát, nicméně i když se
jich výběr dopravce nejvíc týká, neměli žádnou možnost se k výběrovému řízení a především k zadávacím
podmínkám pro výběr dopravce jakkoliv vyjádřit, či do výběrového řízení takříkajíc mluvit. Níže uvádím odpovědi
na některé otázky položené vedoucímu odboru dopravy JMK panu Ing.
Snovickému.
Proč se dělalo výběrové řízení
na výběr nových dopravců a neprodloužily se stávající smlouvy?
Prodloužení stávajících smluv o závazku veřejné služby by bylo novou veřejnou zakázkou a v případě, že by tak
JMK postupoval, jednalo by se o obcházení zákona o veřejných zakázkách.

Proč jsou smlouvy uzavírány na
dobu 10 let?
Uzavření smluv na 10 let je nastaveno z důvodu amortizace autobusů (odpisová doba autobusů činí 8 let, avšak životnost nového autobusu je cca 10 let).
Navíc obecně platí, čím delší délka
smlouvy, tím nižší náklady pro objednatele dopravy.
Jsou ve smlouvě sankce za neplnění podmínek smlouvy?
Ano. Jejich výše je závislá na druhu
porušení ustanovení smlouvy.
Jaká je situace v ostatních krajích?
Na rozdíl od JMK jsou v ostatních
krajích dopravci vybíráni ne podle zákona o veřejných zakázkách, ale podle zákona o veřejných službách. Důvodem je
skutečnost, že v IDS JMK za tržby ručí
dopravcům Jihomoravský kraj a tito
tedy nenesou žádné riziko tržeb.
Bude mít linka č. 701 a 702
i nadále zastávku u OD Tesco na
ul. Úzké?
Ano, trasa linek 701, 702 se oproti
stávajícímu stavu nemění, tzn. bude
i nadále zajíždět na zastávku u OD
Tesco na ul. Úzké.
Podle hejmana pana Michala Haška
se kraji díky výběrovému řízení pod-

Od 11. prosince tedy začne jezdit
na naší lince nový dopravce BusLine
a.s. Budeme věřit, že nastavená laťka
současné úrovně přepravy končícího
přepravce firmy SEBUS zůstane zachována i nadále. Jak vážně to s dodržováním cestovních standartů, časů
a pohodlí nový dopravce myslí, se
ukáže v příštích 10 letech. Nemůžu
nic víc, než firmě SEBUS za výrazné
pozvednutí služby v oblasti veřejné
dopravy jménem občanů Kovalovic
poděkovat a popřát mnoho pracovních
úspěchů alespoň na linkách, ve kterých uspěla.
Milan Blahák
V případě, že máte připomínky
k novému dopravci, obraťte se nejlépe vždy písemně na:
info@kordis-jmk.cz,
nebo přímo vedoucímu dopravního
odboru kordisu:
jhorsky@kordis-jmk.cz,
dále na krajský úřad JMK sekretariát odboru dopravy:
schorova.jana@kr-jihomoravsky.cz
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Nález motoru německého letadla z II. světové války
V sobotu dne 5. 11. 2011 se skupina
historických nadšenců po několikaletých průzkumech rozhodla zkusit vyzvednout trosky německého letadla
Focke Wulf Fw-190 F8, které se po leteckém souboji zřítilo dne 25. 8. 1944
v Kovalovicích v části obce „Pod
Hájkem“. V letadle zahynul pilot
Obfw. Bruno Schulz.
Místo dopadu nastínily výpovědi
svědků a potvrdilo se nálezem četných
kousků plechů a drobných částí letadla.
Po několika vrypech lžíce bagru se
podařilo objevit list vrtule. Kopání pokračovalo a postupně se začaly odkrývat kousky letadla. V hloubce cca 2 m
se narazilo na ohořelou zeminu, v níž
byl nalezen dvanáctiválcový motor letadla. Pokus tedy dopadl výborně.
Některé fragmenty letadla budou po
důkladném očištění vystaveny na
obecním úřadě. Motor si letečtí archeologové odvezli do Červeného
Hrádku u Jirkova, kde bude restaurován a vystaven v budově zámku v části

Vyzvednutí motoru německé stíhačky

expozice letecké archeologie v expozici fragmentů leteckých soubojů za
2. světové války. Je zajímavé, že
v okolí motoru se našlo velké množství
munice různých ráží, jakoby ji na poslední chvíli chtěl pilot převést někam
do bezpečí. Některé nalezené díly byly
tak zachovalé, že je na nich čitelné výrobní číslo. Dokonce se našel i kousek
spodní části kabiny ze dřeva. Při vyzvednutí motoru ze země byla cítit
ještě po tolika letech směs benzínu
a oleje.

Jak to tehdy vlastně bylo?
Událost byla popsána v čísle 3/2006
Zpravodaje pod názvem „Letecká bitva
nad Kovalovicemi“. Na zveřejněný
článek se mně tehdy ozval JUDr. Alois
Kadlec a doplnil:
„Snad bych mohl uvedený článek doplnit svou osobní vzpomínkou.
Spojenecký bombardovací svaz se dne
25. srpna 1944 přiblížil ze směru od

Rousínova do oblasti Brno-Kuřim na
zcela jasné obloze ve velké výši. Mezi
bombardéry se pohybovalo menší množství stíhaček. Zakrátko se mi letadla
ztratila z dohledu a bylo slyšet velmi silné
detonace. Naráz vše utichlo a letecké
svazy se vracely na své základny zcela
jiným směrem. Poté, ze směru od Brna
směrem k Rousínovu, velmi nízko, snad
ve výši 100-150 m nad zemí, se velkou
rychlostí přiblížilo 5 letadel. Stačil jsem
postřehnout, že se jednalo o jednu německou stíhačku, která prchala před stíhačkami spojeneckými.
Situace německého pilota byla vzhledem k mnohem větší přesile amerických
strojů zcela beznadějná, i když ve snaze
o záchranu pilot soustavně měnil směr
letu, a to horizontálně i vertikálně.
Americké stíhačky za stálé palby útočily
na jeho stroj zprava i zleva. Snad asi
200 m za Starou Poštou německé letadlo prudce změnilo směr asi o 90 stupňů
ke Kovalovicím a po několika vteřinách
Pokračování na str. 4.
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Nález motoru...
Dokončení ze str. 3.
mi všechna letadla zmizela z dohledu.
Rychle jsem se vydal ze Staré Pošty
přímo přes pole ke Kovalovicím. Když
jsem sestupoval z výšiny nad vesnicí,
uviděl jsem na poli u zahrad dva muže
a dva chlapce. Stáli u jamky, zřejmě vyryté pádem těla německého pilota, jehož
mrtvola se složeným padákem na zádech
byla položena vedle jamky. Pamatuji se,
že na ní nebyla patrná vůbec žádná
stopa po zranění. Z vojenské knížky
mrtvého muže zjistili, že se jedná
o Bruna Schulze narozeného v tehdejším Litzmannstadtu, nyní Lodži
(Polsko). Letadlo nebo jeho zbytky nebyly nikde vidět a na můj dotaz mně přítomní řekli, že letadlo již bez pilota udělalo několik otáček a zřítilo se opodál.
(Poznámka z kroniky: Kabina sestřeleného letadla upadla již ve Žlebích, pilot
spadl v Lomech a část letadla s motorem
dopadla na Pastviska.) Bylo by asi těžko
zjistitelné, který ze čtyř amerických pilotů stíhačku zasáhl, možná i několikrát,
neboť na ni pálili všichni. Nemohli jsme
tehdy posoudit, zda byl zasažen i pilot,
možná v beznadějné situaci letadlo
opustil před pádem a neměl možnost použít padák….“.
Konec citace pana Kadlece.
Milan Blahák

Vážení čtenáři,
V posledním čísle letošního zpravodaje vám
nabídnu několik knih,
které vám mohou zpříjemnit dlouhé zimní večery. Kanada –
dobrodružné putování čtyř přátel českého původu z Kalifornie až k Severnímu ledovému oceánu, napsal Leoš
Šimánek.
Známý cestovatel Miroslav Stingl
nám přiblíží život, zázraky a záhady říše
Inků v knize Indiáni Zlatého slunce.
Kreutzkamp Dieter – Kouzlo Austrálie – zábavný cestopis o cestách napříč Austrálií na kole.
Cumming Robert – Slavní malíři –
portréty 56 nejslavnějších malířů.
Osudný portrét, Testament, Zaprodanci, Ze zoufalství, Bez slitování, Dvojí tvář – to jsou názvy knih
od Davida Morrella. Pokud máte rádi

Očištěné fragmenty nalezeného letadla
napětí, intriky a dobrodružství, tak si určitě vyberete.
Také autorka Mary
Higgins-Clarková píše zajímavé detektivky. Tatínkova holčička nebo Žena
v mramoru vás udrží v napětí.
Goldsmith Olivia – Klub odsouzených žen. Příběh Jenifer Spencerové,
která ve vězení poznává osudy dalších
žen a upíná se k jedinému cíli – pomstít
se těm, kdo ji poslali za mříže a zklamali
její důvěru.
Nebezpečná hra, Svatba, Kořist –
to jsou tři historické romance od Julie
Sarwood .
Cimický Jan – Strážce majáku.
Okouzlující příběh, v němž čtyři hrdinové, které bouře uvěznila na osamělém majáku si vyprávějí své životní
příběhy.
Brown Sandra – Večeře v horách.
Romance o mladé vdově Alici, která od-

jela se svými syny na prázdniny. V obtížné situaci jí přijde na pomoc soused muž, který změní její život.
Bryndová Jana – Ani ryba, ani rak.
Humorně laděný příběh dvou žen, které
se pravidelně přichází radit ke kartářce.
Liška Vladimír – Velké záhady protektorátu – Beneš, muž dvou tváří, podivná smrt R. Heydricha, Lidice obětí
omylu, atd.
Luukkanen E. A. – Stíhač nad Finskem. Vzpomínky finského válečného
stíhače na boje ve 2. světové válce.
Steklač Vojtěch – Veřejný nepřítel.
Cyklus povídek propojených postavou
psychiatra K. Grota, který slouží na
Lince důvěry.
Beznadějný případ – detektivní
příběh od známého autora Ed Mac
Baina.
Přeji vám příjemné chvíle s knížkou
Připravila M. Terberová
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Základní škola Viničné Šumice
www.skolavinicnesumice.cz

Krátké zprávy ze školy aneb co se u nás událo
Záložka do knihy spojuje školy
V měsíci říjnu se naše škola a školní
družina účastnila 2. ročníku mezinárodního projektu „Záložka do knihy
spojuje školy“, který vyhlásil Ústav
pro informace ve vzdělávání - Národní
pedagogická knihovna Komenského
v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě k Mezinárodnímu
měsíci školních knihoven. Cílem projektu byla podpora dětského čtenářství
a navázání kontaktů mezi českými
a slovenskými školami prostřednictvím výměny záložek do knih. Na základě přihlášek byly z českých a slovenských škol vytvořeny dvojice. Naší
škole byla přidělena Základní škola
Ľudovíta Vladimíra Riznera v obci
Bošáca nedaleko moravských hranic.
Projekt jsme pojali formou povídání
o oblíbené knize, listováním a četbou
knih ze školní i domácí knihovny a zjistili jsme, že záložka je při četbě velkým
pomocníkem. Prostřednictvím map, atlasů a interaktivní tabule jsme se seznámili s naším východním sousedem Slovenskou republikou. Žáci se dozvěděli základní geografické údaje, ukázali
jsme si fotografie slovenských měst,
obcí a přírody a přečetli si slovenský
text. Další dny už jsme malovali, vystřihovali, tiskli a lepili. Záložek hezkých a ještě hezčích začalo přibývat,
práce děti bavila a už si představovaly,
koho asi jejich záložka potěší. Všichni
společně věříme, že jsme dětem z partnerské školy udělali radost, a že vždy,
když budou číst zajímavou nebo napínavou knihu, si vzpomenou na svého
kamaráda v České republice.
Odpovědí nám byl velmi pěkný
dopis z naší partnerské školy a mnoho
krásných záložek. A to je, jak doufáme,
začátek spolupráce a přátelství s dětmi
a učiteli na Slovensku.
Všechny výrobky, dopisy a propagační materiály o mikroregionu
Bošácko jsme vystavili 23. listopadu
v den otevřených dveří na naší škole.
Potom byly záložky rozdány a nyní je
najdeme v knihách, které čtou naše
děti.
Povídání o projektu a fotografie prací
budou zveřejněny na webových stránkách NPK Komenského v Praze a SPK

Pasování prvňáčků na čtenáře
v Bratislavě. Protože se náš způsob
zpracování projektu zástupcům uvedených institucí líbil, byli jsme zařazeni
do výběru hodnocení. Tak nám držte
palce, abychom se dobře umístili!
Tamara Kalábová

Halloween a školní taškařice
Každý rok naše škola dopřeje žáčkům nevázané dopoledne plné her,
soutěží a řádění v maskách. Děje se tak
pod záminkou Halloweenu, což je svátek původně keltský. Slaví se v anglicky mluvících zemích, a to je důvod,
proč chceme, aby se s ním naše děti
seznámily. Je škoda, že v našich krajích

se neujal, protože je to svátek zaměřený především na děti, lampiony, masky
a drobné sladkosti, které koledníci vyžadují pokřikem „Trick or treat“ (Něco
nám dejte nebo vám něco vyvedeme).
Ve škole má Halloween podobu
velké přehlídky masek, které také dostanou sladkou odměnu, soutěží, kde
rovněž čekají ceny na každého z účastníků, výroby různých výtvarně – čarodějnických objektů a strašidelná
třída. To je každoroční výtvor a pýcha
páťáků, kteří se předhánějí ve vymýšlení taškařic.
Pokračování na str. 6.

Projekt „Záložka do knihy“ spojuje školy
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Základní škola Viničné Šumice
Pokračování ze str. 5
Halloweenské řádění se letos povedlo a děti zažily školu zase trochu
z jiné strany, zvláště, když obvyklý učitelský sbor nahradily čarodějnice,
které kouzlily sladkosti a zábavu.
Miriam Lerchová

Krátké zprávy ze základní
školy
V letošním školním roce jsme pro
děti připravili naše tradiční kroužky
(hra na flétnu, zdravotní tělesná, výchova, sportovní kroužek) a dále jsme
rozšířili nabídku o nové, zajímavé aktivity: turistický kroužek, florbal, výtvarné aktivity, kroužek Poználek.
Také letos naše děti vystavovaly
svoje výtvarné práce na místní výstavě
ovoce a zeleniny v Sokolovně.
Podzimní soutěž tříd ve sběru papíru vyhrál s největším průměrem na
žáka čtvrtý ročník. Gratulujeme a současně děkujeme všem z vás, kteří jste
také přinesli do kontejneru ke škole
starý papír. Výtěžek slouží k nákupu
výtvarných pomůcek, sešitů a drobných odměn pro žáky za různé aktivity.
Na začátku října jela celá škola do
brněnského divadla Polárka na představení A. Goldflama - Standa a dům
hrůzy.
Žáci naší školy potěšili jubilanty
z Viničných Šumic a Kovalovic svým
zpěvem, recitací a tancem na jejich tradičním setkání.
U příležitosti týdne knihoven byli

Soutěž ve sběru papíru - vítězná třída

naši prvňáčci slavnostně pasováni na
čtenáře paní vedoucí šumické knihovny Z. Puklovou. Věříme, že jejich
zájem o knížky bude stejně živý jako
v tento den.
Žáci 2. a 3. ročníku se účastnili plaveckého výcviku v plavecké škole
Vyškov. Kurz ukončilo závěrečné vytrvalostní plavání, po němž děti obdržely „mokré vysvědčení“.
Pěkné podzimní počasí nám umožnilo zorganizovat pro starší žáky dopravní výchovu s teoretickým výcvikem i praktickou jízdou na kole.
Stalo se již tradicí, že v listopadu
pořádáme Den otevřených dveří.
Rodiče navštívili své děti ve vyučování, ve školní družině, prohlédli si
školu, výstavu výtvarných prací
a večer si naše děti, jejich blízcí i budoucí žáčci vyrobili malé dárky ve výtvarných dílnách.
S kladným ohlasem se setkal kurz
pletení košíků z pedigu pro dospělé,
který jsme uspořádali v říjnu.
Na našem posledním podzimním výletě do Brna jsme se rozdělili na dvě
skupiny, starší žáci jeli do technické
herny v Technickém muzeu a mladší
děti se vzdělávaly na výukovém programu o zvířátkách na přírodovědné
stanici Kamenáčky.
V den první adventní neděle jsme se
vánočně naladili na výstavě betlémů,
kde jste mohli naše děti vidět v krátkém kulturním vystoupení.
Srdečně zveme děti předškolního
věku a jejich rodiče k zápisu do 1. roč-

4/2011
níku ve středu 18. ledna 2012 od 13.00
do 17.00 hodin. Nezapomeňte vzít
rodný list dítěte.
Vážení rodiče, milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců školy popřála klidné a štědré Vánoce, mnoho štěstí, zdraví
a spokojenosti po celý další rok.
Olga Růžičková

4/2011
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Co je nového na Základní škole Pozořice
Školní poradenské centrum
Čtyřlístek
Na závěr roku 2011 byla
Zastupitelstvem Jihomoravského kraje
schválena žádost Základní školy
Pozořice o poskytnutí evropské dotace
z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Jedná se o patnáctiměsíční projekt, díky kterému
u nás vznikne Školní poradenské centrum s názvem Čtyřlístek.
Činnost ŠPC Čtyřlístek bude zaměřena na podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se zejména
o děti mimořádně nadané, děti s poruchami učení, chování a s vadami řeči.
Nově bude na škole pracovat pět odborníků – školní psycholog, logoped, speciální pedagog a dva pedagogičtí asistenti.
Toto pracoviště bude nabízet své služby
nejenom dětem a rodičům z Pozořic, ale
také z Hostěnic, Kovalovic, Sivic,
Tvarožné a Viničných Šumic.
Celková schválená podpora na vytvoření a provoz centra činí
4.459.188,38 Kč. Tato částka pokryje
finanční náklady na platy pracovníků
centra, na nákup pomůcek, interaktivní
tabule, odborné literatury, dvou PC
s dotykovým displejem a vzdělávacích
programů, zahrnuje také příspěvek na
exkurzi pro děti.
Věříme, že díky vzniku Školního poradenského centra Čtyřlístek dojde

opět ke zkvalitnění výuky na naší
škole.
PhDr. Jan Dudek
ředitel školy

Výuka moderních dějin
Výuka dějepisu v 9. ročníku základní
školy je zaměřená na období 20. století,
které nabízí pro žáky velice zajímavá
a poutavá témata. Není však na škodu
doplnit výklad učitele i jinými formami
výuky a zapojit se s žáky do různých
projektů.
Jedním z nich je také Projekt
Krokus, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland
ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea
v Praze. Cílem projektu je přiblížit tematiku šoa mladým lidem a zvyšovat
tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu.
Naši deváťáci si tak na začátku listopadu zasadili cibulky žlutých krokusů
jako vzpomínku na jeden a půl milionu
židovských dětí a tisíce dalších dětí, jež
zemřely v koncentračních táborech.
Díky vzorné péči začaly z cibulek krokusů vyrůstat rostliny, které by měly
vykvést na konci ledna, v době, kdy si
připomínáme Mezinárodní den památky obětí holocaustu (27. leden). Účast
v projektu spočívá v péči o květiny,
které symbolizují lidské životy, ale také
v práci s informačními materiály s te-

Základní umělecká škola
Tak jako je mozaika vytvořena z mnoha různých barevných
kamínků, tak se celý školní rok u nás ve škole skládá z menších či větších vystoupení. Vždy se nejprve věnuje hodně času
přípravě a nácviku. Potom přijde samotné vystoupení a po
něm radost, že se všechno podařilo. Při tom všem ještě po-

Flétnový soubor

matikou
holocaustu.
Druhým projektem, do něhož
jsme se zapojili,
byl projekt Příběhy bezpráví – měsíc
filmu na školách. V úterý 22. listopadu
se na naší škole uskutečnila projekce
několika krátkých dokumentů s názvem Za železnou oponou. Jejich společným tématem byly pokusy obyvatel
komunistického Československa emigrovat na Západ a snahy Státní bezpečnosti útěkům zabránit.
Po projekci filmů následovala velice
zajímavá beseda s paní PhDr. Černou,
členkou Konfederace politických
vězňů, která se s žáky podělila o své životní zkušenosti. Deváťáci se zatajeným dechem poslouchali, jak byla paní
Černá zadržena při „nelegálním“ přechodu státní hranice a následně několik
měsíců držena v nechvalně proslulé
věznici v Uherském Hradišti. Vyprávění paní Černé o zacházení s politickými vězni v žácích zanechalo silné
emoce.
Věříme, že zapojením do těchto projektů jsme v žácích vzbudili větší zájem
o moderní dějiny. Doufejme, že každý
z nás se bude chovat tak, aby se hrůzy
druhé světové války, holocaustu a totality již nikdy neopakovaly!
Mgr. Anna Hanychová

znáváme zajímavé věci a seznamujeme se s novými lidmi.
1. listopadu 2011 byla v Moravském muzeu v Brně zahájena výstava s názvem Skleněná krása. Flétnový soubor
Merry flauti pod vedením paní učitelky Lii Teplé měl tu čest
a doprovázel vernisáž výstavy svými skladbami. Při tom si
všichni se zájmem prohlédli krásné skleněné vánoční ozdoby, které se u nás už mnoho desítek let vyrábí.
4. listopadu 2011 se konala v Brně Vědecká konference
a naše škola připravila pro všechny účastníky kulturní program, ve kterém jsme propojili hudební, výtvarný a taneční
obor. Viděli jsme s jakým zájmem nás všichni ti vědečtí pracovníci sledovali a jak se i oni potom dokázali bavit.
30. listopadu 2011 si mohli rodiče poslechnout své děti na
Třídní přehrávce paní učitelky Boženy Škrobové. Musím
podotknout, že nejkrásnější a nejmilejší jsou vždy vystoupení těch nejmladších muzikantů.
4. prosince 2011 jsme společně se Sivickou kapelou připravili Adventní setkání, které se konalo v Obecním domě
v Sivicích. Podařilo se nám propojit hudbu, zpěv a tanec,
různé hudební žánry i několik věkových kategorií umělců
tak, aby se program líbil všem návštěvníků.
Vidíte, že se všichni snažíme, aby mozaika naší školy byla
pestrá a zajímavá.
Božena Škrobová
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Lesní klub Stromík - objevujeme nové cesty
Skupina
dětí
z lesního
klubu
Stromík se schází
každé ráno u svého
nového zázemí –
hájenky v Pozořicích. Podzim jsme
strávili především
ve znamení průzkumu nových cest
a zajímavých míst v lese u hájenky.
Děti vyrobily slaměné postavičky
k jednotlivým setkávacím místům na
cestě lesem. Tam se vždy zastavíme,
povídáme, hrajeme si, svačíme a odpočíváme dle libosti. Cesty si děti samy
pojmenovaly, takže se postupně vydáváme "ke krmelci", "k propasti", "k pavoukovi", "k drakovi" atd. Každý den je
plný nových objevů!
Společně jsme uspořádali několik
slavností – Svatováclavskou, Jablíčkovou, Slavnost světel, Svatomartinskou a oslavu svátku Barborek
a Mikuláše. Vyrábíme společně figury
do Betléma a těšíme se na Vánoce.
Od září máme k dispozici velký
vnitřní prostor, který pomohli upravit
rodiče. Za to jim patří náš veliký dík!
Nevyužíváme celý prostor velkého
domu. Také proto, že se zde povedlo
na jaře zlodějům vykrást topení, topíme si sami v kamnech. Děti si váží vyhřátého prostoru ke hraní a k odpočinku. Společně si dům děláme útulným.
Všude kolem nás visí ozdoby z přírodnin a jiných materiálů – slamění skřítci u dveří, draci v šatně, lucerničky na
oknech. Děti se těší na sníh a tak na
okna vylepují první sněhové vločky.

Oslava narozenin

Lesní klub tráví ale většinu svého
času venku. V ovocném sadu jsme
celý podzim mlsali výborná jablka, vyrobili bylinkovou spirálu a zrýpali budoucí záhonky na naše zeleninové experimenty. Na Jelenici jsme společně
sázeli narozeninové stromy a teď malí
narozeninoví oslavenci dosazují rostliny do bylinkové spirály. Společně jsme
vyrobili veliké krmítko pro ptáky,
které je pod okny. Hlavně sýkorky
sem zalétavají a mlsají zrníčka od
svých lidských kamarádů. Při pozorování se dají použít i atlasy ptáků, takže
se dozvídáme spoustu nových informací o jejich životě.
Blíží se zima a děti se postupně učí
oblékat jako cibule ve vrstvách, více se
hýbat, když přituhuje, nebo si prostě
říct a jít se ohřát ke kamnům v hájen-

Strašák

ce. Děti mají vrchní vrstvu oblečení
i boty nepromokavé, takže sucho a tepelný komfort mají zaručený. Vliv na
zdraví všech našich dětí pozorujeme a
jsme také zapojeni do výzkumu
Ministerstva životního prostředí
a Asociace lesních mateřských škol
o vlivu pravidelného pohybu dětí v přírodě na jejich zdraví.
Nové cesty se také vydáváme objevovat také na cestě výchovy dětí.
Pořádáme pro rodiče, pedagogy a veřejnost kurz Respektovat a být respektován. Od února 2012 se uskuteční
8 čtvrtečních setkání s psychology
Pavlem a Tatianou Kopřivovými. Jedná
se o seminář komunikačních dovedností vůči druhému člověku.Více na
www.kavylos.cz.
Mgr. Klára Krchňavá
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Co nového na skautské stezce
Skautský podzim je
kromě obvyklé činnosti
charakteristický i řadou
výprav do podzimní přírody. V sobotu
22. října v okolí chaty Jelenice bylo
opět rušno, neboť se tam sešli obyvatelé zaniklých středověkých osad ke hře
Lesní lidé. Podrobnosti z této akce
a z poutě do Lulče ke sv. Martinovi
najdete níže.
Také v době podzimních prázdnin
podnikly jednotlivé oddíly výpravy.
Několik skupin využilo naši terénní základnu chatu Jelenici k víkendovým
pobytům.
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
sbírky. Betlémské světlo převezmou
naši skauti letos ve Vídni v sobotu
10. 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 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 2012.
Aleš Mikula,
vedoucí skautského střediska

Lesní lidé
Tuhá zima patnáctého století…
Žoldnéři a zloději potulující se po
celém kraji... Osamělá karavana převážející zlato, zbraně a další cenné věci...
Boje mezi vojáky a vesničany...
Budování osad... To všechno a ještě
mnohem víc mohli zažít všichni účastníci hry Lesní lidé 2011 pořádané již
tradičně roverským kmenem RICHNAS z Ochoze u Brna v okolí chaty
Jelenice. Hry se zúčastnili skauti
z Ochoze i okolních obcí.
Družiny bojovaly nejen proti vojákům, ale také proti sobě. Jejich úkolem
bylo ukořistit vlajky ostatních osad.
Každá osada musí mít přístřešek, ve
kterém se pohodlně vyspí několik lidí,
a také ohniště, na kterém každá družina připraví jednoduchý pokrm, a to bez
použití jakýchkoliv polotovarů. Povoleny jsou pouze přírodní suroviny,
které si každá družina sama obstará
nebo sesbírá v okolních lesích. Boj
mezi osadami i vojáky probíhá za pomoci pevně slepených novinových
koulí, tzv. humbošek.
Po celodenním boji, vaření a stavění
jsme mohli hru ukončit, sečíst body,
vyhlásit vítěze a rozdat ceny a diplomy.
A pak už nás, ač unavené, přesto
všechny zdravé, čekala jen spokojená
cesta domů.
Za kmen Richnas Vít Hrazdíra

Pouť ke sv. Martinovi
V neděli 13. 11. 2011 se uskutečnila
tradiční pouť ke svatému Martinovi
nad Lulčí. Měli jsme štěstí, protože na
nás čekalo opravdu krásné počasí. Byl
vypraven speciální autobus, který
svezl všechny poutníky na mši svatou.
Když jsme dorazili do Lulče, odebrali jsme se na nedaleký kopec, na kterém stojí kostel zasvěcený sv.
Martinovi. Mše svatá začala kolem 10.
hodiny. Po jejím konci jsme se vydali
směrem k domovu. První úsek cesty
byl z Lulče na farmu Bolka Polívky,
kde se většina poutníků stavila na malý
oběd. Poté vedla cesta přes pole a lesními cestami. Zhruba po 2,5 hodinách
jsme dorazili do Vítovic, kde jsme se
náhodně setkali s poutníky, kteří se
domů vydali jinou cestou. A z Vítovic
už je to domů jenom kousek.
Petr a Radim Skládaní
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Florbalový turnaj v Telnici
Už počtvrté se v Telnici sjeli ministranti s širého okolí, aby mezi sebou
poměřili své florbalové umění. Letos se
do tohoto souboje nezapojili někteří tradiční účastníci, např. Mutěnice či Dubňany, naopak nově dorazili florbalově
nabití kluci z PoŠuKova (Pozořice-Viničné Šumice-Kovalovice a Sivice).
Farnost Telnice reprezentovaly dva
týmy z Telnice a jeden ze Sokolnic.
Turnaj se odehrával ve dvou kategoriích, starší bojovali v Sokolovně
(4 týmy), mladší na Orlovně (10 týmů).
Zde se také v závěru turnaje odehrály
všechny finálové zápasy. Byla radost
pohledět na krásu tohoto sportu i bojovnost a nadšení, které hnalo jednotlivé týmy k vítězství. Zatímco na
Sokolovně si čtyři mančafty užívaly komorního prostředí, na Orlovně to vřelo
tak, že se lidé mezi sebou chvílemi ani
neslyšeli. Dorazilo také hodně fanoušků
jak místních, tak i moutnických, „pošukovských“ a z dalších zúčastněných farností. Celkově se turnaje zúčastnilo 87
hráčů.
Ve starší kategorii po velmi vyrovnaném finálovém souboji zvítězily Moravany nad Násedlovicemi (Žarošicemi)
3:1 a potvrdily roli favorita, v boji o třetí
místo se nakonec až po samostatných
nájezdech radovala Tvarožná, který porazila Pošukov (Martin Džbánek, Pavel
Buchta,Jiří Malík,Jan Barták, Petr

Ministranti z pozořické farnosti

a Radim Skládaný) v poměru 12:11.
Nejlepší hráčem byl v této kategorii vyhlášen Martin Džbánek z Pošukova,
nejlepším střelcem Stanislav Langášek
a nejlepším nahrávačem Vojtěch Langášek, oba z Moravan.
V mladší kategorii byly k vidění některé velmi vyrovnané a některé velmi
jednoznačné zápasy, právě Pošukovská
mužstva letos velmi zamíchala pořadím
turnaje... V souboji o třetí místo Pošukov A deklasoval moutnické béčko
10:0, ve finále pak moutnický výběr po
tuhém boji, ale nakonec zaslouženě porazil Moravany 3:1. Telnické mančafty
měly trochu smůlu na rozlosování: Telnice B pod vedením matadora Joži Krále
měl na víc, nepotkat ovšem v základní
skupiny budoucího vítěze a třetí tým
celého turnaje, se kterým dokázal uhrát
remízu (minutu před koncem ještě naši
borci vedli). Reálně náš tým mohl třetí
místo obsadit, nebýt právě této smolné
remízy. Telnice A se statečně držela
a kromě derby s Telnicí B prohrávala
maximálně o dva góly, když si vítězství
připsala nad Těšany a Sokolnicemi. Sokolnice se ale také snažily, v důležitém
zápase o deváté místo prohrály s Těšany, které ale v základní skupině dokázaly porazit. Škoda. Přesto si myslím,
že za předvedené výkony mohou být na
své děti telničtí i sokolničtí rodiče
hrdí...

4/2011
KONEČNÉ POŘADÍ TURNAJE
V MLADŠÍ KATEGORII:
1. Moutnice A
2. Moravany u Brna
3. Pošukov A Marek Šmerda,Vít
Škrob, Jan Šmerda, David Škrob,
Petr Marek
4. Moutnice B
5. Tvarožná
6. Pošukov B Tomáš Tandler,
Vojtěch Šmerda,Josef Ondráček,
Karel Barták, Pavel Marek, Filip
Dvořáček
7. Telnice B
8. Telnice A
9. Těšany
10. Sokolnice
Nejlepším hráčem mladší kategorie
byl zvolen Martin Kořenek z Moravan
u Brna, nejlepší střelcem se stal Joža
Král z Telnice a nahrávačem Petr Oprchal z Moutnic.
Děkuji všem, kteří s organizací turnaje pomáhali, otci Ladislavu Kozubíkovi za duchovní podporu, taktéž otci
Renému Strouhalovi z Moutnic a vůbec
všem, kteří se věnují ministrantům a na
tento turnaj kluky dobře připravili.
A abych nezapomněl na fanoušky (což
jsem na místě činu zapomněl a omlouvám se jim) - i těm patří dík za bouřlivé
prostředí, které často svým dětem, sourozencům či kamarádům vytvořili.
Bylo to myslím pěkně strávené odpoledne v Telnici.
František Kroutil
starosta obce Telnice

4/2011
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Vybalené Vánoce?
Vánoce jsou v naší mysli svátky
dětí, dárků, zvyků, tradic, hojnosti.
A mnohý si řekne: Pro mě už to není,
mně to nic neříká, já Vánoce neslavím.
Někdy mi připadají takové Vánoce
jako prázdná krabice či obal od krásně
zabaleného dárku. Zabalení může být
sebehezčí, když dárek vybalíme, obal
už není k ničemu – snad někdy se dá
znovu použít, pokud na něj dárce nenapsal naše jméno :–) Většinou ale překáží a je na vyhození; nikdo si jej nevystaví v obýváku.
Vánoce vznikly z oslavy narození
Ježíše Krista, to je ten obsah, ten nej-

větší a nejkrásnější dárek. Vše ostatní – zvyky, tradice, sníh, zkrátka ta pravá vánoční
poezie, byť sebekrásnější, to je pouze
obal, který, když odstraníme obsah, je
také na vyhození.
Až půjdete o letošních Vánocích
někde kolem jesliček, zastavte se a zadívejte se na tu scénu. Není to sladká

pohádka pro děti, ale promlouvá ke
každému z nás. Může vrátit Vánocům
jejich obsah, náplň, chuť, vůni. Ten,
který nám byl dán jako největší dar lidstvu, může vrátit Vánocům jejich pravé
kouzlo; a nejen Vánocům.
Ať jsou pro nás letošní svátky zas
o kousek méně jen svátky věcí. To je
mé přání pro každého z vás.
P. Jan Nekuda

Výtvarná vánoční dílna M. Hoffmannové, kde si děti vyráběly vánoční
dekorace, se uskutečnila v pátek 9. prosince na faře v Pozořicích. Pro malé zájemce bylo připraveno spaní na faře,
kterému předcházel program her s M. J.
a P. Šmerdovými a pohádka od pana faráře. Toto malé adventní setkání, kterého se zúčastnilo 25 dětí, bylo ukončeno
ranní mší s „roráty“, na které šly děti
s rozsvícenými lampičkami.

Bohoslužby o Vánocích 2011
sobota 24.12.

nedČle 25.12.

pondČlí 26.12.

úterý

27.12.

stĜeda
þtvrtek
pátek
sobota

28.12.
29.12.
30.12.
31.12.

nedČle

1. 1.

7.15
15.00
17.00
20.30
22.00
Narození PánČ
7.30
9.30
11.00
14.30
sv. ŠtČpána
7.30
9.30
11.00
sv. Jana Evangelisty
7.15
17.00
sv. Mláćátek
17.30
sv.Tomáše Becketa
17.30
17.30
sv. Silvestra
14.00
15.00
Nový rok, slavnost Matky 7.30
Boží Panny Marie
9.30
11.00
ŠtČdrý den

poslední roráty, zakonþení adventu
první vánoþní mše – zahájení Vánoc
setkání u jezerské zvoniþky
pĤlnoþní v Holubicích
pĤlnoþní mše („in nocte“)
jitĜní mše („in aurora“)
slavnostní vánoþní mše (mše „in die“)
mše v Holubicích
vánoþní zpívání s dČtmi u jesliþek
ranní
devátá
mše v Holubicích
ranní
svatojánské žehnání vína na OrlovnČ
veþerní
bohoslužba slova
veþerní
mše v Holubicích
dČkovná mše za uplynulý rok
první novoroþní mše s obnovou
manželských slibĤ
mše v Holubicích

KULTURNÍ
AKCE
14. 1. 2012

NÁMOŘNÍ PLES –
SOKOLOVNA POZOŘICE

Na Tvrzi
28. 1. 2012

RYBÁŘSKÝ PLES
•
18. 2. 2012
OSTATKY
sraz masek ve 12. hod.,

OSTATKOVÁ ZÁBAVA
večer
•
19. 2. 2012

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
PLES
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Tělocvičná jednota Sokol Kovalovice
Jak jsme již informovali v minulém
příspěvku,
podařilo se nám, za
přispění obecního
úřadu, vybudovat
na biotopu dvě
hřiště na petanque. Do konce prázdnin
jsme je stihli slavnostně otevřít
a uspořádat první turnaj. Historicky
první vítězkou se stala Radka
Sejkorová.
Po skončení prázdnin se činnost oddílů vrátila do zaběhnutých kolejí.
Začala pravidelná cvičení těch nejmladších, muži provozují sálovou kopanou a pravidelně se hraje badminton. Nohejbal se od října přestěhoval
do tělocvičny ZŠ Pozořice. Pokud to
počasí dovolovalo, scházeli jsme se
pravidelně i na petanque.
Nejvýznamnější podzimní akcí byl

Slavnostní otevření nového hřiště na petanque
ný materiál a zjara pak pokračovat
v dalších pracích.
Závěrem příspěvku bychom chtěli
pozvat všechny příznivce stolního tenisu na tradiční Vánoční turnaj, který se
uskuteční v úterý 27. 12. 2011, začátek
ve 13.30 hod., startovné 30,- Kč. Pro
vítěze budou připraveny chutné ceny.
Miroslav Vlach
starosta TJ

Silvestr
Srdečně zveme
všechny občany
Vítězové prvního turnaje
tradiční turnaj smíšených dvojic v badmintonu. Za účastí 6 družstev zvítězil
pár Renata Andrysíková a Tomáš
Stejskal.
V letošním roce se nám podařilo zajistit finanční prostředky ze Župy,
které jsme se rozhodli použít na rekonstrukci vytápění v tělocvičně.
Postupně bychom chtěli vyměnit nevyhovující topidla za modernější
a účinnější. V letošním roce bude vyměněno jedno a v příštím roce plánujeme výměnu zbývajících dvou.

Jak již bylo dříve uvedeno, v tělocvičně se v současné době v největší
míře provozuje badminton, a to 4x
týdně. Největším problémem, se kterým se od samého začátku potýkáme,
je nevyhovující výška sálu, proto jsme
se rozhodli, po konzultaci s odborníky,
přistoupit ke zvýšení stropu. Do začátku zimy se nám podařilo provést přípravné práce, a to úklid půdy, odvoz
nepotřebného materiálu do šrotu a vysekání drážek pro uchycení pozednic.
Během zimy plánujeme zajistit potřeb-

na již tradiční silvestrovské
rozloučení se starým rokem
a přivítání roku nového,
u ohně v areálu
vedle restaurace.
Přípitek proběhne
v 0.30 hodin.
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Zima v honitbě
Vážení spoluobčané, pomalu nastává
pro všechny živé tvory, a tedy i člověka, nejméně oblíbené roční období,
kterým je zima. Stále se zkracující den
a delší noci provází apatie a nechuť k
jakékoliv aktivitě. Člověk toto období
jistě snáze překoná. Má možnost se
schovat do svého vytopeného hnízdečka a spotřebovávat zásoby, které si v
dnešní konzumní společnosti kdykoliv
snadno opatří.
Jiné je to však s ostatními tvory
v přírodě kolem nás. Většina z nich
svůj stálý vyhřátý domeček nemá
nebo ho musí znovu a znovu přizpůsobovat z hlediska klimatických
a povětrnostních podmínek a rušivých činitelů. Mezi největší rušitele
patří bezesporu člověk svou rozpínavostí a neochotou ze svého já

něco
slevit.
Svými celoročními aktivitami
ochuzuje volně
žijící živočichy
o klid a nutí je
žít v nepřetržitém
stresu.
Tito živočichové jsou samozřejmě
svým
evolučním vývojem na zimní strádání připraveni a za běžných okolností
by toto období měli bez úhony přežít. Protože po spotřebování svých
zásob ve formě tukových rezerv nemají možnost si je v době vegetačního klidu opatřit, musí s nimi nyní
úsporně hospodařit. Nejvíce energie
je stojí neustálé rušení a s ním spo-

JAZYKOVÉ
KURZY
od února 2012 opět
na Obecním úřadě ve Viničných Šumicích
ANGLIČTINA
(Cena: 2000,-Kč)

Začátečníci plus:
Mírně pokročilí:
Mírně pokročilí plus:
Středně pokročilí:
Pokročilí:

pondělí
pondělí
pátek
pátek
pátek

17.30-18.30
19.30-20.30
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00

ČÍNŠTINA
(Cena: 3000,-Kč)

Mírně pokročilí:

pondělí

18.30-19.30

Kurzy budou probíhat
od pátku 3.2. a pondělí 6.2. do konce června 2012.

Přihlášky: Mgr.Bc. Petr Krchňavý
e-mail: pkrchnavy@email.cz
tel: 603 590 565

jený útěk před elementy a činnostmi, které je způsobují.
V samotném zákoně o myslivosti je
uvedeno, že je zakázáno jakýmkoliv
způsobem plašit zvěř, pokud nejde o
činnost při obhospodařování pozemků
a o aktivity při návštěvách přírody.
Samozřejmostí je zákaz poškozování
zařízení pro přikrmování zvěře, slaniska, napajedla a zařízení pro pozorování
a lov zvěře. Zákon také zakazuje nechat v přírodě volně pobíhat domácí
zvířectvo.
V žádném případě tím nechci říci,
abyste do přírody nechodili. Naopak,
příroda patří samozřejmě všem a je
všeobecně známo, že pobyt na čerstvém vzduchu je pro zdraví člověka
velice prospěšný. Současně získáte
přehled, jak se v přírodě hospodaří,
jaké druhy živočichů se zde vyskytují
a co je možné zlepšit nebo upravit
např. z hlediska ochranného, estetického apod. Různorodá krajina s velkou
biodiversitou živočišných druhů by
měla být zájmem všech občanů, kteří
by se měli přičinit o její uchování pro
následné generace. Jsme tu všichni
jenom na určitou chvíli, a proto bychom se měli podle toho chovat.
Tímto Vás spoluobčany prosím,
abyste při procházkách, zimních sportech a dalších aktivitách v přírodě používali především známé polní cesty,
své psí miláčky měli pod kontrolou
nebo na vodítku a svým počínáním tak
volně žijící živočichy a zvěř co nejméně stresovali.
Na závěr bych rád poděkoval všem,
kteří přišli pomoci zdejšímu mysliveckému sdružení při odchytu zajíců konaném dne 27. 11. 2011 a zároveň si
dovoluji Vám všem popřát hezké prožití nejkrásnějších svátků v roce, do nového roku mnoho pracovních i osobních úspěchů a pevné zdraví.
Bc. Luděk Šmerda
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Tajenka − pohledy do historie
Ochoz u Brna
Vesnice Ochoz u Brna vznikla
sloučením dvou samostatných částí
Ochoz a Obce v roce 1947. Historické
počátky lze datovat do roku 1237 Ochoz a 1254 - Obce. Tehdy Ochoz
patřila do majetku blízkého Zábrdovického kláštera řádu premonstrátů,
založeného před rokem 1209 morav -

1

2

3

4

5

6

ským šlechticem Lvem z Klobouk, se
svolením
olomouckého
biskupa
Roberta a markraběte Vladislava. Je
jisté, že již v době založení obce stávala
v místech dnešního kostela kaplička. V
letech 1315–16 byla přestavěna na
gotickou kapli. Na jejích základech byl
v roce 1606 postaven nynější kostel.
Jeho patronem i celé farnosti je ...(viz
tajenka)

7

8

9

10 11 12 13

VODOROVNĚ: A. Staré počítadlo;
tučnolistá rostlina; hltavě pít.- B. Prezent; osudové znamení; místo jedné z
husitských válek.- C. Starověký obyvatel Arménie; dluhová strana účtu;
značka pro tangens.- D. Amor (zastarale); strouha; označení kamionů.- E.
Tajenka.- F. Stovky; druh nevytápěného skleníku; zaměstnanec v kravínu.- G. Římská šestka; mořská
vydra; přístroj filmaře.- H. Přesně;
ukazovací zájmeno; zahradní keř.- I.
Umývadlo; Evropanka; opět.

E

SVISLE: 1. První člověk; pohybové
ústrojí.- 2. Nauka o pohybu střel.- 3.
Polní míra; jméno Edisonovo; kujný
nerost.- 4. Asijský stát; roční období.5. Zuřivost; šat hodnostářů.- 6. Zmrzlá
voda; rýti.- 7. Osobní zájmeno; pohovka; SPZ aut Třebíče.- 8. Švihák; kulovitá bakterie.- 9. Část Prahy; údaje.10. Značka aut; hluk.- 11. Popravčí; hádanky; značka radia.- 12. Protivník
virů.- 13. Šelma; odvary z bylin.

F

Pomůcka: abak, Alarod, kok, omen.

A
B
C
D

G
H
I

Tajenka z minulého čísla:
RENESANČNÍ TVRZ
Autor:
Ing. Ladislav Majer

Naši
jubilanti
ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC
Jméno
Šmerda Jiří
Žemlová Zdeňka
Drápal Jaroslav
Kousalová Helena
Kříž Václav
Stejskalová Hedvika
Pernicová Marie

věk
60
70
70
70
80
85
85

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.
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).

