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Vážení spoluobčané,
po nevýrazném a velmi suchém jaru
zavládlo letní počasí. Teploty vystouply přes třicet stupňů a tak nastal čas na
zahájení koupací sezóny Přírodního
koupacího biotopu. Vstupné se pro letošní rok nemění, k většímu vyžití dětí
přibyla trampolína a o prázdninách
ještě přibude jeden herní prvek – věžička (průlezka) se skluzavkou. Za
trampolínu děkuji majiteli firmy nakládání s kovovým odpadem Miloši
Ftačníkovi, věnoval ji za umístění reklamního panelu. To, že jsme na jaře
nechali v areálu koupaliště vyvrtat
studnu, se ukázalo jako velmi prozíravé. Od letošního roku totiž začala platit nová vyhláška Ministerstva zdravotnictví o stanovení hygienických
požadavků na koupaliště, kde je zavedena navíc povinnost odebírat mimo
jiné vzorky dopouštěcí vody do biotopu. Odběry potvrdily kvalitu dopouště-

cí vody: Escherichia coli – 0, enterokoky – 0.
Jistě jste si všimli, že na čtyřech místech v obci jsou rozmístěny hnědé kontejnery na bioodpad. Pokud se tato služba osvědčí, můžeme ji postupně
rozšiřovat. Hlavním důvodem zavedení
sběru biodpadu je, aby ubylo komunálního odpadu a zamezilo se pálení trávy
či jiného zahradnického odpadu. Mnozí
spoluobčané tuto činnost „provozují“
hlavně ve večerních hodinách, kdy je
potom v celé obci nedýchatelno. Ještě
raději znova zopakuji, co do bioodpadu
patří, protože už se v kontejneru na
Spojce objevil pytel s odpadky! Do kontejneru na bioodpad se smí dávat posečená tráva, květiny, rostliny, větvičky
stromů a keřů, ovoce a zelenina, zbytky
živočišného původu. V žádném případě
sem nepatří jakýkoliv komunální odpad,
kosti, uhynulá zvířata, petláhve či sklo!

Ještě na jeden nešvar musím upozornit. V minulých měsících byla vyvezena na polní cestu u oplocenky
„Pastviska“ směs skla a obkladaček
z nějaké renovované koupelny.
Vyvážet takovýto odpad do polní cesty
je přísně zakázáno, obecní úřad může
v případě usvědčení pachatele udělit
peněžitou pokutu!
Na závěr něco pozitivnějšího.
Poděkování patří všem, kteří zorganizovali dětský den na hřišti Za Mlýnem.
Z radostného výrazu dětí bylo znát, že
se jim dětské hry líbily. Dík také patří
všem sponzorům, kteří přispěli na
nákup sladkostí a potřebných pomůcek pro cca 98 spokojených dětí.
Jelikož tento článek píši v době, kdy
příprava na Petropavlovské hody
vrcholí, přeji všem zúčastněným, aby
letošní kovalovické slavnosti udělaly
radost všem a věřím, že špatné počasí
jsme si loni vybrali na dalších několik
dekád dopředu!
Milan Blahák, starosta obce
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Výpis z usnesení ZO Kovalovice
Výpis z usnesení zápisu č. 8/2012
Zastupitelstva obce Kovalovice, ze
zasedání konaného dne 20. 3. 2012
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:
- rozpočet na rok 2012 ve výši
6 671 000 Kč v příjmech i výdajích, ZO
schvaluje zařadit do příjmů i výdajů
§ 1122 a § 6399 daň z příjmů placenou
obcí ve výši 119 700,- Kč, po úpravě je
tedy schválený rozpočet na rok 2012
v příjmech i výdajích 6 790 700,- Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpoč-

Dětský den
Kovalovice
V sobotu 26. 5. se dopoledne od
9 do 12 hodin konal druhý roèník
Dìtského dne. Na høišti Za mlýnem
bylo pro dìti pøipraveno 12 stanoviš. Na startu obdržel každý malý
úèastník startovní list, se kterým
mìl za úkol projít všechna stanovištì. Za každý splnìný úkol dostaly dìti potvrzení o splnìní a sladkou odmìnu.
Všechny dìti byly velmi šikovné, i ty nejmenší za pomoci svých
rodièù vše zvládly. Po projití všech
stanoviš èekaly na dìti další drobné odmìny, diplom a medaile. Po
obèerstvení v podobì párku v rohlíku s kofolou pokraèovaly další nepovinné disciplíny. Bylo to støílení
ze vzduchovky a skákání na nové
trampolínì. Nejvìtší úspìch, stejnì
jako vloni, mìlo vození dìtí na ètyøkolkách.
Dìtského dne se zúèastnilo 98
spokojených dìtí. Touto cestou by
chtìli organizátoøi velmi podìkovat
všem sponzorùm z Kovalovic za finanèní dary, odmìny pro dìti, hudební doprovod a pomoc pøi
uspoøádání dopoledne pro naše nejmenší...

tový výhled na roky 2013–2015 –
usnesení č. 3/8/2012
- záměr obce – realizace dětských
prvků v zahradě MŠ a areálu biotopu
v případě získání dotace – usnesení
č.4/8/2012
- projednání záměru zástavbové studie a umístění inž. sítí v lokalitě „Za
Dvorem směrem k Pastoušce“ – usnesení č. 5/8/2012
- žádost o finanční příspěvek 2 000,Kč občanskému sdružení - Mateřské
centrum Človíček – usnesení
č. 6/8/2012
- rozpočtového opatření z konce
roku 2011 – usnesení č.7/8/2012
- inventarizaci majetku obce za rok
2011, vyřazení majetku obce v hodnotě
28.330,70 Kč, vyřazení majetku – akcie
ČS v hodnotě 70.000,- Kč a vyřazení
prodloužení plynovodu „Brnčín“
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98 371,50 Kč, vyřazení majeku příspěvkové organizace MŠ 2 400,- Kč,
zařazení do majetku obce bezúplatným
převodem majetek v hodnotě
81 864,50 Kč, odpisový plán dlouhodobého majetku obce – usnesení
č. 8/8/2012
- rozdělení výsledku hospodaření za
rok 2011 MŠ Kovalovice. Převod
5 000,-Kč do fondu odměn a převod
9.750,36 do rezervního fondu – usnesení č. 10/8/2012
Bere na vědomí:
- projednání platnosti územně plánovací dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 – Usnesení 9/8/2012
Pověřuje a ukládá:
- starostovi a místostarostovi jednat
podle schváleného usnesení.
Milan Blahák - starosta
Ing. Stanislav Honek
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Krátké zprávy ze školy
aneb co se u nás událo
V dubnu jsme zahájili pøípravku pro
pøedškoláky. Dìti se každou støedu
seznamovaly se svou budoucí školou,
se svými spolužáky i uèitelkami.
Hravou formou si procvièovaly dovednosti potøebné v prvopoèáteèním ètení
a psaní, rozvíjely matematické pøedstavy, cvièily, zpívaly.

Pøijali jsme pozvání ZŠ Pozoøice
a vyslali naše pááky na Den pátých
tøíd, kde naši školu velmi úspìšnì reprezentovali.
V mìsíci bøeznu jednotlivé tøídy navštívili šumickou knihovnu, kde jim
paní Puklová pøipravila besedu nad
knihami.

V dubnu jsme jej završili návštìvou
Záchranného hasièského sboru v Pozoøicích.
Navštívili jsme kostel Nanebevzetí
P. Marie v Pozoøicích a pøipomnìli si
význam Velikonoc na koncertì souboru
Musica animae a Žesového kvinteta.

Úèast v soutìžích
Zima i jaro se neslo ve znamení matematických soutìží. Dìti ze 2.–5. roèníku se zúèastnily Matematického
klokana, což je soutìž, ve které jde
hlavnì o zábavnìjší matematiku a
o podchycení zájmu dìtí o poèítání.
Zjara probìhlo školní kolo matematické olympiády a Pythagoriády pro 5. roèník. Ze dvou nejúspìšnìjších øešitelù
vyslaných do okresního finále se jeden
umístil na krásném 8. místì a druhý ve
druhé desítce.
Držíme pìsti žákùm, jejichž výtvarné práce jsme odeslali do soutìží
Komenský a my, Svìt bezpeèí oèima
dìtí a Komiks 2012.

Logopedie ve škole

Dìkujeme všem, kteøí nám letos pøi
jarním sbìru pomohli nasbírat dva
kontejnery starého papíru. Odmìnili
jsme nejlepší „sbìraèe“ ve tøídách,
dali jsme malý dárek všem, kteøí donesli sbìr a nechali jsme upéct u naší
paní kuchaøky nádherný dort. Ten
letos patøil všem dìtem, které donesly
sbìr nad 100 kg. Jako každý rok, i letos
nakoupíme tvrdé papíry do výtvarné
výchovy, sešity a další pomùcky.
Ve škole stále probíhají kurzy keramiky pod vedením zkušených lektorek
z CVÈ Fantázie Brno. Dìtem se podaøily výrobky s jarní tematikou, ale
nejvìtší radost všichni mìli z dárku
pro maminky ke Dni matek.
Nezapomínáme
na
prevenci.
Pozvali jsme do školy pracovníky
z Pedagogicko-psychologické poradny
v Brnì a pøipomnìli dìtem, jak je
škodlivé kouøení a jak žít zdravì.

Uèíme se i mimo školu
Dìti navštívily divadlo: v bøeznu jely
nejmladší dìti do divadla Bolka Polívky
na poøad Jaro s kamarády, starší pak
v kvìtnu na Kytici do divadla Radost.

S velkým nadšením jsme se vrátili
z návštìvy Planetária v Brnì. Mladším
dìtem se líbila pohádka Návštìva
z vesmíru, pro starší jsme vybrali
poøad v nové èásti Planetária –
Exploratoriu.
V minulém zpravodaji jsme informovali o realizaci cyklu besed s hasièi.

Stali jsme se partnerskou školou ZŠ
Pozoøice v projektu Školní poradenské
centrum ÈTYØLÍSTEK a využili nabízené logopedie. Probíhá pøímo u nás
ve škole, pøed a po vyuèování.
Vážení ètenáøi, dovolte mi popøát
Vám slunnou dovolenou a mnoho
krásných zážitkù se svými blízkými.
Na setkání v novém školním roce ve
škole i mimo školu se tìší.
Olga Rùžièková a kolektiv zamìstnancù ZŠ a MŠ Vinièné Šumice
Pokračování na str. 4
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Dokončení ze str. 3.

Turistický kroužek v naší
škole
Kroužek zahájil svoji èinnost v záøí
vycházkou na hrad Vildenberk. Od
školy jsme se Hradskou ulicí dostali
k lesu a dále pokraèovali po Hlásnici do
míst, kde stával hrad Vildenberk. S historií tìchto míst jsme se seznámili na
informaèních tabulích nauèné stezky
v Rékoví.
Druhou akcí turistického kroužku
byla v øíjnu vycházka na nedalekou
Poustku. Se vznikem a pozoruhodnostmi této zajímavosti jsme se seznámili
opìt na informaèních tabulích nauèné
stezky. Na Poustce jsme si zahráli Kimovu hru, kde dìti urèovaly, které vìci
do pøírody nepatøí. Po projití celé stezky
jsme se za pìkného poèasí vraceli kolem
kovalovického biotopu zpìt ke škole.
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Díky krásnému a barevnému podzimu jsme vyrazili ještì v listopadu do
lesa. Tentokrát jsme se šli podívat, kde
se nacházejí Hynèicovy skály, a seznámili jsme se s povìstí, která se k tìmto
skalám váže. Cestou jsme si ovìøili,
zda máme orientaèní smysl, zda se
umíme orientovat v terénu a co je to
azimut. Získali jsme tedy základní poznatky jak zacházet s buzolou. Na zpáteèní cestì domù jsme ještì ochutnávali, co zbylo ve volné pøírodì na
keøích ptáèkùm na zimu.
Když nastalo sychravé poèasí,
zùstali jsme ve škole a uèili jsme se uzlovat, psát si zprávy Morseovou abecedou, hráli jsme spoleèenské hry a promítali fotky z našich minulých akcí.
V lednu jsme využili prvních
mrazù a vypravili jsme se na rybník
do Vítovic. Kvùli bezpeènosti dìtí
jsme zvolili zdejší, dostateènì za-
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mrzlý rybník. I když brusle mìli
pouze nìkteøí z nás, pohybu na ledu
si užili všichni.
Další výlet byl zaèátkem bøezna na
Hrádek. Šli jsme z Vítovic smìrem na
Kaleèník. Nedaleko za obcí, v soutìsce
skal po levé stranì potoka, jsme pøekonali 70 m pøevýšení a dostali jsme se na
místo bývalého Hrádku. Zøetelnì jsme
rozpoznali vyvýšené místo, kde kdysi
stávalo panské sídlo a vodní pøíkop.
S prvními jarními paprsky jsme se
vydali Hlásnicí, okolo Vildenberku
k Žalmanovì boudì, pod ní se nachází
Žalmanova studánka. Pramen vyvìrá
asi 50 m pod prameništìm pravého ramene Kovalovického potoka. V její
blízkosti byl postaven Josefem Žalmanem lovecký srub. Od studánky
jsme se vrátili Rékovím zpìt do Šumic.
Koncem mìsíce dubna jsme se vypravili do Bukovce, kde nedaleko vítovického žlebu pramení Tøi studýnky.
Osvìžili jsme se jejich vodou a pak
jsme se snažili spoèítat, kolik vody vyteèe ze studánky za jeden den.
Studánka má pomìrnì velkou vydatnost (cca 7,5 l/min.). Do školy jsme se
vrátili pøes Vítovice.
Èlenové kroužku byli iniciátory setkání s ornitologem panem Bartlem
z Rousínova. Zajímavé pøednášky
o ptactvu žijícím v našem okolí se
zúèastnili kromì èlenù turistického
kroužku i další zájemci. Cílem setkání
bylo podporovat v dìtech kladný vztah
k pøírodì, ve které nežijeme sami.
Na závìr èinnosti našeho turistického kroužku plánujeme opékání špekáèkù v Rékoví na louce pod
Vildenberkem.
Eva Jašková

Základní umělecká škola v Pozořicích
Je tady konec školního roku.
Ohlédneme se společně za několik posledními týdny v Základní umělecké
škole Pozořice.
Velký úspěch naší školy byl postup
zpěvačky Kristýny Šubrtové, žákyně
paní učitelky Romany Pávkové, do národního kola pěvecké soutěže základních uměleckých škol, které se konalo
27. dubna 2012 v Turnově. Kristýna
získala svým zpěvem krásné 3. místo a
nám tím udělala velikou radost.
Blahopřejeme!
16. května 2012 byly na Vernisáži
představeny absolventky výtvarného
oboru i jejich zajímavé absolventské

práce, které jsou stále vystaveny
v prostorách základní školy. Současně
byly předány diplomy i drobné dírky
všem mladým výtvarníkům, jejichž
práce byly poslány do různých soutěží
v celé naší republice.
Absolventky výtvarného oboru
kresba, malba, grafika
Valerie Kousalová
Simona Mazlová
Tereza Nezvalová
Simona Rouzková
Barbora Železná
keramika
Jana Kroutilíková
Klára Valentová

23. května 2012 se konal
Absolventský koncert hudebního
oboru a někteří absolventi vystoupili
na Večírku s absolventy 4. června
2012. Letos se ukázalo, že jsme škola,
která má hlavní zaměření hru na zobcovou flétnu, protože absolventů na
tento oblíbený hudební nástroj bylo
celkem devět. Takovým milým zpestřením koncertů byly dvě klavíristky,
houslista a kytarista. Vystoupení byla
různorodá a zajímavá a všichni posluchači byli absolventskými výkony nadšeni.
Pokračování na str. 5.
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Základní...
Dokončení ze str. 4.
Absolventi hudebního oboru:
Anežka Buchtová
zobcová flétna
Alena Daňková
zobcová flétna
Veronika Laníčková
zobcová flétna
Dominik Ondrášek
zobcová flétna
Kateřina Richterová
zobcová flétna
Michaela Ryšánková
zobcová flétna
Helena Ryšavá
zobcová flétna
Jakub Švábenský
zobcová flétna
Eliška Zubíčková
zobcová flétna
Ivana Chládková
klavír
Petra Palínková
klavír
Martin Koukal
kytara
David Zelníček
housle
Další událostí byly dva společné
koncerty se ZUŠ Ivanka při Dunaji.
Ten první jsme připravili v Obecním
domě v Sivicích a druhý se konal na
Slovensku. Toto setkání se uskutečnilo již po třetí. Letos poprvé to nebyly
jen společné koncerty, ale i společná
vystoupení. Uprostřed programu si zahrála naše flétnistka Anna Kalužová se
slovenským kytaristou Peterem
Špačkem a sestry Kateřina a Petra
Řičánkovy tančily za hudebního doprovodu devítičlenného kytarového sou-

boru z Ivanky při Dunaji. Setkání se
slovenskými přáteli byla milá a příjemná a už se těšíme na další.
Posledním velkým vystoupením tohoto školního roku byl 20. června koncert tanečního oddělení, který měl
název Pohyb – znamení života aneb
Kapky, déšť, louže, … voda!!
V Dělnickém domě v Pozořicích zatančila víc než stovka děvčat celkem sedmnáct
tanečních
choreografií.
Samozřejmě jsme viděli i absolventská
představení. Osm děvčat tak ukončilo

Co nového na skautské stezce
V uplynulém období proběhla celá řada
skautských akcí. V neděli 22.4. jsme u Jelenice uspořádali střediskové kolo Závodu
světlušek a vlčat, ve středu 25.4. jsme se
sešli v pozořickém kostele na mši za
naše skautské společenství, 5. května se
několik družin z našich oddílů vypravilo
na okresní kolo Závodu světlušek a vlčat
do Židlochovic, pro děti pořádali skauti
12. května ve Tvarožné Šprýmiádu a podíleli jsme se již tradičně na oslavách
MDD v Pozořicích a dalších obcích.
Úspěšná šestka světlušek z Ochozi se
zúčastnila krajského kola Závodu světlušek a vlčat v Krásensku, kde se umístila na 16. místě a získala ocenění za
nejlepší kostým. O některých ze jmenovaných akcí více na dalších řádcích.
RNDr. Aleš Mikula, vůdce skautského střediska
Střediskové kolo závodů světlušek a vlčat na chatě Jelenici
Střediskové kolo závodu světlušek a
vlčat se uskutečnilo 22.4.2012 u chaty

Jelenice. Zúčastnilo se ho celkem 6 hlídek, 3 dívčí a 3 chlapecké. Na trase bylo
celkem 12 stanovišť a trasa byla dlouhá
cca 2,5 km. Stanoviště byla následující:
první pomoc, fyzická zdatnost, logické
myšlení, manuální zručnost, řešení krizových situací, kuchařské dovednosti,
orientace, krmení medvěda, příroda,
skautské znalosti, schopnost komunikovat, vyhledávání informací. Na každém

Skautský víkend v Bukovince

1. stupeň a jedna 2. stupeň tanečního
vzdělávání na naší škole. Všem blahopřejeme!
Absolventky tanečního oboru:
Michaela Kousalová, Martina Lvová,
Kateřina Ondrášková, Lucie Pölzerová,
Kateřina Řičánková, Markéta Viktorínová, Anežka Zubíčková, Gabriela
Žemlová, Jana Skládaná.
Přeji vám všem krásné letní dny,
dětem pěkné prázdniny a ostatním příjemnou dovolenou.
Božena Škrobová
stanovišti plnily hlídky úkoly. Celkem se
závodů zúčastnilo cca 80 lidí (soutěžící
a organizátoři). Počasí bylo velice pěkné,
takže jsme si to užili. Na prvních místech
se umístily hlídky vlčat z Mokré a světlušek z Ochozi. Vítězové si mohli vybrat
některou z připravených odměn.
Jana Kvapilová,
vůdkyně oddílu Mokrá-Tvarožná
Šprýmiáda
12. května skauti z Tvarožné pořádali
již pošestnácté na kopečku Santon Šprý-
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miádu. Je to veselý závod pro malé i
velké děti a tento rok byly tématem básničky a říkačky. I když počasí nepřálo
a chvílemi pršelo, naše skautky Terezku
Buchtovou, Aničku Formanovou,
Adélku a Pavlínku Capilovy, Anitku Tomancovou, Martičku Čermákovou a Esterku Dvořáčkovou to neodradilo a o půl
osmé vyrazily pod vedením Janičky Skládané, Andrejky Šebelové a Majky a Áji
Pölzerové směrem k Tvarožné. Akce
byla zahájena skautskou mší a od devíti
hodin se konal závod, který končil ve dvě
hodiny odpoledne vyhlášením výsledků.
Brněnská muzejní noc
V sobotu 19. května se v Brně od
šesti večer do půlnoci konala Muzejní
noc. Program muzeí, galerií i divadel byl
tak lákavý, že jsme neodolaly a do Brna
se vypravily.
První zastavení, kdy se ještě o nějaké
noci nedalo mluvit, protože byl krásný
slunečný podvečer, bylo Mendlovo muzeum. Tam jsme se dozvěděly vše o životě Johana Gregora Mendela. Vyplnily
jsme soutěžní kvíz a vydaly se na hrad
Špilberk. Na hradním nádvoří probíhal
jarmark s historickým zbožím, jídlem a
pitím. A po celý večer se tu hrála divadelní i jiná představení. Nás více lákalo
podívat se do kasemat a na věž s výhledem na celé Brno. I přesto, že se stmívalo, to byl pohled velice krásný. Naším
třetím a čtvrtým zastavením nebylo muzeum, ale divadlo. Představení v HaDivadle – Koncertní verze nejnovější inscenace Mamma guerilla a návštěva
Mahenova divadla, netradiční prohlídka
budovy a jejích zákoutí. Tady jsme navštívili jeviště, šatny herců, rekvizitárnu
a další místnosti. A posledním zastavením byl Dům umění, ale protože jsme už
museli jít na autobus, neměli jsme tolik
času prohlédnout si všechna umělecká
díla, ale snad se nám to podaří zase příští
Muzejní noc.
Lenka Buchtová – Lenčí,
vůdkyně dívčího oddílu Pozořice
Okresní kolo závodu světlušek a
vlčat
V sobotu 5. 5. 2012 v brzkých ranních
hodinách proběhl v Pozořicích Na městečku sraz účastníků letošního okresního kola závodu světlušek a vlčat z našeho oddílu. Sešlo se nás celkem
dvanáct (z toho 4 vedoucí a 8 soutěžících
ze dvou vlčáckých družin – šedé a bílé
šestky). Do Židlochovic, kde závod probíhal, jsme se přepravili auty. Zaparkovali jsme u kostela a vyrazili na
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místo, které jsme měli zaznačené na
mapě. Tím byl palouk na Výhonu, odkud
byl nádherný výhled do kraje.
Na závod dorazilo celkem 300
závodníků tvořících 31 hlídek (15
chlapeckých a 16 dívčích). Do krajského
kola postupovaly 3 hlídky z každé
kategorie. Po úvodní registraci proběhl
slavnostní nástup, při kterém pořadatelé
zahráli scénku připomínající putování
prvních českých skautů z Prahy na
tábořiště ve vorlovských lesích s
třísetkilogramovým trakařem. Stalo se
tak na připomínku výročí sta let českého
skautingu. Samotný závod se pak nesl v
duchu tohoto výročí. Po skončení nástupu již začaly vyrážet první družiny na trať
dle vylosovaného pořadí. Naše družina
přijala kompromisní název Šedobílá
šestka.
Trať vedla kolem polí, lesem, i podél
krásných výhledů na Brno či Pálavu.
Stanovišť bylo celkem osm a soutěžící si
na nich vyzkoušeli znalost první pomoci
při ošetřování zranění, manuální
zručnost
vyráběním
dřevěného
rámečku, schopnost řešit problémové
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situace při záchraně tonoucího, svou
koordinaci i trpělivost na lanových
aktivitách, komunikaci předáváním
zpráv a psaním dopisu, znalost přírody
poznáváním
rostlin,
kuchařskou
dovednost, znalosti skautingu i své
vlasti. Každá disciplína byla navíc
provázána s určitou událostí nebo oblastí
v českém skautingu, a tak se soutěžící
dozvěděli i něco například o vodních
skautech, Ivančeně nebo skautské
poště. Scénka, představující celosvětové
skautské setkání – Jamboree pak byla
rozloučením se závodem. Mezi
nejúspěšnější hlídky, které postoupily
do krajského kola závodu, patřila vlčata
ze Šlapanic a Domašova. Naši kluci
skončili s nejtěsnějším možným
odstupem jednoho bodu na nepostupovém čtvrtém místě.
Než doběhly všechny hlídky, měli
jsme možnost navštívit novou rozhlednu vzdálenou od centra závodů asi
2 km, která je postavená celá ze dřeva.
Jsou z ní vidět okolní i vzdálenější obce
včetně Pozořic.
Pavel Buchta – Vuček, vůdce
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TJ Sokol Kovalovice
S příchodem jarní sezóny se přesunuly některé sportovní aktivity do venkovních
prostor. Pravidelná cvičení našich nejmladších, pod vedením Standy Žemly,
se přesunula na hřiště nebo kurt, stejně
tak jako fotbal a nohejbal. Oddíl badmintonu, který působiště nezměnil, má
v současné době 1 družstvo mužů a tři
družstva žen.
Letošní rok je pro naši jednotu velmi
významný, protože oslavíme 100. výročí založení. Proto jsme se rozhodli
směřovat naše akce k tomuto významného jubileu. Vyvrcholení oslav pak
plánujeme na první víkend po prázdninách (8. 9. 2012), kdy bychom chtěli
uspořádat několik akcí. V první řadě
sportovní odpoledne pro děti, dále pak
slavnostní valnou hromadu a večer zábavu.
V měsíci dubnu jsme spolu s Hasiči
uspořádali tradiční večer u cimbálu spojený s ochutnávkou kvalitních pochou-

Pochod osvobození

tek z vepřového masa. Tato akce si
našla svoje pravidelné příznivce, takže
je možno ji hodnotit jako velmi vydařenou.
Jarní období je na činnost tradičně
velmi bohaté. Dne 8. května jsme uspořádali naši nejnáročnější akci, a to 38.
ročník Pochodu osvobození. Na trasách
15, 27 a 35 km jej pěšky nebo na kole
absolvovalo celkem 222 turistů, z toho
144 trasu 15 km, 41 trasu 27 km, 35
trasu 35 km a neoficiální padesátku absolvovali na kole 2 účastníci. Tento
ročník je možno hodnotit jako velmi vydařený, dá se říct rekordní, protože
v osmatřicetileté historii jsme zaznamenali jen pár ročníku, kdy počet účastníků přesáhl 200. I letos jsme navázali na pozitivní zkušenosti z minulých
let a při organizaci Pochodu spolupracovali s Ochránci přírody, kteří nám
umožnili u chaty Jelenice zřídit kontroly č. 3. Ti ve stejném termínu pořádali otvírání studánek. Vzhledem
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k velmi pěknému počasí se obou akcí
zúčastnilo poměrně velké množství
lidí, takže u Jelenice bylo v letošním
roce velmi živo.
Po loňském úspěchu se rodiče znovu
rozhodli uspořádat v měsíci květnu dětský den a pro naše nejmenší připravili
mnoho zajímavých atrakcí. Věříme, že
98 dětí, které se této akce zúčastnilo,
odcházelo k sobotnímu obědu velmi
spokojeno.
Dále jsme v květnu uspořádali tradiční turnaj smíšených dvojic v badmintonu, které ho se zúčastnilo 6 dvojic.
Zvítězila dvojice Renata Andrysíková
a Tomáš Stejskal, druzí byli Katka Plevová a Miloš Atonický a na třetím místě
se umístili Eva Lvová a Standa Žemla.
Turnaj se velmi vydařil, stejně tak jako
následná „tisková konference“.
Tradicí se staly i naše jarní návštěvy
hor. Před čtyřmi lety jsme začali Lužickými, pak následovaly Jizerské, pak to
byly hory Orlické a loni Šumava. Letos
přišly na řadu Beskydy, ke kterým jsme
Pokračování na str. 8.
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Dokončení ze str. 7.
přidali jednodenní výlet na Malou Fatru.
Díky perfektním trasám, které nám připravil Zdeněk Stejskal a příjemné společnosti, jsme absolvovali 5 dnů plných
hezkých zážitků, o které se s Vámi rádi
podělíme v samostatném příspěvku.
Příští rok bychom rádi pokračovali
v „dobývání“ českých, moravských,
popř. slovenských hor.
Na závěr něco k nohejbalu
Jak již bylo uvedeno v minulém příspěvku, podařilo se nám omladit tým
Starých orlů a získat tak významné posily. V současné době již můžeme hodnotit tuto změnu jako velmi pozitivní.
Ukázalo se to hned v březnu na prvním
turnaji seriálu Východní konference.
V hale v Sivicích se podařilo Starým
orlům, po mnoha letech, vyhrát o bod
před favorizovanou Vinopou. Dále ná-

sledoval turnaj ve Viničných Šumicích,
kde jsme skončili na druhém místě se
stejným počtem bodů jako Vinopa. Na
dalším turnaji v Sivicích, který byl plný
překvapivých výsledků, jsme sice skončili až na 4. čtvrtém, ale vzhledem
k tomu, že Vinopa skončila až za námi
se ztrátou 3 bodů, rázem nám v celkovém bodování vznikl náskok 4 bodů. Na
dalším turnaji ve Vítovicích jsme se
umístili 2. místě za Vinopou, které se
tak podařilo snížit ztrátu na jediný bod.
Jak se zdá, po delší době není o celkovém vítězi rozhodnuto předem, jak
tomu bylo v několika posledních ročnících. Věřme, že v závěrečném turnaji se
Starým orlům podaří zmobilizovat
všechny síly a svoje zdárně tažení 14.
ročníkem Východní konference dovedou do úspěšného konce. Budeme jim
držet palce.
V nebližší budoucnosti plánujeme na
5. 7. 2012 turnaj v nohejbalu pro druž-

stva z naší obce a blízkého okolí.
Všichni příznivci tohoto sportu jsou
srdečně zváni.
Miroslav Vlach – starosta

pozdní oběd. Poté následoval návrat do
penzionu.
V sobotu jsme zavítali na Slovensko.
Přes Těrchovou jsme zajeli do Vrátné
doliny a lanovkou vyjeli do Smilovského sedla. Odtud jsme se vydali hřebenovkou přes Chleb a Hromové na
Poludňový Grůň. Po té následoval poměrně náročný sestup po černé sjezdovce k chatě na Grůňi. Počasí nebylo
zrovna ideální, takže mlha, která postupně pokrývala hřebeny, nám trochu

zkazila výhledy do okolí. Cestu od
chaty na Grůňi zpět do Vrátné doliny je
možno hodnotit jako odpočinkovou.
V neděli, v den návratu, jsme se vydali přes Velké Karlovice do Horní
Lidče, kde jsme nejprve absolvovali
výstup na Čertovy skály, po té na
Pulčinské skály a po obědě navštívili
velmi pěkný mechanický betlém. V odpoledních hodinách jsme, po malé zastávce v Luhačovicích, zdárně dorazili
domů.

PROSBA
Jak již bylo avizováno, na 8. 9. 2012
plánujeme oslavu 100. výročí založení naší jednoty. Na slavnostní
valné hromadě bychom chtěli uspořádat i malou výstavku k historii jednoty. Proto se touto cestou obracíme
na bývalé členy jednoty i ostatní občany s prosbou o zapůjčení fotografií
nebo předmětů souvisejících s naší
jednotou nebo sokolským hnutím
vůbec. Všechny zapůjčené věci v pořádku vrátíme.
Případní zájemci o zapůjčení věcí se
mohou přihlásit u Aleny Martauzová
nebo Miroslava Vlacha.
Za spolupráci děkuje výbor jednoty

Beskydy 2012
Za poznáním historických zajímavostí a přírodních krás našich hor se
letos vypravilo 26 turistických příznivců. Příjezdový den jsme využili k návštěvě skanzenu v Rožnově pod
Radhoštěm. Odpoledne jsme navštívili
Poustevny s nádhernými stavbami architekta Jurkoviče a jako lehkou turistickou rozcvičku jsme si dali výšlap na
Radhošť ke kapli Cyrila a Metoděje
s nezbytnou zastávkou u sochy boha
Radegasta.
Na ubytování do penzionu Ebeka
v osadě Hlavatá (část obce Bílá) jsme
dorazili v odpoledních hodinách. Keltská salaš, která byla součástí penzionu,
skýtala velmi příjemné posezení.
Druhý den jsme se rozhodli vystoupat na Lysou horu. Z místa ubytování
jsme přejeli na Bílý Kříž, odkud jsme
přes Visalaje vyrazili k vrcholu Lysé
hory. Poměrně náročný výstup nás odměnil krásnými výhledy, dokonce bylo
vidět i Roháče. Po náročném dnu jsme
se odměnili večerním posezením u kytary.
Třetí den jsme, vzhledem k pozdním ulehnutí, zvolili lehčí program bez
přejezdů. Z místa ubytování jsme vyrazili na blízkou rozhlednu na Čarťáku,
dále přes Bumbálku do Mezivodí, kde
jsme v krásném prostředí rekreačního
střediska Ondrášův dvůr absolvovali
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Co jste hasiči, co jste dělali…?
Zpráva o činnosti SDH Kovalovice od března do
června 2012:
BŘEZEN 2012
24. 3. Sběr železného šrotu
DUBEN 2012:
21. 4 . Liga mládeže Sivice (žáci)
Úvodem sezony jsme absolvovali
soutěž v požárním útoku a štafetě 4x
60 m. Ve velké konkurenci (21 družstev) družstvo starších žáků obsadilo
slušné 11. místo.
21. 4. Posezení u cimbálu
Příjemným večerem, který se letos
konal již po desáté, nás provázela cimbálová muzika Silván. Nechyběly tradiční vepřové speciality a ochutnávka
vín, tentokrát od pana Valehracha
a pana Nováčka z Mutěnic.
22. 4. Blažovice - požární sport
1. kolo, (muži)
Naše družstvo ve složení: Patrik
Lev, Petr Sedláček, Tomáš Pernica,
Adam Sukovatý, Marek Šmerda, Aleš
Valehrach, Michal Valter, Pavel Valter
a Oldřich Večeřa obsadilo 4. místo z 10.
29. 4. Hasičská pouť Křtiny
V rámci oslav sv. Floriána, patrona
hasičů, jsme se zúčastnili již 12. ročníku hasičské pouti ve Křtinách. Po
slavnostním průvodu a mši v kostele
přišly na řadu ukázky z činnosti hasičů.
Dobrovolní i profesionální hasiči nám
předváděli historickou i moderní techniku.
KVĚTEN 2012
5. 5. Netradiční soutěž Neslovice
(muži)

I přes zodpovědný trénink jsme tentokrát kvůli technické závadě skončili
na posledním místě.
8. 5. Liga mládeže Přísnotice
(žáci)
Ta správná zkouška před vyvrcholením
naší celoroční činnosti byla v Přísnoticích,
kde si žáci vyzkoušeli prakticky všechny
disciplíny ze hry Plamen. Díky disciplinovanému výkonu se naši starší žáci roz-

Za tento výkon byl celý oddíl mladých hasičů (Martina Lvová, Markéta
Viktorínová, Petra Filipová, Hanka,
Tomáš a Marek Martauzovi, Lukáš
a Michal Andrysíkovi, Matěj Kroča,
Jirka Kaluža, Petr a Martin Jedličkovi,
Martin Blahák a Pavel Filip) odměněn
starostou obce celoroční permanentkou na místní koupaliště.
Tímto bych chtěl i já veřejně podě-

hodně neztratili a mezi 16 družstvy skončili na krásném šestém místě.
26. 5. Plamen Přísnotice (žáci)
Tady si naše družstvo jde pevně za
svým cílem. Po absolvování předešlých
soutěží a poctivém tréninku jsme se
vyvarovali zbytečných chyb a precizním výkonem jsme si zajistili krásné
3. místo! mezi 14 družstvy celého
okresu Brno- venkov.

kovat členům oddílu za jejich příkladný
výkon a popřát jim, ať je to stále tak
baví jako dosud.

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

tel. 723 238 818
MARTA ŠMERDOVÁ
Kovalovice Za Dvorem 221

ČERVEN 2012
3. 6. Soutěž o putovní pohár obce
Tvarožná (muži)
1. družstvo (Patrik Lev, Petr Sedláček, Tomáš Šmerda, Michal Valter,
Pavel Valter, Oldřich Večeřa) dosáhlo
historicky nejlepšího výsledku na této
tradiční náročné soutěži: 3. místo se
ztrátou 0,5 sekundy za vítěznou Tvarožnou , 2. družstvo (Vladimír Filip, Jiří
Jedlička, Tomáš Pernica, Jiří Sedláček,
Aleš Valehrach, + Petr Sedláček soutěžil i v 2. týmu) obsadilo 6. místo ze
13.
16. 6. Netradiční soutěž v požárním sportu Řícmanice (muži),
1. místo ze 4, (Patrik Lev, Michal
Valter, Pavel Valter, Tomáš Majer,
Pavel Martauz, Oldřich Večeřa, Vladimír Filip, Marek Šmerda).
Pavel Martauz
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Vydat se za hledáním
Zvláštním jevem naší moderní civilizace je návrat kočovného prvku do našeho způsobu života - každý víkend
míří dlouhé plechové kolony z měst a v
neděli večer zase táhnou zpátky po
zoufale ucpaných silnicích. Když začnou prázdniny, promění se tyto pohybující se proudy v opravdové stěhování
národů, zdá se, jako by na cestách byli
snad všichni. Silnice se tak staly nejčastějším místem pobytu lidí v takzvaných velmi rozvinutých zemích a investice, které se do nich vkládají, jsou
výrazem duševního rozpoložení neklidného pocestného, který nenachází
stání.
Nabízí se otázka: Co je důvodem takového jednání? Zjevně se lidé ve
svých bytech necítí opravdu doma,
mnozí opouštějí svůj příbytek ihned
a tak často, jak to jen lze. Spíše je pro
ně vyjádřením vězení všedního dne než
symbolem ukrytí a bezpečí, v němž by
člověk chtěl zůstat. Proto lze asi říct:
V tomto útěku na kolech se skrývá protest vůči tlakům světa práce a touha po
svobodě, dálce, touha po něčem zcela
jiném, v čem by teprve člověk mohl být
tvořivý a mohl svobodně objevovat
sebe sama.
V tomto pravidelném stěhování národů industriální společnosti vychází
najevo něco hlubokého o člověku a jeho
podstatě. Člověk se ve svém majetku
nemůže nikdy zabydlet úplně. Je hnán
neklidem, který si žádá více a něco vyššího. Hledá svobodu, která sahá za

2/2012
A není tomu třeba tak, že teprve tehdy
k nám přichází skutečná svoboda a
pocit domova?
(podle úvahy Jos. Ratzingera)
Milí přátelé,
krásné léto, krásnou dovolenou
a mnohá obohacující setkání.
P. Jan Nekuda, farář

hranice občanských svobod a jejich naplňování.
Nevnímáme zde přece jen něco
z pravdy biblických slov, která člověka
označují na tomto světě jen jako poutníka, a tím vyjadřují, že v tomto světě
nikdy nemůže nalézt trvalý domov?
Nepoznáváme zde něco z onoho neklidu srdce, které nenajde pokoj, dokud
se nedotkne Boha, jak o tom hovoří
svatý Augustin? Kočovníkovi dneška
snad auto připadá jako výraz jeho svobody a nezávislosti. Ale dává člověku
opravdu jeho samostatnost a svobodu,
nebo jej znovu a znovu vtlačuje do
zácpy, kterou tvoří ti, kteří už krouží
v prázdnotě?
Tak by se naše prázdninové zvyklosti mohly stát podnětem, abychom
zase jednou o sobě samých pořádně popřemýšleli a odvážili se hledat více a
hlouběji, než tomu obvykle bývá. Není
teprve toto skutečná cesta, která člověka odpoutává, není právě toto ono
opravdové vykročení z těsnosti všedního dne? Vydat se hledat to, co je
věčné, hledat Boží tvář, a tím překračovat všechny hranice pozemského.

Noc kostelů
I letos se téměř tři sta let starý
pozořický kostel otevřel 1. června
veřejnosti při příležitosti Noci
kostelů a stal se tak jedním z 1 200
církevních staveb, kam se mohli
přijít podívat místní i cizí návštěvníci. Program byl stejně jako v minulých letech bohatý a pestrý – od
slavnostních fanfár, koncertu
PoŠuKovské scholy, vystoupení
žáků základní školy i základní
umělecké školy, přes zajímavé
čtení o zvonech a scénky z doby,
kdy se pořizovaly u nás nové
zvony až po komentovanou prohlídku všech obrazů v kostele
a výstavu mešního oblečení z minulého století. Samozřejmostí byla
prohlídka třeba věží nebo krypty.
A protože byl zrovna Den dětí, byl
pro ně připraven zajímavý program.
Jsem ráda, že přišlo hodně lidí
a že se jim v kostele líbilo.
Všechno připravovala malá skupina lidí, která tomu věnovala
hodně času. Už sama příprava byla
pro všechny velmi zajímavá
a poučná. Při listování v kronice
jsme se dočetli mnoho zajímavého, při důkladné prohlídce obrazů
jsme objevili drobnosti, kterých si
jindy nikdo nevšimne a staré ornáty a pluviály jsou opravdu umělecká díla. Pro muzikanty a zpěváky
to byla příležitost nacvičit a předvést něco nového, s čím se běžně
nesetkáte a věřte, že příprava programu pro děti zabrala hodně času.
Však měl také velký úspěch.
Společně jsme prožili krásný
večer a myslím si, že ani déšť,
který se už stal nedílnou součástí
Noci kostelů, naše pěkné zážitky
nijak neovlivnil.
Božena Škrobová

Ministrantská schůzka
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Obce Mikroregionu Rokytnice si vybraly geoportál od Geosense
Mikroregion Rokytnice si pro
správu svých prostorových dat vybralo geoportál Geosense. Volba
jednoho řešení pro celý mikroregion zjednoduší komunikaci a spolupráci samosprávy. Devět obcí se
tak přidalo k více než tisícovce dalších, které už v České republice
tento geoportál používá.
Mikroregion Rokytnice leží na rozhraní Drahanské vrchoviny a Dyjskosvrateckého úvalu. Tvoří ho devět obcí
různé velikosti, ale podobných potřeb
práce s prostorovými daty pro chod samosprávy. I proto se rozhodl celý mikroregion zvolit Geosense Geoportal
jako základní nástroj pro zobrazování,
správu i analýzu prostorových dat.
„Chtěli jsme nějaké řešení, ve kterém
bychom měli přehledně všechna technická data o obcích a zároveň k němu
měli přístup občané. Často se nás ptají,
kudy která síť vede a pokud budou mít
možnost sami nahlédnout online,
usnadní to všem práci,“ vysvětlila starostka Sivic Marie Kousalová.
Geosense Geoportal je ideální řešení pro malé a střední obce, které hledají silné, ale zároveň levné řešení pro
zobrazení a správu prostorových dat.
Jeho hlavní předností je jednoduchost,
není totiž potřeba instalovat žádný program a následně proškolovat zaměstnance, jak ho používat. Stačí jen internetový prohlížeč, ovládání rychlého
mapového
klienta
je
snadné.
„Intuitivní ovládání byl jeden z důvodů,
proč jsme geoportál od Geosense vybrali a bylo to v mikroregionu snad poprvé, kdy jsme se na něčem jednomyslně shodli. Ne každý uživatel je
totiž zběhlý, aby se vyznal ve složitých
programech a tohle řešení nám přišlo
dostupné pro co nejširší škálu lidí,“
prozradila Marie Kousalová.
Jednoduchost a nenáročnost oceňují
i ostatní starostové napříč celou republikou, v současné době jich geoportál
používá více než tisíc. „Těší nás, že
zájem obcí exponenciálně roste.
Ukázalo se, že jednoduché řešení pro
každého má šanci uspět i na přeplněném trhu,“ podotkl Ladislav Čapek,
jednatel Geosense, s.r.o. Důkazem
jeho slov jsou i ocenění v soutěži Zlatý
erb, které získaly obce s geoportálem
v Olomouckém, Ústeckém či Středočeském kraji v kategorii elektronická
alikace.

Další informace: JUDr. Jan
Zvoník, MBA, technický ředitel
Geosense, s.r.o., +420 602 727 694,
jan.zvonik@geosense.cz,
Informace pro editory
Geosense, s. r.o. je mladá a dynamická společnost, která svými inovativními přístupy vytváří nová pojetí
správy prostorových dat nejen pro samosprávu a veřejnou správu, správce
inženýrských sítí i podnikatele.
Geosense Geoportal je efektivní
nástroj pro zobrazení a správu prostorových dat s jednoduchým ovládáním
a bez nutnosti instalace, aktualizací
a proškolování obsluhy. Geoportál je
předurčen pro intra/internetové využití na obecních úřadech, u správců infrastruktury, developerů a projektantů

a všech vlastníků jakéhokoliv území,
kteří jej chtějí efektivně spravovat.
Základem geoportálu je mapový klient,
který umožňuje zobrazení a vzájemné
překrývání datových vrstev.
Mikroregion Rokytnice se nachází
na východ od Brna na rozhraní
Drahanské vrchoviny a Dyjsko-svrateckého úvalu a název pochází od stejnojmenného potoka pramenícího v jeho
středu. Tvoří ho devět obci Hostěnice,
Mokrá-Horákov, Pozořice, Viničné
Šumice, Kovalovice, Sivice, Tvarožná,
Velatice a Podolí. Nejmenší obcí jsou
Velatice s 519 obyvateli, největší je
Mokrá-Horákov (2573 obyvatel). Do
severní části zasahuje Chráněná krajinná oblast Moravský kras, jižní rovinatější část mikroregionu náleží do památkové zóny bitvy u Slavkova.

JAZYKOVÉ
KURZY
od záĜí 2012 opČt
na Obecním úĜadČ ve Viniþných
Šumicích
ANGLIýTINA (Cena: 2000,-Kþ)
MírnČ pokroþilí: pondČlí 19.30-20.30
MírnČ pokroþilí plus: pátek 16.00-17.00
StĜednČ pokroþilí: pátek 17.00-18.00
Pokroþilí: pátek 18.00-19.00

ýÍNŠTINA (Cena: 3000,-Kþ)
Zaþáteþníci: pondČlí 17.30-18.30
MírnČ pokroþilí: pondČlí 18.30-19.30
Kurzy budou probíhat od pondČlí 3.9. a pátku 7.9.
do konce ledna 2013.
PĜihlášky: Petr KrchĖavý
email: pkrchnavy@email.cz
tel: 603 590 565
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Tajenka − pohledy do historie
Sloupsko-šošůvské jeskyně jsou největší zpřístupněné jeskyně v České republice. Tvoří
je rozsáhlý komplex dómů, chodeb a obrovských podzemních propastí, které spojují
dvě podzemní patra s výškovým rozdílem 60 metrů. Návštěvní trasa prochází horním
patrem. Návštěvníci si mohou zvolit jeden ze dvou prohlídkových okruhů. Dlouhý
okruh o délce 1760 metrů vede sloupskou i šošůvskou částí jeskyní a rovněž končí v
jeskyni Kůlně. Při rekonstrukci v roce 1997 byla přemostěna Stupňovitá propast a
návštěvníkům se tak otevřel nový netradiční pohled. Propast Nagelova, hluboká 80
metrů, je největší podzemní propastí svého druhu v České republice. Pro návštěvníky
je zpřístupněna obdobně jako propast Macocha dvěma vyhlídkovými můstky. Šošůvská část, objevená roku 1889, je charakteristická křehkou a barevnou krápníkovou výzdobou. Součástí prohlídkové trasy je také světoznámá archeologická lokalita ...(viz tajenka), kde byly nalezeny části lebky neandertálského člověka asi 45 000 let staré.
Archeologický výzkum doložil osídlení a využívání jeskyně od předposlední doby ledové
před 120 000 lety až do současnosti.
VODOROVNĚ: A. Onam (zastarale);
lidská třída; modla. - B. Český tenista;
supermarket; potřeba rybáře. - C. Potrat
(lékařsky); klenot; obilovina. - D. Pokolení; zámezí; povel pro psa; zpěvní hlas. -

1

2

3

4

5

6

7

E. Tajenka. - F. Biblická postava; opěrná
zeď; kód letiště v Torontu; souhlas. - G.
Součást střechy; dolů (nářečně); původce.
- H. Psaní; naplnit litím; dosna. - I. Mužské jméno; umělé vlákno; oslovovat „vy“.

8
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10 11 12 13 14

A
B
C

SVISLE: 1. Mlha; plavidla. - 2. Střela;
nádoba u studny. - 3. Svobodný statek;
úsek závodu. - 4. Bláto; kód platební
karty. - 5. Předložka; velkozobý pták;
zasyčení. - 6. Citoslovce výsměchu;
mučitelé. - 7. Francovka; španělský tenista. - 8. Na slepo; značka zápalek. - 9.
Druh karet; kaprovitá ryba. - 10. Značka
zlata; morka; televizní zkratka. - 11.
Umělý jazyk; palice. - 12. Pohovka;
útok. - 13. Šlechtěné železo; africký
ovocný strom. - 14. Nástraha; kypřit
pluhem.
Pomůcka: abort, alod, anona, ido, YTO.
Tajenka z minulého čísla:
PTÁKA NA VĚTVI
Autor: Ing. Ladislav Majer

Naši
jubilanti
DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN

D

Jméno
Emilie Šmerdová
Anna Mrázková
Antonín Mazal
Helena Šmerdová
Emil Blahák
Hana Šmerdová

E
F
G
H

věk
90
85
80
70
70
70

I

Milé hospodyňky
Sbíhají se vám sliny už
při pouhé představě letního
grilování? Tak to je dobře,
protože teplé prázdninové
večery nás k posezení s rodinou nebo
přáteli u grilování přímo vybízí.
Grilovat se dá nejen maso, ale i sýry,
zelenina, ovoce, houby… Pro inspiraci:
Grilované krůtí závitky
Suroviny: 600g krůtího masa, sůl,
bílý pepř, pórek, červená paprika, 100 g
tvrdého sýru, 4 snítky tymiánu, rajčata.

Postup: Maso odblaníme, omyjeme, nakrájíme na plátky, které opatrně
naklepeme. Z obou stran důkladně
opepříme a osolíme. Pórek, papriku,
tvrdý sýr nakrájíme na proužky a se
snítky tymiánu poklademe na plátky
masa, které stočíme do závitků a sepneme párátkem.
Závitky položíme na rozpálený gril a
za občasného obracení grilujeme 10
minut. Nakonec přidáme na gril rajčat,
která grilujeme jen krátce, aby zůstala
pevná. Podáváme s chlebem nebo opečenými bramborami.

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.

Vítáme do života
Michaela Benešová
6. 4. 2012
Markéta Koláčková
15. 5. 2012
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