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Vážení spoluobčané,
období dlouhých zimních večerů střídá, doufám, už definitivně období, ve
kterém se příroda probouzí, začíná na
nás působit slunečními paprsky s
novým přísunem energie.
Letošní zima byla sice skoupá na
sněhovou nadílku, zato nám způsobila
svým ledovým obdobím nemalé problémy (od 26. 1. do 15. 2. nepřekročila
teplota za celý den 0 st.). Nejvíce to
„odnesly“ vodoměry ve vodovodních
šachtách, které si však musí zabezpečit každý odběratel vody. Podle sdělení Vodárenské a.s., provoz Pozořice,
bylo zničeno mrazem v celém udržovaném obvodu kolem 50 kusů vodoměrů. V některých obcích se také vlivem mrazu vyskytly problémy na
starých vodovodních řadech. Jarní měsíce ještě ukážou, zda holomrazy poničily budoucí úrodu, zeleň či zda nepomrzly stromy a keře.
Rozpočet obce byl schválen zastupitelstvem obce dne 20. března a je stanoven zhruba ve stejné výši jako v loňském roce, v příjmech a výdajích
6 790 700,- Kč. Největší položky činí
ve výdajích splátky kanalizace a splátky na opravy chodníků. Větší společná
investiční akce s firmou Moravostav
Brno a.s. nás čeká ve výdajích na stavbu na Staré Poště. Jedná se o silniční
úpravy v této lokalitě.
V letošním roce musíme s projektantem řešit umístění inženýrských
sítí a výstavbu RD v lokalitě „Za
Dvorem“ směrem k „Pastoušce“.
Bude to vlastně pokračování ulice od
Příhonu. Aby byla ulice dostatečně široká, projednáme s majiteli pozemků
par. č. 532-548 přiřazení pásu asi cca
2 m každého pozemku k cestě
p. č. 522. Věřím, že se dohodneme na
řešení převodu části pozemků darovací smlouvou. Na oplátku obec postupně v této lokalitě prodlouží inž. sítě,
čímž vzroste hodnota pozemků.
V tomto úseku bude v zemi uložen
plynovod, kabel NN a kabel pro veřejné osvětlení. V cestě již vede vodovod,

zbývá pokládka splaškové a dešťové
kanalizace. Nebude to samozřejmě
hned, ale se stavbou se počítá ve výhledu obce. Jen zpracování projektové
dokumentace vyjde cca na 350 000,korun.
Společnost Českomoravský cement
a.s. Mokrá Horákov nám poskytla na
sklonku roku 2011 finanční dar v částce 500 000,- Kč, za což představitelům
firmy velice děkujeme. Dar musí být
použit na konkrétní účel. Zvolili jsme
školství a sport. Dar bude rozdělen na
dvě části, část bude použita na financování školství a druhá část na stavbu
vrtané studny v rekreačně sportovním
areálu koupacího biotopu. Pro vrtanou
studnu jsme se rozhodli z důvodu
absence kvalitní vody na dopouštění
koupaliště v letních měsících.
Ještě několik vysvětlení k častým
dotazům:
Jistě jste si všimli postupného kácení jabloní v sadu. I ovocné stromy

mají svůj věkový limit, kácení provádí
firma Bonagro a.s. Nekácí stromy
z důvodů uvolnění pozemků pro stavební účely, ale důvodem je nerentabilnost pěstování jablek, pro něž nemá
firma prostory na uskladnění. Místo
jabloní bude orná půda oseta obilovinami, v případě možné půdní eroze
bude terén zpevněn zasetím trávy.
Obec zatím v žádném případě neplánuje přeměnit bývalé sady na stavební
parcely!
Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti
zákon č. 474/2011 Sb., který řeší jmenování, odvolání a především nově tzv.
funkční období ředitelů školských zařízení. Zastupitelstvo obce rozhodlo
o vyhlášení konkurzu na místo ředitele naší mateřské školy, konkurz bude
vyhlášen v nejbližší době tak, aby nový
ředitel zahájil práci od 1. srpna. Zápis
dětí do mateřské školy bude tímto
opožděn.
Bližší informace budou upřesněny
informačními zdroji obce.
Milan Blahák
starosta obce

Ačkoliv pohled na likvidaci sadu působí smutně a bezútěšně, lze doufat, že tato
změna má v sobě i příslib nového začátku a můžeme očekávat jaké přinese ovoce.
I když jablka to už asi nebudou.
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Výpis z usnesení ZO Kovalovice
Výpis z usnesení zápisu č. 6/2011
ZO Kovalovice, ze zasedání konaného dne 15. 11. 2011
Zastupitelstvo obce:
konstatuje,
že z 9 členů je přítomno 9, je tedy
usnášeníschopné.
Jmenovalo:
zapisovatele: Jiřinu Kotvrdovou
Zvolilo:
ověřovatele zápisu: Josefa Kadlece,
Ivana Sukovatého.
schvaluje:
- výběr dodavatele vrtané studny
v areálu biotopu – firmu Artemia s.r.o. usnesení č. 3/6/11
- prodej 700 ks akcií společnosti
Česká
spořitelna
a. s.,
ISIN:
CZ0008023736, v majetku obce Kovalovice panu Ing. Janu Machovi, za cenu
400,- Kč/ks - usnesení 4/6/11
- plán inventur pro inventarizaci majetku obce za rok 2011 - usnesení
5/6/11
- schvaluje vyřazení jiného drobného
dlouhodobého majetku obce pod hranicí
3000 Kč z podrozvahové evidence –
účet SU 902 AU 980 hodnota 92 698,60
Kč - usnesení 6/6/11
- výběr dodavatele služeb v odpadovém hospodářství - firmu SITA CZ a.s.
- usnesení 7/6/11- rozpočtová opatření
č. 3 dle přílohy - usnesení 8/6/11

Výpis ze dne 13. 12. 2011
Zastupitelstvo obce:
konstatuje,
že z 9. členů je přítomno 9, je tedy
usnášeníschopné.
Jmenovalo:
zapisovatele: Jiřinu Kotvrdovou
Zvolilo:
ověřovatele zápisu: Petra Šmerdu,
Ivana Sukovatého.
schvaluje:
- rozpočtové provizorium na rok
2012, nezbytné krytí provozních výdajů, závazků obce a úhrada investičních akcí přecházejících z roku 2011 usnesení č. 3/7/11
- dodatek č. 4 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK - nadstandart – usnesení č. 4/7/11
- návrh na vyřazení majetku obce
v hodnotě 48 295,60 Kč – u. č. 5/7/11
- pověření starosty provést nutné
změny rozpočtu do konce roku 2011,
které budou následně schváleny na
příštím zasedání zastupitelstva obce –
usnesení č. 6/7/11
- nájemní smlouvu na obecní byt stavebníku Petru Plevovi do konce roku
2012. Výše nájemného zůstává beze
změn, tedy 1100,- Kč/měs. – u. č. 7/7/11
- kupní sml. č. 1211001270/160063
na odkup plynárenského zařízení, které
bylo realizováno v rámci stavby „Prodloužení NTL plynovodu v obci Kovalovice v části Brnčín za 120 495,- Kč –
usnesení č. 8/7/11.

Jarní termíny svozů
mobilních odpadů
Svoz nebezpečného odpadu:
čtvrtek 19. 4. 2012 v 18.35–18.55
Pozor, nově místo Na Place vedle
restaurace
Svoz objemného odpadu:
Sobota 21. 4. 2012
v době od 9.00 hod.–11.00 hod.
Místo: Na Place vedle restaurace.

Strom
života
počet obyvatel v určité věkové
kategorii
Věk
105
100-104
95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

Muži

Ženy

0
0
0
0
5
9
12
8
16
18
23
25
24
23
21
17
21
20
18
17
15
15

1
0
0
1
4
14
16
18
18
10
19
15
22
21
24
22
21
19
22
10
15
10

Počet obyvatel v Kovalovicích:
Kovalovice celkem
608 obyvatel
z toho Stará Pošta
8 obyvatel

Statistika příjmení a jmen

Stavba vrtané studny v rekreačně sportovním areálu koupacího biotopu

Příjmení Počet

Jméno

Šmerda
26
Šmerdová
26
Filip
13
Filipová
12
Valehrachová 9
Valehrach
8
Kaluža
8
Čulík
7
Pleva
7
Kalužová
6
Kotvrda
6
Žemlová
6
Plevová
6

Jiří
Marie
Pavel
Petr
Jan
Martin
Eva
Jana
Stanislav
Karel
Kateřina
Marek
Ludmila

Počet
20
19
19
17
14
13
12
12
12
11
11
11
10
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Vodné a stočné v letošním roce
Vážení občané.
V jednom článku na
internetu jsem nedávno četla, že někteří politici tvrdí, že zvyšování
cen vodného a stočného nelze nazývat zdražováním, nýbrž že se
jedná o úpravu ceny.
Domnívám se, že
téměř všem občanům je úplně jedno,
jak navýšení ceny vodného a stočného
pojmenujeme, ale určitě všechny zajímá, o kolik korun bude vodné a stočné
dražší.
V minulém roce jsem informovala
o povinnosti Svazku zvyšovat vodné
a stočné min. o 3% nad inflaci („…na
základě rozhodnutí Evropské komise

o přidělení dotací na
vybudování splaškové
kanalizace na území
našeho Svazku, a to
min. o 3 % ročně nad
inflaci, minimálně po
dobu udržitelnosti projektu, tj. 5 let od kolaudace díla.“)
V letošním roce se
nám do tvorby cen promítlo ještě zvýšení DPH u vodného a stočného, a to
o 4 %.
Navýšení ceny vodného a stočného
bez DPH je tedy o 4 %. Jak již bylo uvedeno výše, důsledkem navýšení DPH
o 4 % nám cena vodného a stočného
vzroste celkem o 8 % a každý z nás ve
výsledku zaplatí 78,54 kč za 1 m3.

Co se děje na Svazku
Tak, a máme po Vánocích. Většina
občanů prožila tyto krásné chvíle v příjemném klidu uprostřed svých nejbližších. Toto štěstí však neměli pracovníci provozu Vodárenské akciové
společnosti, a.s. v Pozořicích. V průběhu vánočních dnů byli upozorněni, že na
čerpací stanici na splaškové kanalizaci v
Kovalovicích se něco děje. Po příjezdu
na místo samé zjistili, že akumulační
nádrž před ČS je zanesena tuky.
K nashromáždění těchto tukových
špuntů došlo navýšenou likvidací kuchyňských olejů po štědrovečerní přípravě tradiční pochoutky – smaženého
kapra - jejich vylitím do kanalizace.
Nebyli jsme jediní, kdo s tímto problémem bojoval. V Českých Budějovicích
tuto tukovou katastrofu odstraňovali
na ČOV čtyři dny (bylo možné ji sledovat v hlavním zpravodajství ČT1).
Je potřeba si uvědomit, že tuk z fritéz je řazen mezi nebezpečný komunální odpad a jako takový by měl být likvidován. Pokud se tedy v obci se
sběrným dvorem objeví označení, že je
možné zde tento odpad odevzdat, má
občan povinnost jej tímto způsobem likvidovat. V případě, že obec tuto možnost nenabízí, je dle sdělení pracovníků odpadového hospodářství nejlepší
řešení umístit tento olej do láhve
a tuto odložit do popelnice.
Z kanalizačního řádu jasně vyplývá,
že tuk a olej je nebezpečná odpadní
látka a v kanalizaci nemá co dělat.
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Domnívám se, že je potřeba využívat nově vybudovaný kanalizační systém v souladu s platnými předpisy
a ne si jej dobrovolně ničit a zvyšovat
náklady na jeho údržbu a provoz.
V současné době také probíhají kamerové zkoušky na celém systému kanalizačních stok, vybudovaných v I. etapě (kolaudace v roce 2007 v obcích
Šlapanice, Podolí, Prace, Kobylnice,
Blažovice, Jiříkovice a Ponětovice).
Některé úseky je nutno opravit
(průhyb, vlasové trhliny), což probíhá

Jedná se tedy o zdražení větší, než
bylo v uplynulých dvou letech, jak se
můžete přesvědčit níže. Je třeba ale
také uvést, že při srovnání výše ceny
vodného a stočného v rámci republiky
jsme z pomyslné špičky (před několika
roky jsme byli mezi prvními pěti)
sklouzli mezi Svazky uprostřed tabulky.
V roce 2010 byla cena vodného
a stočného navýšena o 4,16 Kč za 1 m3,
a to na cenu 70,24 Kč za 1 m3. V roce
2011 byla cena vodného a stočného
72,88 Kč za 1 m3. Navýšení proti ceně
z roku 2010 bylo 2,64 Kč za 1 m3.
Rok 2012
Vodné (Kč/m3)
Stočné (Kč/m3)
Celkem (Kč/m3)

bez DPH
33,10
35,80
68,90

s DPH
37,73
40,81
78,54

Ing. Markéta Staňková
tajemnice Svazku
Je ovšem opravdu zajímavé zjistit,
co všechno jsme schopni do kanalizační stoky nějakým způsobem dopravit –
pet lahve, střešní tašky, částí kolejnic,
stavební suť, odpady ze zahrady, velké
množství pecek z ovoce, textilie apod.
Pokuste se zamyslet nad tím, jak
budete reagovat na situaci, kdy vámi
vhozený a postupem času nashromážděný materiál, který nemá v kanalizaci
co dělat, neodteče až do stoky, ale
ucpe vaši domovní přípojku a všemi
kanalizačními otvory vám bude splašková voda nastupovat do nemovitosti.
Markéta Staňková, Svazek
Šlapanicko.

Smrtná neděle

neděle
je jedna z milých
ještěSmrtná
v režimu
reklamačních
závad.tradic, které se v v naší obci udržují dodnes.
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Krátké zprávy ze školy
Zúčastnili jsme se divadelní představení Jen počkej, hlemýždi v divadle
Radost.
Po nových volbách do školské rady
začne tato rada pracovat ve složení:
p. Jitka Šmerdová, PhDr. Miriam Lerchová, Ing. Karel Drápal,
Ukončili jsme první pololetí tohoto
školního roku rozdáním výpisu vysvědčení a celkovým zhodnocením a sebehodnocením žáků.
V lednu proběhl zápis žáků do 1. ročníku. V novém školním roce mezi námi
přivítáme 22 prvňáčků.
Přípravka pro předškoláky
bude probíhat každou středu od
18. dubna do 23. května od 16.15 do
17.00 hodin.
Třídní schůzky rodičů žáků 1. třídy
se uskuteční 30. května v 16.30 hod.

Beseda s policistkou
a dětmi z Kociánky
Ve čtvrtek 2. 2. naši školu navštívila
nprap. P. Hrazdírová a děti z Kociánky.
Policistka si nejdříve s dětmi povídala
o tom, jak se mají chovat na ulici a ukazovala jim některé dopravní značky, jejichž
význam se děti snažily vysvětlit. Pak si
povídali o bezpečné jízdě na kole a v autě.
Také jim vysvětlila, jak se mají zachovat,
když je osloví cizí osoba. Nakonec si zkusili snímání otisků prstů v praxi.
Děti z Kociánky si s nimi povídaly
o svém postižení, proč jsou některé na
vozíčku a jiné o berlích. Žáci si potom
zkusili rozložit invalidní vozík a bezpečnou jízdu s ním.
Na závěr všichni dohromady hráli hru,
za kterou byli odměněni čokoládou a medailí.
Martina Havlíčková

Den mateřského jazyka
V naší škole jsme 21. února realizovali projekt Den mateřského jazyka. Každý
pedagog přichystal seznámení s nějakým
cizím jazykem, takže žáci se setkali s němčinou, ruštinou, angličtinou, slovenštinou a dalšími evropskými jazyky. Projekt
byl velmi pečlivě připraven, každá třída
dostala přesný časový harmonogram,
kam a kdy má každý žák jít. Dokonce
i prvňáčci se zvládli přesunovat na různá
stanoviště bez zmatků a bloudění.
Projekt byl rozdělen na pět částí, a to:
1. Evropa plná jazyků: Žáci se seznámili s jazyky našich sousedů, měli poznat, z jaké země je úryvek v cizím jazy-

ce, spojovali vlajky a státy, skládali puzzle a přesmyčky na téma sousedé ČR. Pro
starší děti byly ještě nachystány obrázky typické pro určitou zemi Evropy
a křížovka.
2. Anglický jazyk: Pro každou třídu
byly nachystány různé úkoly. Prvňáčci si
rozšířili slovní zásobu o názvy vesmírných těles, vyřešili bludiště barev a vyluštili křížovku. Druháci si udělali knížečku s obrázky a vytvořili obličej
z obrázků ovoce. Pro žáky třetí třídy byla
nachystaná pohádka O Červené
Karkulce, kde měli příběh v obrázcích
a hledali k nim správná anglická slovíčka.
Čtvrťáci a páťáci tvořili svůj jídelníček
z prospektů různých obchodů.
3. Slovenský jazyk: Mladší děti pracovaly na i-tabuli, kde skládaly slovenskou
vlajku, dále skládaly z písmen podle nápovědy pojmy ze Slovenské republiky
(pohoří, hlavní město). Potom děti vymalovaly slovenskou vlajku. Starší žáci si
přečetli základní informace o Slovenské
republice (hlavní město, vodstvo, pohoří,
jazyk, hymnu) a doplňovali pracovní list –
informace vyhledávali v textu. Hádali význam slov ve slovenštině.
4. Ruština: Všechny děti si zkusily
přepsat své jméno do azbuky. Mladší
žáci poznávali ruské pohádky (Jen počkej
zajíci a Mrazíka) a ruské hračky. Starší
žáci se seznámili s reáliemi Ruska a poznávali různé typy písma (klínové, japonské, arabské, azbuku, latinku, Braillovo).
Všichni si také vybarvili ruskou vlajku.
5. Německý jazyk: Při výuce německého jazyka si děti hrály s německými
slovíčky z oblastí: roční období, měsíce,

1/2012
jídlo a nákupy. Naučily se indiánský pochod v německém překladu. Zazpívaly si
písničku Du und ich (Ty a já chceme být
přátelé). Poznaly určitou podobnost s anglickým jazykem.
Celá akce se vešla do dvou vyučovacích hodin a děti i pedagogové si ji docela užili. Nejvíce se líbila slovenština, protože žáci dokázali porozumět mnoha
slovenským výrazům, zajímavé bylo i setkání s azbukou, v níž si děti napsaly svá
jména a zkoušely poznat některá slova.
Angličtina je pro naše žáky jazyk již dost
známý, ale aktivity, které si vyzkoušeli,
je přesvědčily o běžné použitelnosti tohoto jazyka. Také němčinu děti docela
dobře poznávaly a v Evropě plné jazyků
měly srovnání a poznatky o našich sousedních zemích. Projekt o kousek posunul jazykové vnímání dětí a ukázal jim,
jak je důležité poznat cizí jazyky.
Miriam Lerchová

Zprávy z činností ve školní
družině
Děti vnímají svět kolem sebe a začínají se v něm orientovat. Chtějí poznávat
a tvořit. Při řešení hravých úkolů pociťují radost. Tvoření, poznávání, hraní - to
vše nabízejí dětem činnosti v naší školní
družině. Z této nabídky si mohou podle
svých zájmů, potřeb nebo momentální
nálady libovolně vybírat. Výčet z uplynulého období Vám teď nabízíme.
V měsíci září jsme se opět sešli v naší
školní družince v plném počtu 30 dětí.
Chvíli jsme se vzájemně poznávali a oťukávali při společných hrách. Netrvalo
dlouho a byli jsme jedna velká družinová
parta. Vyráběli jsme obrázky na výstavu
ovoce a zeleniny v naší obci a také jsme
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ji navštívili. I ve třídě jsme si takovou výstavku uspořádali a potom jsme všechny
vitaminové dobroty zkonzumovali. Naše
holčičky se ocitly v kadeřnickém salonu a
vytvořily si z vlasů obdivuhodné účesy.
V projektu „Ježkovaná“ jsme se dozvěděli téměř všechno o našich pichlavých
kamarádech. Při „Rekordyádě“ jsme
trhali rekordy ve skoku z místa, v házení
míčem na cíl a do koše, skákání v obručích a dalších disciplínách, při kterých
jsme si nejen pořádně protáhli celé tělo,
ale také se vesele bavili.
V naší družince nemusíme sedět ve
školní lavici, nemusíme se učit. Můžeme
si volně hrát, bavit se, kreslit, sportovat
a nejinak tomu bylo i v říjnu. Počasí nám
přálo, a tak jsme hodně času trávili na
hřišti a v přírodě. Skákali jsme přes švihadlo, hráli míčové a honivé hry, pořádali letecké odpoledne. Opět jsme se
zúčastnili mezinárodního projektu
„Záložka do knihy spojuje školy“, kde
jsme byli velmi úspěšní. Oslavili jsme
světový den zvířat, uspořádali si družinové dýňobraní, věnovali se poznávání stromů a Halloween jsme si užili na tradičním družinovém karnevalu.
„Listopad, lísteček mi na zem spad“ podzimní motto, které se prolínalo všemi
našimi činnostmi. Sbírali, lisovali a poznávali jsme listí našich stromů, vyráběli
jsme podzimníčky z přírodních materiálů,
všímali jsme si podzimní přírody.
Povídali jsme si o životě v našich rodinách, učili jsme se správnému chování
k dospělým a kamarádům, seznamovali
jsme se s lidským tělem. Vyhlásili jsme
si „Týden kutilů“ a velkou událostí pro
některé z nás byla opětovná účast na výstavě betlémů. Zahráli jsme „Vánoční
hru“ a zazpívali koledu.
Prosinec je měsícem dlouhých večerů, krátkých dnů, ale hlavně měsícem
očekávání. A to nekonečné čekání na den
splněných přání jsme si zpříjemňovali
hrami, vánočním tvořením i naučným věděním. Získali jsme základní informace o
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tradicích, zvycích, pojmech a historickém
původu vánočních svátků. Proběhla
„Čertovaná“ a připomněli jsme si
Mezinárodní den zdravotně postižených.
Poslední družinové odpoledne v prosinci
jsme si užili u vánočního stromečku za
zpěvu koled, občerstvení a rozdávání dárečků. Takto krásně jsme se naladili na
blížící se vánoční svátky.
Leden byl věnován povídání o životě
zvířátek v zimě a o tom, jak jim můžeme
pomáhat. Poslouchali jsme pohádky se
zimní tématikou na CD a na DVD zhlédli
příběhy zvířátek. Vyrobili jsme pěkné dárečky pro budoucí prvňáčky a už se na ně
velice těšíme!
Vyjmenováním přehledu našich některých aktivit Vám dává nahlédnout do
pestrého a zábavného života naší školní
družiny.
Tamara Kalábová

Hasík
Dne 14. 2. 2012 zavítali do naší školy
příslušníci Hasičského záchranného
sboru Jihomoravského kraje s 1. cyklem
přednášek programu „Hasík“ – Výchova
dětí v oblasti požární ochrany a ochrany
obyvatelstva. Cílem projektu je přiblížit
dětem práci hasičů a předat jim důležité
informace a návyky v oblasti prevence
před požáry a mimořádnými událostmi.
U nás byla výuka věnována žákům 2. –
4. třídy. V úvodu se hasiči dětí dotazovali,
zda a při jakých příležitostech se s nimi
setkali. Byla tak prezentována široká
škála činností, které tvoří náplň práce
HZS. Následně jsme měli možnost prohlédnout si zásahovou uniformu s dýchacím přístrojem, včetně praktické ukázky
jejich použití. Děti byly rovněž seznámeny s bezplatnými telefonními linkami IZS,
upozorněny na nebezpečí zneužití tísňové
linky a v několika modelových situacích si
rozhovor s operátorem operačního střediska vyzkoušely. Přínosné byly praktické rady, jak se zachovat v případě střetnutí s hasičským vozidlem na silnici nebo
jakým způsobem na sobě uhasit hořící ob-
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lečení. V závěru nás hasiči poučili o zásadách první pomoci při popáleninách.
Dne 20. 2. pokračovala druhou částí
setkání s příslušníky HZS. Hasiči vysvětlili dětem, jaké jsou nejčastější příčiny požáru v rodinných domech – jsou to různá
topidla, kamna na tuhá paliva, vadné elektrospotřebiče v kuchyni, ale také osvětlení všeho druhu, včetně svíček.
Beseda pokračovala modelovou situací – Co dělat, když u nás v bytě hoří?
Hasiči informovali děti, jak se chovat,
když jsme v ohrožení a jak hledat rychlou
a bezpečnou únikovou cestu, což jsme si
také prakticky ukázali, a na povel „Hoří“
jsme opustili třídu.
Výchovný program Hasík bude zakončen exkurzí na požární stanici.
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Základní umělecká škola v Pozořicích
Určitě to všichni znáte. Stále se
něco děje. Mnoho věcí se opakuje, ale
přesto všechno je to stále nové a pokaždé jiné. Tak to je i v Základní umělecké škole v Pozořicích. Paní učitelka
Lia Teplá připravila tradiční pololetní
přehrávku žáků s názvem Z pohádky
do pohádky. Setkat jste se mohli
s Popelkou, Sněhurkou i trpaslíky,
Šípkovou Růženkou a dalšími postavami z pohádek. Ve stejnou dobu měla
paní učitelka Zuzana Malachová také
již tradiční hodiny pro rodiče. Bylo
úžasné sledovat, jak se malé baletky
snaží ukázat všechno, co se v hodinách
přípravné taneční výchovy naučily.
A když starší dívky soutěžily na
Gymnastickém poháru, jehož 4. ročník
se konal v sobotu 3. března 2012, nestačili jsme se divit. Sestavy, které
jsme viděli, byly opravdu náročné
a mnohé z nich perfektně provedené.
Kovalovické gymnastky, Martina
Lvová, Gábina Žemlová, Markéta
Viktorinová, Ernička Gillíková, to
opravdu umí. Ale to není všechno.
Další soutěž čekala naše tanečnice už
za několik dnů - 14. března 2012
v Kuřimi. Bylo to okresní kolo celostátní soutěže a děvčata se skladbou

Hallo Benny! získala 1. místo a postoupila do krajského kola. Další soutěže se konaly ve hře na zobcovou flétnu. Konkurence byla veliká. Michaela
Ryšánková získala v krajském kole
čestné uznání 1. stupně a Helena
Ryšavá 3. místo. V krajském kole soutěže v sólovém zpěvu získal Adam
Drápal 1. místo a Kristýna Šubrtová
1. místo s postupem do národního
kola. To je opravdu veliký úspěch.

Když budete mít čas, přijďte se za
námi podívat. Rádi vás uvidíme.
16. května 2012 - Vernisáž absolventské výstavy prací žáků výtvarného oboru) 23. května 2012 - Absolventský koncert hudebního oboru
20. června 2012 - Koncert tanečního
oboru.
Bohatou fotogalerii můžete navštívit na www.zus-pozorice.cz .
Božena Škrobová

Lesní klub Stromík - Jaro v lese už propuklo!
I v novém kalendářním roce pokračuje provoz lesní školky na hájence v Pozořicích. Příroda je k nám vlídná a letošní zimu jsme si užili bez výrazné sněhové nadílky. O to více
bylo možností ke sledování skrytého života v lese u hájenky. Zvířátka zanechávají stopy v blátě a my jsme podle klíče
určovali, která stopa patří ke kterému zvířeti a sypali jsme
jim kaštany a jablíčka ke krmelci. Děti poznávaly nová místa
v okolním lese, takže přibyla k našim poznávacím výpravám
nová zastavení „U Lékárny“, „U kanonu“ a další. Na hájence visí pro přehlednost mapa těchto míst:)

Při velkých únorových mrazech jsme si užívali vyhřátou
hernu na hájence.
Děti prožívaly témata různých řemesel a učily se např.
ukovat klíč ke kleci lesního skřítka jako kováři, umlít obilí
jako mlynáři a upéct chléb jako pekaři. K tomu se váže
spousta básniček, pohádek, písniček a divadýlek, která si
střídavě v lese a v hájence Stromík užíval.
Jaro ale radostně vítězí nad zimou, takže s úžasem sledujeme rozkvétající kvítka, posloucháme ptáky, pozorujeme
pupeny na stromech a podnikáme další výpravy po okolí.
Velký dík za pohodový průběh programu a celé organizace patří zvláště pedagogům Lesního klubu Stromík a všem
rodičům, kteří se do projektu aktivně zapojili!
Druhé březnové pondělí jsme uspořádali Den otevřených
dvěří pro veřejnost a všechny zájemce o lesní pedagogiku.
V tento den bylo možné vidět samotný provoz lesní školky,
projít si místo zázemí, na informačních tabulích přečíst body
k organizaci celého projektu, prohlédnout fotografie a seznámit se s pedagogy. Od tohoto odpoledne probíhá také
zápis do Lesního klubu Stromík na školní rok 2012/2013.
Nabízíme plný celotýdenní provoz předškolního vzdělávání.
Těšíme se na nové kamarády! Více informací najdete na
www.kavylos.cz.
Mgr. Klára Krchňavá
statutární zástupce
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Co jste hasiči, co jste dělali…?
Zpráva o činnosti
SDH Kovalovice od
října 2011 do března
2012
Říjen 2011

• 1. 10. Branný závod Kanice
(žáci)
Branný závod pětičlenných hlídek
zařazený do celoroční hry Plamen.
stanoviště: střelba ze vzduchovky,
základy topografie, uzlování, první
pomoc, požární ochrana, překonání překážky
výsledky:
mladší žáci – 6. místo z 17 družstev
(1. místo Kuřim)
starší žáci - 4. místo z 18 družstev
(1. místo Kuřim)
• 14. 10. Pohřeb Pavla Šmerdy
Členové sboru se rozloučili s dlouholetým členem a pokladníkem SDH
bratrem Pavlem Šmerdou.
• 15. 10 Netradiční branný závod
Tvarožná (žáci)
Soutěžily dvoučlenné hlídky, trať
vedla z fotbalového hřiště přes Santon
a zpět
stanoviště: srážení kuželek dřevěným špalkem, zdravověda, pamatovačka, požární ochrana, topografie
výsledky:
mladší žáci – Matěj Kroča a Martin
Jedlička 6. místo z 22 hlídek
Marek Martauz a Michal Andrysík
5. místo
starší žáci – Hanka Martauzová
a Petra Filipová 14. místo z 15 hlídek
Tomáš Martauz a Petr Jedlička
3. místo
Martina Lvová a Martin Blahák
1. místo!!!
listopad 2011

• 19. 11. Soutěž v uzlování Drnovice (žáci)
Po loňské premiéře v této soutěži
jsme letos po svědomitém tréninku
očekávali lepší výsledky. Soutěž probíhá tak, že každý člen čtyřčlenného
družstva váže na čas jeden z těchto
uzlů: lodní, úvaz na proudnici, tesařský,
plochá spojka. Nervozita přece jen byla
veliká, takže jsme na medailová místa
ani letos nedosáhli.
výsledky:
mladší žáci – 17. místo z 45 družstev

starší žáci B - 18. místo z 38 družstev
starší žáci A – 17. místo
prosinec 2011:

• 3. 12. Mikulášské závody Těšany
(žáci)
Netradiční soutěž dvoučlenných hlídek probíhala v tělocvičně těšanské základní školy v těchto disciplínách: štafeta dvojic, zdravověda, srážení
kuželek, uzlování, topografie, pamatovačka.
Tentokrát dostali odměnu nejen vítězové, ale mikulášký balíček si odnesl
každý účastník.
výsledky:
mladší žáci – Marek Martauz a Martin Jedlička 7. místo, Michal Andrysík
a Matěj Kroča 4. místo
starší žáci – Petra Filipová a Hanka
Martauzová 9. místo, Martin Blahák
a Jirka Kaluža 8. místo, Tomáš Martauz
a Petr Jedlička 2. místo, Martina Lvová
a Markéta Viktorinová 1. místo
• 10. 12. Zimní soutěž Sivice
(muži)
Soutěž se odehrála v okolí hasičské
zbrojnice. Po překonání překážky přibíhá družstvo k základně, odkud provádí požární útok. Tři členové střílí
vzduchovkou a zbytek družstva sráží
terče proudnicí.
výsledky:
Kovalovice B – 3. místo, Kovalovice
A – 1. místo

• 11. 12. Výroční členská schůze
V 18 hodin proběhla výroční schůze,
na které se zhodnotila činnost SDH za
uplynulý rok. Zpestřením bylo promítání videa z akcí sboru.
• 17. 12. Soutěž v uzlování Hrušovany u Brna (žáci)
Soutěž čtyřčlenných družstev v uzlování na čas. Konečně jsme si užili vítězství, i když konkurence tady nebyla
tak veliká jako v Drnovicích.
výsledky:
mladší žáci – 3. místo z 15 družstev
starší žáci – 1. místo ze 6 družstev
březen 2012

• 17. 3. Soutěž v uzlování Bosonohy (žáci)
Další z řady soutěží v uzlování na
čas. Konečně jsem se prosadili ve
velké konkurenci! Porazili jsem i největší favority – obě družstva z Drnovic.
výsledky:
mladší žáci – 8. místo ze 17 družstev
starší žáci B – 7. místo ze 16 družstev
starší žáci A – 1. místo!!! (Martina
Lvová, Markéta Viktorinová, Tomáš a
Hanka Martauzovi)
Oddíl mladých hasičů uvítá mezi
sebou další zájemce!
Kluci i holky ve věku od sedmi let se
mohou přihlásit u vedoucího oddílu
Pavla Martauze, nebo se přijít podívat
na schůzku, které se konají každý pátek
v 15.30 v hasičské zbrojnici.
Pavel Martauz
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TJ Sokol Kovalovice
V jednotě v současně
době existuje 6 sportovních odvětví, kterým se její členové pravidelně věnují. Především je to oddíl
všestrannosti mládeže pod vedením
Standy Žemly, dále oddíl badmintonu, se
třemi družstvy žen a jedním družstvem
mužů, oddíl nohejbalu a oddíl sálové kopané a nově založený oddíl petanque.
Jsme velmi rádi, že jsme se v poslední
době vrátili ke stolnímu tenisu, a to díky
Zdeňku Stejskalovi, který se opět začal
věnovat našim žákům.
O činnosti jednotlivých oddílů se dozvíte v samostatných příspěvcích jejich
vedoucích. Já bych rád informoval o ostatních akcích v jednotě, které se udály
za uplynulý rok.
Začátkem roku jsme společně s hasiči
uspořádali tradiční večer u cimbálu,
který byl spojen s ochutnávkou vín a pochoutek z vepřového masa. Jsme rádi, že
si za 8 let pořádání našel svoje pravidelné příznivce. Jako pozitivní je možno
hodnotit i změnu dodavatele vína.
Jarní období je na činnost tradičně
velmi bohaté. Den před Prvním májem
uspořádali rodiče novou akci, a to dětský
den. Pro naše nejmenší připravili mnoho
zajímavých atrakcí. Věříme, že 60 dětí,
které se akce zúčastnilo, odcházelo k sobotnímu obědu velmi spokojeno. Líbilo
se i nové pojetí tradičního turnaje v minikopané, který se uskutečnil o odpoledním čase. Obě akce byly velmi vydařené
a setkaly se s velkým ohlasem.
Doufáme, že letos je organizátoři zopakují.
Další víkend následovala naše nejná-

ročnější akce, a to 38. ročník Pochodu
osvobození. Na trasách 15, 27 a 35 km jej
pěšky nebo na kole absolvovalo celkem
163 turistů, a to 101 na trase 15 km, 30
na trase 27 km, 28 na trase 35 km a neoficiální padesátku absolvovali na kole 4
účastníci. Letos nás potěšil počet účastníků, ale bohužel ani tentokrát nebylo
počasí zrovna ideální a náhlé dopolední
ochlazení mnohé zaskočilo. Naštěstí „jedenáctá rozhodla“, takže návrat do cíle už
proběhl za příjemného slunného počasí.
Tradicí se staly i naše jarní návštěvy
českých hor. Před čtyřmi lety jsme začali Lužickými, pak následovaly Jizerské
a loni to byly hory Orlické. V uplynulém
roce přišla na řadu Šumava, kde jsme
strávili velmi příjemných 5 dnů. O tom,
že se jedná o velmi oblíbenou akci, svědčí skutečnost, že se jí každoročně zúčastnilo nejméně 25-30 účastníků. V letošním roce, kdy se chystáme navštívit
Beskydy a nakouknout i na Slovensko, se
předpokládá účast asi 30 turistů.
Vzhledem k počtu účastníků se jedná
o poměrně náročnou, ale díky Zdeňku
Stejskalovi, který pravidelně připravuje
program, a Tomáši Stejskalovi, který zajišťuje ubytování, se ji vždy podařilo
úspěšně zajistit ke spokojenosti všech
zúčastněných, za což jim patří dík.
Potěšující je, že se podařilo založit oddíly petanque, kterému se podařilo
v průběhu prvního pololetí, za materiálního přispění obecního úřadu, vybudovat
hřiště na biotopu. V závěru prázdnin pak
bylo provedeno slavnostní otevření. Při
této příležitosti byl uspořádán první turnaj, který vyhrála Radka Sejkorová.

Prázdniny znamenají pro cvičení
a tréninky vždy menší útlum, protože
dostávají přednost jiné rekreační aktivity. Přesto bylo na hřišti velmi živo, ostatně stejně jako loňském a předloňském roce, 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 hrát badminton a oddíl nohejbalu se s příchodem
podzimu, jako každý rok, nastěhoval do
tělocvičny ZŠ Pozořice.
V závěru roku jsme uspořádali tradiční turnaj jednoty ve stolním tenisu. Je potěšující, že se po několika letech podařilo
uspořádat i žákovskou část. Za účasti 11
žáků zvítězil Marek Martauz, na druhém
místě se umístil Jan Myslín a třetí byl
Vojtěch Šmerda. Odpoledne se pak uskutečnil turnaj pro dospělé, kterého měli
možnost se zúčastnit i nejlepší ze žákovského turnaje. Je třeba konstatovat, že,
i když nepostoupili za základní skupiny,
si nevedli špatně. V odpoledním klání,
kterého se zúčastnilo 20 hráčů, zvítězil
Milan Mazel, čtyřhry pak vyhrála dvojice
Mirek Koplík a Milan Sedláček.
Do konce roku jsme ještě uspořádali
tradiční vycházku do Olšan.
Pokud se týká mimosportovní činnosti, chtěl bych především informovat
o našem záměru vyřešit problém se
stropem tělocvičny, který svou současnou výškou 3,5 m nevyhovuje pro provozování badmintonu. Po konzultaci s odborníkem na statiku bylo konstatováno,
že zásah do stávající sedlové střechy je
reálný. Zvýšení bychom chtěli realizovat
Pokračování na str. 9.

Za účasti 11 žáků zvítězil Marek Martauz, na druhém místě se umístil Jan Myslín a třetí byl Vojtěch Šmerda.
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Dokončení ze str. 8.
tak, že bychom zrušili stávající strop
a vytvořili nový, který by kopíroval
krovy. Tím bychom dosáhli zvýšení stropu asi o 2,5 m a dostali se tak asi na 6 m.
V první etapě je nutno instalovat pod
krytinu parozábranu. Tato akce je nejnáročnější, protože je nutno sundat krytinu
a laťování, instalovat parozabránu a znovu zalaťovat. Tuto akci jsme plánovali
uskutečnit závěrem loňského roku.
Bohužel se to nepodařilo, takže nás to
čeká na jaře. Po té bude nutno provést
podbití krovů spolu s instalací izolace.
Dále pak montáž nového osvětlení a na
závěr likvidace původního stropu.
Instalaci parozábrany máme materiálově
zajištěnou. Na další práce máme zajištěny finanční prostředky jen částečně,
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takže je budeme nuceni realizovat postupně. Rovněž hodláme požádat župu o
dotaci a oslovit sponzory.
Ještě bych chtěl zmínit, že v uplynulém roce jsme požádali o dotaci na vytápění tělocvičny ve výši 38 000 Kč s tím,
že 12 000 Kč doplatíme ze svého. Celkově jsme plánovali investovat 40 000
Kč. Bohužel vzhledem k obecnému nedostatku finančních prostředků hrozilo,
že o dotaci přijdeme. Nakonec se podařilo získat částku 10 000 Kč, kterou jsme
použili na instalaci plynového topidla.
Závěrem bych se chtěl zmínit o dobré
spolupráci s obecním úřadem a ostatními
místními organizacemi. Především jsou
to Hasiči, se kterými pořádáme některé
společné akce a dále Moravský rybářský
svaz, kterému poskytujeme jednu míst-
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nost v sokolovně, kterou využívají jako
úřadovnu a oni nám na oplátku přispívají
na činnost jednoty. Nelze nezmínit
i velmi dobrou spolupráci s Obecním úřadem Kovalovice, který všemožně vychází vstříc našim potřebám a finančně přispívá na provoz tělovýchovného zařízení.
My na oplátku poskytujeme naše sociální
zařízení pro provoz biotopu.
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,
včetně obecního úřadu, za příspěvky, jak
finanční tak materiální, bez nichž si činnost TJ nedokážeme představit.
S tarosta TJ Bc. Miroslav Vlach

Oddíly nohejbalu a badmintonu v roce 2011
Oddíl nohejbalu
má v současné době
pouze jedno družstvo, které jednotu
reprezentuje pod názvem Staří orli.
Oddíl v letním období trénuje na vlastním antukovém
kurtu, který využívá od dubna do října
a v zimním období se stěhujeme do tělocvičny ZŠ Pozořice.
Oddíl se pravidelně již 13 let zúčastňuje seriálu turnajů Východní konference, který je složen z 5 turnajů. Jednoho
halového a čtyř venkovních, které pořádaly jednotlivé zúčastněné obce.
Začátkem uplynulého roku začala
příprava na 13. ročník turnajů
Východní konference. Nejprve se uskutečnila schůze zástupců jednotlivých
družstev, kde byly dohodnuty termíny
turnajů pro nový ročník a rozlosovány
zápasy na jednotlivé turnaje. Vzhledem
k tomu, že ze seriálu Východní konference odstoupilo družstvo Pozdní sběr
z Kovalovic a Rafani z Vítovic, byla přijata 2 nové družstva, a to Grušáci ze
Sivic a družstvo z Pozořic.
Prvním turnajem seriálu bývá halový turnaj, který se tentokrát nepodařilo realizovat.
V polovině května dostali místo nás
příležitost uspořádat turnaj kolegové
ze Sivic. Na umělém povrchu se hrálo
velmi dobře, bohužel vlivem deště
jsme závěr turnaje museli dohrát v tělocvičně základní školy. Turnaj vyhráli
Kohóti z Vážan, Staří orli byli třetí.
Dalším turnaj se uskutečnil ve

Viničných Šumicích, bohužel bez naší
přítomnosti. Vlivem nepříznivého počasí musel být termín turnaje odložen
a nám se nepodařilo v náhradním termínu zajistit mužstvo, takže naše zápasy byly kontumovány.
Do začátku prázdnin se uskutečnil
ještě turnaji ve Vítovicích, kde jsme se
umístili na 5. místě.
Závěrečný turnaj Východní konference se, jako každý rok, uskutečnil
koncem prázdnin ve Vážanech. Staří
orli skončili až na 7. místě. Na tomtéž
místě jsme se umístili i v celkové bilanci. Tento špatný výsledek byl způsoben především dlouhodobou nedostatečnou členskou základnou. Tato
skutečnost vedla k tomu, že jsme před
dvěma lety byli nuceni zrušit družstva
Pozdní sběr. Vzhledem k nezlepšující
se situaci a aktuálním výsledkům jsme
začali vážně uvažovat o vyřazení oddílu
Starých orlů z Východní konference.
Tento krok jsme se rozhodli uskutečnit na schůzi oddílů Východní konference, která se koná pravidelně na
začátku nové sezóny. Naštěstí se nám
těsně před uskutečněním schůze podařilo získat několik nových hráčů,
kteří, doufáme že úspěšně, nahradí ty,
kteří si již na reprezentaci netroufají.
Na letošní schůzi jsme tak mohli ohlásit setrvání družstva ve Východní konferenci. Možná jsme tím výbor trochu
zaskočili, protože už za nás měli připravenou náhradu, a to družstvo
z Olšan. Doufáme, že jsme tak zahájili
novou etapu reprezentace jednoty ve
Východní konferenci.

V nejbližší době nejbližších akcí,
které plánujeme, je příprava kurtu na
letní provoz, abychom mohli co nejdříve opustit tělocvičnu v Pozořicích.
Oddíl badmintonu má
v současné době celkem 20
členů, z toho 14 žen a 6
mužů. Skládá se z jednoho
družstva mužů a ze tří
družstev žen, které pravidelně trénují
v sále sokolovny, muži každé úterý,
ženy pak v pondělí, čtvrtek a pátek.
Během roku jsme uspořádali celkem 3 turnaje smíšených dvojic.
Prvomájového turnaje se zúčastnilo 6
dvojic, zvítězili Katka Filipová a Radim
Pokladník. V září to byl další turnaj,
kterého se zúčastnilo 6 družstev.
Tentokrát zvítězili Renata Andrysíková a Tomáš Stejskal. V závěru roku
jsme uspořádali adventní turnaj za
účasti 5 dvojic, zvítězili Jitka a Tomáš
Stejskalovi.
Jak je patrno, 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 stropu, 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 potřebný materiál a
zjara pak pokračovat v dalších pracích.
Starosta TJ Bc. Miroslav Vlach

10

1/2012

KOVALOVICKÝ ZPRAVODAJ

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 10.
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.
Více o těchto akcích se dozvíte níže.
Skautská zima je obdobím sbírání
zkušeností a informací na pravidelných
schůzkách, výprav a také vzdělávání se
činovníků.
Největší akcí v uplynulém období byl
ale 9. 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 zapo-

jit do některé ze soutěží. Zpestřením
bylo taneční vystoupení mládeže z Pošukova. Účast většinou mladých lidí
byla velká, přičemž skauti měli nezanedbatelné zastoupení. Ti v současnosti aktivní, ale i řada těch, kteří v minulých 22 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 nadchá-

zejícím 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. V sobotu
21. 4. se sejdeme s mnoha dalšími skauty z brněnské diecéze na skautské pouti
v nádherném areálu Rosa coeli v Dolních Kounicích, v neděli 22. 4. uspořádá
naše středisko střediskové kolo Závodu
světlušek a vlčat a ve středu 25. 4. bude
sloužena v pozořickém kostele mše za
naše skautské společenství.
Aleš Mikula,
vůdce skautského střediska

MC Človíček o. s.
Již šestým rokem
v Pozořicích pokračuje
MC Človíček v činnosti
věnované maminkám na
mateřské dovolené a jejich dětem. Snažíme se zde zajistit zázemí nejenom pro maminky z Pozořic,
ale i pro rodiče z okolních obcí. Děti se
tak dostanou do většího kolektivu
ještě předtím než nastoupí do školky.
Stále se pokračuje v aktivitách, jako je
divadélko pro děti a také v oblíbených
výtvarných dílničkách. V září roku
2011 se podařilo i díky podpoře Jihomoravského kraje z jedné místností
MC zařídit tělocvičnu pro cvičení kojenců a batolat. Cvičení je prováděno
spojením pohybu s říkankami, písničkami a básničkami a ukazuje rodičům,
jakým způsobem se mohou se svým
dítětem bavit a rozvíjet pohybové dovednosti dítěte už v nejútlejším věku.
Přijďte mezi nás! Kdy?:
V pondělí od 16:30 tvoříme ve výtvarné dílničce
V úterý a čtvrtek od 10:00 probíhá
cvičení s kojenci a batolaty
Více informací na našich webových
stránkách: http://clovicek.webnode.cz

Naši ministranti se zúčatnili olympiády v Telnici. Soutěžilo se v následujících
disciplínách: florbal, fotbal, stolní tenis a ministranský test. Ve florbale naši kluci
získali třetí místo, ve stolním tenise ve své kategorii se umístil na prvním místě
Vojta Šmerda a jako jediný bezchybný ministranský test měl Petr Marek.

Dětský maškarní ples

V neděli, po sobotním ostatkovém průvodu, byl v sále kulturního domu Na
Tvrzi pořádán maškarní ples pro děti. Radostná atmosféra rozzářila oči a vykouzlila úsměv na tvářích dětí, rodičů a prarodičů. Vyvrcholením maškarního
plesu bylo losování výher, po kterém si každé dítě odneslo domů maloý dárek.
Poděkování patří hasičskému sboru, který je organizátorem a sponzorem této
každoroční akce.
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Uvidět Zmrtvýchvstalého?
Když žáci či studenti opisují, bývá to
odsouzeníhodné. Dovolte však, abych
dnes opisoval od člověka nejpovolanějšího – papeže Benedikta XVI.
Víra ve Zmrtvýchvstalého je víra
v to, co se opravdu stalo. Také dnes
stále platí, že křesťanství není legendou
ani básněním, není pouhou výzvou či
konejšením. Víra se opírá o skutečnost,
která se stala. Ale ne všichni Ježíše
Zmrtvýchvstalého viděli. Proč vlastně?
Proč nepřišel vítězně za farizeji či za Pilátem, aby jim ukázal, že žije, a proč se
zrovna oni neměli dotknout jeho ran, jak
to bylo dopřáno apoštolu Tomášovi? Při
takových otázkách zapomínáme na to,
že Ježíš nebyl vracející se mrtvý jako
Lazar nebo mladík z Naimu, kteří se
ještě jednou mohli vrátit do zdejšího
biologického života, který pak jednou
stejně musel skončit smrtí. To, co se
stalo s Ježíšem, bylo něco jiného - on se
vydal se do života nového, již neodvolatelného, který není podřízen přirozeným zákonům a proto je definitivní.
Tento život nespadá do oblasti fyziky
a biologie, i když do sebe pojal jak
hmotu, tak přírodu. Proto nespadá do
oblasti toho, na co si naše smysly
mohou sáhnout a co mohou vidět.
Zmrtvýchvstalého člověk nevidí jako
kousek dřeva či kámen. Vidí jej pouze
ten, komu se Ježíš chce zjevit. A on se
zjevuje jen tomu, koho může poslat. On
se nezjevuje zvědavosti, ale lásce - ona
je tím čidlem, orgánem, který je k takovému vidění a vnímání nepostradatelný.
To neznamená, že ten, koho Pán
osloví, musí být bezpodmínečně věřící.
Nebyl jím pozdější apoštol Pavel
a nebyl jím ani Tomáš. Nebylo jimi ani
ostatních jedenáct apoštolů, také oni
totiž byli naplněni pochybností a smutkem. Zmrtvýchvstání, s jakým se setkávají, nebylo tím, co si dokázali představit a co očekávali. Jejich víra jim
nedovolovala zahlédnout zmrtvýchvstání - skutečnost Zmrtvýchvstalého
dává víru tam, kde je nevíra nebo malá
víra. Co ale Pán předpokládá, je připravenost čekajícího srdce, které je
Dne 6. března navštívil Kovalovice
autor návrhu interiéru naší kaple výtvarník Ludvík Kolek ke konzultaci její další
úpravy.

ochotné a otevřené pro povolání do
Jeho služby. Vidění nesmí zůstat pouhým viděním, musí se změnit v lásku
a svědectví.
Ještě něco je důležité: Ježíš se zjevuje učedníkům na cestě do Emauz a
Marii Magdalské. Vyzývá, abychom šli
s ním. Zmrtvýchvstání není odpovědí
na zvědavost, ale na poslání – chce proměnit svět. Chce aktivní radost toho,
který sám jde cestou Zmrtvýchvstalého. To platí také dnes: ukazuje se

11
pouze tehdy, když jdeme s ním. První
slova anděla k ženám zněla: „... není
tady ... jde před vámi ... tam ho uvidíte“
(Mk 16,6-7). Tím je navždy charakterizováno místo, kde se Zmrtvýchvstalý
nachází, a způsob, jak jej lze potkat. Jde
před vámi. Tím, že jde napřed, je tady.
Můžeme jej spatřit, když jej následujeme.
(Benedikt XVI.: Boží světlo k naší
době, str. 96–98, vyd. Paulínky, 2008)
Milí přátelé,
přeji vám všem krásné Velikonoce.
P. Jan Nekuda, farář

Velikonoční bohoslužby v Pozořicích
Květná neděle

7.30
9.15

11.00
Zelený čtvrtek
17.00
18.00
Velký pátek
8.00
18.00
Bílá sobota
8.00
18.00
21.00
neděle velikonoční
7.30
9.30
11.00
pondělí velikonoční 7.30
9.30
11.00

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

• 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 chrámu Božího hrobu
v Jeruzalémě.
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Astronomické nebe v jarních měsících 2012
Nástup jara je v astronomických kalendářích označován okamžikem vstupu Slunce do znamení Berana. Tak se
stalo 20. března v šest hodin ráno.
V tomto okamžiku byl den i noc stejně
dlouhý, nastala jarní rovnodennost.
Symbolem jara je tedy Beran. Na jaře
vstupuje v první polovině noci do zenitu (nejvyšší bod nad hlavou) část souhvězdí Velká medvědice – Velký vůz.
Jak můžeme vidět na obrázku, tak oje
Velkého vozu směřuje na jasnou načervenalou hvězdu Arcturus v souhvězdí Pastýře. Prodloužíme-li tento
oblouk ještě níže k obzoru, tak tam narazíme na jasnou hvězdu Spiku ze souhvězdí Panny. Potom se vrátíme
k Velkému vozu a spojíme jeho zadní
kola. Tentokrát nebudeme přenášet
vzdálenost kol pětkrát směrem
k Polárce, jak se učí ve škole nalézti
severní pól, ale budeme postupovat
stejně daleko právě opačným směrem
k jihu. Dostaneme se rovnou na hřbet
souhvězdí Lva. Lev je velmi výrazné
souhvězdí jarní oblohy s jasnou hvězdou Regulus.
Regulus, Arcturus a Spika tvoří na
nebi výrazný trojúhelník, známý jako
„jarní trojúhelník“. Trojúhelník je tak
výrazný, že nám padne do oka na první
pohled, aniž bychom museli vždy
znovu vycházet od Velkého vozu.
Souhvězdí Pastýře, Lva a Panny jsou
typická jarní souhvězdí. Západně od
Lva se nachází nenápadné
souhvězdí Raka. Tvoří na
obloze podobu obráceného písmene velké „Y“.
Uprostřed tohoto písmene můžeme vidět pouhým
okem za bezměsíčné noci
mlhavý obláček. Objekt je
známý už od starověku a
jmenuje se Praesepe (v
češtině „Jesličky“). Ve
skutečnosti jde o otevřenou hvězdokupu a
přítomnost hvězd v tomto
objektu už nám prozradí
malé divadelní kukátko.
Na jarní obloze můžeme pozorovat řadu planet.
V průběhu měsíce dubna
můžeme pozorovat nízko
nad západním obzorem v
souhvězdí Ryb největší
planetu sluneční soustavy

– Jupiter, v první polovině noci nás vysoko na západě upoutá nejjasnější objekt planeta Venuše, v souhvězdí Lva
na jihovýchodě uvidíme nápadně červený Mars a v souhvězdí Panny nejkrásnější planetu s prstencem - Saturn.
Měsíc květen bude ochuzen o planetu
Jupiter, která už bude zapadat za soumraku, Venuše bude nízko nad západním obzorem, Mars uvidíme po většinu
noci v souhvězdí Lva a Saturn nám
zůstává v souhvězdí Panny viditelný
celou noc. V červnu již bude Mars pozorovatelný v první polovině noci, tedy
hned z večera, Venuše už bude nepozorovatelná, Jupiter nám vykoukne
koncem června na ranní obloze nízko
nad východním obzorem a Saturn bude
vévodit obloze téměř celou noc v souhvězdí Panny.
A jak to bude s našim nejbližším
sousedem? Ten na obloze bude střídat
jednotlivé fáze. V úplňku bude Měsíc 6.
dubna, 6. května a 4. června; v poslední čtvrti bude Měsíc 13. dubna, 12.
května a 11. června; v novu bude
Měsíc 21. dubna, 21. května a 19. června; v první čtvrti bude Měsíc 29.
dubna, 28. května a 27. června.
4. dubna ve 23 hodin nastává zajímavé seskupení planety Venuše a otevřené hvězdokupy Plejády nad západním obzorem, 7. dubna bude ráno
pozorovatelné zajímavé seskupení
Měsíce krátce po úplňku, planety

Saturn a hvězdy Spika ze souhvězdí
Panny. 5. května ráno spatříme nad východním obzorem seskupení Měsíce
krátce před úplňkem, opět Saturna
a hvězdy Spiky. Situace se opakuje
jako v dubnu. Ve dnech 25. až 28. června večer nad západním a jihozápadním
obzorem můžeme spatřit seskupení
čtyř těles: Měsíce, Marsu, Saturnu
a hvězdy Spiky.
Významný úkaz na obloze nastane
6. června na ranní obloze, který nastává jen 2krát za století. Nebudeme si ho
moci dopřát následujících 105 let.
Jedná se o „přechod Venuše přes sluneční kotouč“. Jedná se v podstatě
o zákryt jednoho tělesa jiným, o jakémsi „zatmění Slunce“ Venuší. Ovšem
vzhledem k velikosti těles a vzdálenosti budeme na slunečním disku pozorovat pouze pomalu se pohybující černou
tečku, ale musíme použít k ochraně
zraku tmavý filtr. Tento úkaz uvidíme
i pouhým okem. Z našeho území bude
viditelný pouze konec úkazu (poslední
dvě hodiny), neboť u nás Slunce v jeho
průběhu vychází. Bude se to odehrávat
nad východním obzorem hned po východu Slunce ve 3 h 55 min.
Jarní období již předpokládá teplejší
čas i pro pozorování večerní a noční oblohy.
Krásné jarní večery a jasnou oblohu
vám přeje
RNDr. Petr Hájek
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Jaro v přírodě

Vážení spoluobčané,
nadcházející jaro se v přírodě hlásí
s veškerou svoji silou a je umocněno
stále se zvyšujícím denním slunečným
svitem a prodlužujícími se dny. Současná fauna je postupně obohacována
o stěhovavé druhy ptáků. První se objevili skřivani polní následující špačkem
obecným, a dále už přitáhly čejky chocholaté, holubi hřivnáči, konipasové,
sluky lesní. Následně ještě přitáhnou
vlaštovky, jiřičky, hrdličky divoké a dravec pochop rákosní. Od nás odtahují
všechny druhy husí, severských kačen
a káně rousná.
Ráno Vás probouzí zpěv kosů, kodrcání bažantích kohoutů, kteří hledají
svoje teritoria vhodná pro následující
úspěšnou reprodukci svého nového pokolení. Přes celý den slyšíte houkání
hrdliček zahradních s jejich probíhajícími svatební lety, či hašteření vrabců
domácích, kteří mezi sebou bojují
o svou vyvolenou samičku. Svá hnízda
postupně zakládají sovy, krkavcovití
ptáci, kachny divoké a následně všichni
ptáci naší fauny. Objevují se první vrhy
malých zajíčků, které jsou většinou
málo početné, ale traduje se, že na
úspěšnosti těchto vrhů se odvíjí výřady
při podzimních honech. To proto, že jedinci z těchto brzkých vrhů, se mohou
v měsíci září úspěšně reprodukovat
a zvýšit tak stavy své populace.
Proto všichni jednejme a chovejme
se v přírodě tak, aby reprodukce všech
druhů naší fauny byla úspěšná, a my
všichni se mohli při návštěvách okolní
přírody v průběhu roku kochat pohledem na nové dorůstající pokolení. Stále
je příroda v našem okolí z hlediska
množství druhů poměrně hodně rozmanitá, ale musím konstatovat, že letos
v našem okolí již neuslyšíme jarní čiřikání, kdysi nejpočetnějšího druhu naší
zvěře, a to koroptve polní. I přes
všechna ochranná opatření učiněná
k její záchraně v posledních několika

desetiletí, její početní stavy neustále
klesaly, až zanikly.
Nedopusťme tedy svým jednáním,
aby další druhy naší fauny takhle dopadly. Je myslím povinností nás všech,
abychom pro následné lidské pokolení
zachovali všechny druhy tak, jak jsme
je zdědili po našich předcích.
Největší škůdce zvěře.
Zde si dovolím uvést názor z knihy
vydané v roce 1948 s názvem Zajíc, od
našeho významného autora myslivecké
literatury Otakar Kokeše.
V mnoha případech působí člověk
škody nevědomky a lze jim zabrániti
pouhým ponaučením. Je však mnoho
případů, kde člověk působí škody
úmyslně a vědomě, jsa k nim veden důvody zištnými, sobeckými a mnohdy
i zločinnými. Je to tzv. pytlák, škůdce
nad jiné obávaný a nebezpečný, který
jde za svým cílem všemi prostředky
a kterému žádný způsob zmocnění se
zvěře není dostatečně výnosný. Pracuje
střelnou zbraní, čekaje na zvěř na lesních pasekách, u polí, u základů, stříleje
si na nočních sháňkách při měsíčku, při
světle reflektorů a podobně. Ničí a hubí
bez milosti a slitování. Ničí zvěř, která
by se stala předmětem lovu, stejně jako
zvěř chovnou. Je to prostě zločinec
z povolání, který nezaslouží vůbec
žádného slitování. Uvážíme-li, že se
tato individua neštítí ničeho, ani ohro-
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žení lidského života, pak myslím, že nebude nikdo z nás na vahách, má-li takového přistiženého lumpa předat příslušným místům k potrestání anebo ne.
Toto nekalé řemeslo, které povětšině
hraničí přímo se zločinem, k němuž je
při něm blíže než z bláta do louže, je
mezi lidmi opřádáno mysteriem romantiky, přemírou kouzla a zločinec jest
kreslen v barvách hrdiny neprávem
utiskovaného anebo naopak velmi charakterního, zatím co jeho odpůrce (lesník, myslivec) konající svou povinnost,
se objevuje v rouše člověka zarputilého,

mnohdy i charakterově vadného a záludného, takže občan, zejména mladý,
je přímo sváděn k tomu, aby se snažil
poznati kouzla této romantiky. Pytláctví v určitých dobách roste, zdokonaluje
se a stává se metlou nesmírné hospodářské i psychologické závažnosti.
Změnilo se od té doby něco?
Bc. Luděk Šmerda
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Poděkování koledníkům a dárcům TS 2012
Ve dnech 1.–14. ledna 2012 proběhl
již dvanáctý ročník Tříkrálové sbírky,
která pomáhá posilovat vědomí solidarity a dobročinnosti ve společnosti. Získané prostředky slouží pro potřeby
nemocných, sociálně slabých a znevýhodněných, mládeže a rodin v nouzi.
Na svěřeném území modřického
a rosického děkanátu se do koledování
ochotně zapojilo téměř 1600 koledníků,
kteří vytvořili přes 450 kolednických
skupinek. Všem koledníkům, vedoucím
skupinek, místním asistentům patří
velké poděkování, neboť nezištně věnovali svůj čas ve prospěch pomoci druhým. Úsilí vynaložené koledníky je neocenitelné a velmi si jejich pomoci
vážíme.
Velice děkujeme také všem dárcům,
kteří vlídně přijali koledníky a prostřednictvím Charity tak přispěli na
společnou pomoc mnoha potřebným.
Zvláštní poděkování patří také kněžím za pomoc a duchovní podporu
sbírky.
Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky

Výsledky Tříkrálové sbírky
v naší farnosti
Dne 10. 1. 2012
bylo provedeno
rozpečetění pokladniček letošní
Tříkrálové sbírky.
V Kovalovicích chodily 4 skupinky koledníků, které vybraly 23 000 Kč. Po
ukončení sbírky byly pokladničky shledány neporušené, stejně jako jejich zapečetění. Výtěžek ve všech obcích farnosti činí 168 037 Kč.
Farní charita Pozořice děkuje všem
občanům, kteří na Tříkrálovou sbírku
2012 přispěli. Vámi věnované dary
budou využity ke zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních
služeb, kterými jsou Charitní ošetřovatelská služba, Charitní pečovatelská
služba a Dům léčby bolesti s hospicem
sv. Josefa v Rajhradě.
Holubice
Hostěnice
Kovalovice
Pozořice
Sivice
Viničné Šumice

26 785 Kč
17 399 Kč
23 000 Kč
64 128 Kč
31 210 Kč
32 300 Kč

2012 v regionu působnosti Oblastní charity Rajhrad dosáhl opět rekordních 2
598 182 Kč, což je o 140 932 Kč více
než v minulém roce. Vzrůstající štědrost
dárců je pro nás důkazem důvěry a lze z
ní vyčíst víru v důležitost a potřebnost
pomáhat druhým. Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou významným zdrojem financování poskytovaných sociálních služeb, zvláště v době nepříznivé
ekonomické situace, kdy dochází k poklesu dotací na provoz těchto služeb.
Oblastní charita Rajhrad použije 65
procent výtěžku letošní sbírky na projekty, které přispějí k zajištění provozu,
zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb, kterými
jsou:
Dům léčby bolesti s hospicem sv.
Josefa v Rajhradě - poskytuje komplexní odbornou paliativní péči nevyléčitelně nemocným a lidem trpícím chronickými bolestmi s důrazem na
zachování lidské důstojnosti a vytváření
atmosféry klidu a porozumění pro umírající a jejich blízké.
Mobilní hospic sv. Jana v Rajhradě- poskytuje specializovanou domácí hospicovou péči, která vychází
vstříc přáním nevyléčitelně nemocným
lidem strávit konec svého života v domácím prostředí se svou rodinou a blízkými. Služba je zajišťována multidisciplinárním týmem nepřetržitě 24 hodin
7 dní v týdnu.
Charitní ošetřovatelská služba
Rajhrad- terénní služba zajišťující odborné zdravotnické výkony lidem sa-

kutním nebo chronickým onemocněním
v jejich domácím prostředí, vč. zapůjčení kompenzačních pomůcek
Charitní pečovatelská služba
Rajhrad- poskytuje odborný komplex
pečovatelských služeb umožňující seniorům, osobám se zdravotním postižením a handicapovaným z důvodu ztráty
soběstačnosti zachovat kvalitu života v
prostředí svého domova na základě jejich individuálních potřeb.
Odborné sociální poradenství –
poskytuje přímou pomoc lidem při řešení jejich sociálních problémů, nabízí
komplexní informace ke zvládnutí současné nepříznivé situace a jejímu zlepšení.
Nízkoprahové centrum pro mládež v Židlochovicích- poskytuje zázemí a odbornou pomoc mládeži v obtížných životních situacích, u kterých
jsou přítomny faktory pro vznik sociálně nežádoucích jevů.
Další prostředky z Tříkrálové sbírky
budou věnovány na plánovanou opravu
havarijního stavu podlah lůžkové části
hospice sv.Josefa v Rajhradě, dále na
podporu a rozvoj činnosti farních charit,
osobám v tíživé životní situaci a pro případ živelných katastrof na humanitární
pomoc v České republice a zahraničí.
Děkujeme Vám, že nám pomáháte
pomáhat!
Ing. Hana Bělehradová
koordinátorka Tříkrálové sbírky za
OCH Rajhrad
www.rajhrad.charita.cz,
www.dlbsh.cz, www.trikralovasbirka.cz
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Tajenka − pohledy do historie
Podolí u Brna
Nejstarší známou písemnou zmínkou o Podolí je latinsky psaný pergamen
- bula papeže Řehoře IX. z 24. září 1237 adresovaná zábrdovickému klášteru.
Vážnost důležitým listinám vystaveným obecním úřadem dávala pečeť. Podolská, s vyobrazením...(viz tajenka) a letopočtem 1644, patří k nejstarším obecním pečetím z okolí Brna. Ta se stala také předlohou pro znak a prapor obce,
který byl posvěcen 20. 9. 2003. Podolí se původně skládalo ze dvou částí. Byla
to Křičeň a Podolí. Obě části vystřídaly během 13. a 14. století několik vlastníků. Nejvýznamnější z nich byla od roku 1369 kapitula sv. Petra, která obě
části spojila a učinila ji později ústředním sídlem svého panství. Dnes má
obec Podolí 1243 obyvatel. Je samostatnou obcí příslušející k pověřenému
Městskému úřadu Šlapanice.
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A
B
C

derní hudby; ronění; souhrny potomstva z jedné buňky; souhlas. – G. Polodrahokam; ženské jméno; plemeno psa.
– H. Pcháč; postava; způsob držení
pušky. – I. Zabijačková pochoutka; životní síla.
SVISLE: 1. Mužské jméno; poloha
cvičence. – 2. Poslední zbytek lihoviny
při destilaci; mládě kosa. – 3. Osobnost
(z latiny); stovky; nádech. – 4. Fáze Měsíce; napomínati. – 5. Značka thalia;
druh ořechu; otec (knižně). – 6. Obyvatel Ilavy; vysoká karta. – 7. Strnutí šíje;
část střechy. – 8. Růžový olej (řídce);
důkaz neviny. – 9. Konání (básnicky);
hnízdit (u slepice). – 10. Snad; zeď; dětský pozdrav. – 11. Sbory znalců; údolí
(básnicky). – 12. Druh pepře; hlas žáby;
osobní zájmeno. – 13. Hranice; hutnický odlitek. – 14. Útočiště; místo na
poušti.
Pomůcka: atar, ego, kapama, ska.

D
Autor: Ing. Ladislav Majer

E
ŘEŠENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA:
SVATÝ VÁCLAV

F
G
H
I
VODOROVNĚ: A. Totožnost; bulharské jídlo. – B. Autor Revizora; tento
rok; obilnina. – C. Nádoba u studny;

tyran; setkání. – D. Pohodný; slitina železa, niklu a kobaltu; kdo (slovensky);
sloní zub. – E. Tajenka. – F. Styl mo-

Naši
jubilanti
LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN

Úmrtí

Vítáme do života

V roce 2011 nás navždy
opustili tito spoluobčané:

Blahák Daniel
Martauz Adam
Tometschek Nicolas
Gillová Alžběta

Bína Karel
Drápalová Anna
Petráš Vojtěch
Šmerda Pavel

16. 7.
6. 1.
14. 9.
7. 10.

2011
2011
2011
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...

13. 1.
21. 12.
8. 9.
23. 1.

2011
2011
2011
2012

Jméno

věk

Šmerda Josef

75

Jelen Karel

80

Vartová Jiřina

70

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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