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Vážení spoluobčané,
ještě nedávno jsme si přáli při tradičním Silvestrovském
setkání „Na Place“ vše nejlepší do nového roku a už klepou
na dveře Velikonoce. Čas letí jako o závod a možná k tomu
také přispělo nezvykle teplé počasí…
V letošním roce nás čeká rozšíření kapacity školky o jednu třídu. Práce na této akci jsou v současné době v plném
proudu. Místnosti jsou vyklizené, v umývárně a na WC proběhla výměna umyvadel a záchodků, omítky jsou opraveny
a čistě vymalovány. V ostatních prostorách budovy PO MŠ
se pracuje na rekonstrukci osvětlení, poté bude následovat
také oprava omítek a malba místností. Podlaha šatny bude
ošetřena novým podlahovým linoleem. Vybavení nábytkem,
položení koberců obou velkých místností včetně dodávky
hraček bude řešit obec Viničné Šumice. Na tomto postupu
se vzájemně dohodla zastupitelstva obou obcí.
Zateplení a výměny otvorových výplní budovy MŠ je
ve fázi kontroly administrace projektů na Fondu, který je
zahlcen žádostmi o dotace a nestíhá formální kontrolu. Pravděpodobně nám to nabourá harmonogram prací, ale budeme
se muset přizpůsobit.
V brzké době budeme podávat na Stavební úřad v Pozořicích projekt prodloužení inženýrských sítí v lokalitě
„Za Školou“ a v příštím roce připravujeme realizaci prodloužení splaškové a dešťové kanalizace.
V letošním roce také pracujeme na výměně dřevěného
mola na přírodním koupacím biotopu, které po sedmi letech
intenzívního namáhání značně ztrouchnivělo. Konstrukci
mola jsme změnili na kovovou, nyní řešíme druh materiálu
záklopu. Cílem řešení je, aby desky, které jsou vystaveny

neustálým změnám suchého a mokrého prostředí, vydržely
co nejdéle bez údržby.
A na závěr uvádím důležité téma, které nás čeká v průběhu 3-5 let. Jedná se o komplexní pozemkové úpravy v katastru Obce Kovalovice. Po obnově operátu (tzv. digitalizaci)
katastru vyvstaly jisté problémy se sítí polních cest vznikajících bez souhlasů vlastníků v době existence JZD. „Vyježděné“ polní cesty se digitalizací vlastně zlegalizovaly a k překvapení vlastníků, kteří tuto skutečnost většinou zjistili až
při vyplnění daňového přiznání, jim k orné půdě přibyla ještě ostatní plocha, ze které se bude platit o něco vyšší daň.
A na druhé straně Bonagro a.s. odmítá platit nájem z užívání
za pozemky druhu ostatní plocha. Následovaly dotazy nebo
dokonce žádosti směrem k obci na směny pozemků apod.
Po konzultaci s vedoucím pobočky Státního pozemkového úřadu jsme dospěli k závěru, že tyto i další jiné problémy
v katastru s pozemky mohou vyřešit pouze komplexní pozemkové úpravy. K zahájení KoPÚ v k.ú. Kovalovice bylo
zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny vlastníků půdy
výměry katastru. K 1. 4. 2014 jsme zajistili tuto podmínku
a následně podali žádost o provedení komplexních pozemkových úprav na Státní pozemkový úřad. Ve čtvrtek 24. dubna
2014 proběhne seznamovací jednání a prezentace různých
možností řešení komplexních pozemkových úprav v sále
kulturního zařízení obecního úřadu za účasti Státního pozemkového úřadu. Více se dočtete o pozemkových úpravách
také na jiném místě Zpravodaje.
Přeji Vám krásné jarní slunné dny a veselé svátky velikonoční.
Milan Blahák, starosta obce

Vítání občánků 30. března 2014
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Ze zasedání Zastupitelstva obce Kovalovice
Výpis z usnesení č. 18/2013,
ze dne 16. 12. 2013

Výpis z usnesení č. 19/2014
ze dne 4. 3. 2014

Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno
9, je tedy usnášeníschopné.

Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno
8, je tedy usnášeníschopné. Omluvena:
J. Kotvrdová.

Zvolilo: - zapisovatele: Kotvrdová
Jiřina, a ověřovatele zápisu: Petr Filip,
Hřebíček Jan.

Zvolilo: zapisovatele: Petra Filipa,
a ověřovatele zápisu: Stanislava Pernicu a Jana Hřebíčka.

Zastupitelstvo obce:
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Schvaluje:
rozpočet obce Kovalovice na rok
2014, příjmy 6 701 200 Kč, výdaje 6 395 200 Kč. Úvěr splátka 306 000 Kč, celkem výdaje 6 701 200 Kč a rozpočtový
výhled na roky 2015-2017- usnesení č. 3/18/13
nájemní smlouvu na obecní byt
s paní Starou v délce trvání 4 roky –
usnesení č. 4/18/13
veřejnoprávní smlouvu mezi obcí
Kovalovice a městysem Pozořice v oblasti výkonu obecní policie
na území obce Kovalovice - usnesení č. 5/18/13
Stanovy Svazku obcí pro vodovody
a kanalizace - Šlapanicko - usnesení
č. 6/18/13
pověření starosty k provádění rozpočtových opatření starosty v roce
2014 - usnesení č. 7/18/13
dodatek č.6 smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK – nadstandart – usnesení č. 8/18/13
finanční dar ve výši 5000,- Kč od
firmy Gozmetal s.r.o. pro MŠ Kovalovice – usnesení č. 9/18/13
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu JMK
na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok
2013 ve výši 2.130,- Kč – usnesení
č. 10/18/13
pověření starosty provést nutné
změny rozpočtu do konce roku 2013,
které budou následně schváleny
na příštím zasedání ZO – usnesení
č. 11/18/13
rozpočtová opatření č. 6 a 7 dle přílohy – usnesení č. 12/18/13
Milan Blahák-starosta
Ivan Sukovatý-místostarosta

Zastupitelstvo obce:
Schvaluje:
• inventarizaci majetku obce Kovalovice na rok 2013- usnesení
č. 3/19/14
• účetní závěrku PO MŠ Kovalovice
za rok 2013 a rozhodlo ponížit neinvestiční příspěvek § 3111 pol. 5331
z 391 700,- Kč (skutečnost 391 636)
na částku 335 000,- Kč rozdíl
56 700 zůstane na § 3111 a přesune
se na položku 5901 jako rezerva –
usnesení č. 4/19/14
• nájemní smlouvu na obecní byt
s paní Moukovou, platnost do
31. 12. 2014 - usnesení č. 5/19/14
• že se obec Kovalovice vzdá vlastnictví pozemku p.č. 660/39 k.ú. Ko-

valovice ve prospěch JMK vlastnictví pozemku parc. č. 660/39 v k. ú.
Kovalovice, zastavěného silničním
ostrůvkem, v souladu se sdělením
JMK ze dne 29. 1. 2014 – usnesení
č. 10/19/14
• v návaznosti na novelu nařízení
č. 37/2013 navýšení měsíční odměny o cca 5 % místostarostovi
a předsedům komisí s účinností od
1. 4. 2014. Ostatní členové zastupitelstva obce zůstanou bez nároku
na odměnu, tak jako dosud. - usnesení č. 6/19/14
Bere na vědomí:
• informace o chystaném záměrukomplexní pozemkové úpravy katastru obce - usnesení č. 7/19 /14
• informace o přípravě investiční
akce – Zateplení a výměna otvorových výplní budovy MŠ Kovaloviceusnesení č. 8/19/14
• informace k záměru rozšíření MŠ
Kovalovice o třídu 25 dětí – usnesení č. 9/19/14
• informaci o formě pojištění –právní
ochrana zastupitelstva obce- usnesení č. 11/19/14
Milan Blahák - starosta
Ivan Sukovatý - místostarosta

MOBILNÍ SVOZ ODPADU - OBEC KOVALOVICE
Sobota 10. května 2014
Harmonogram svozu
odpad
Objemný odpad
Elektroodpad
Nebezpečný odpad

stanoviště
Na Place vedle
restaurace
Na Place vedle
restaurace
Na Place vede
restaurace

Objemný odpad
Přebírané odpady: starý nábytek,
koberce a vybavení domácnosti
Nebezpečný odpad
Přebírané odpady: oleje, barvy, ředidla, kyseliny, zásady, baterie, sorbety,
obaly od nebezpečných látek, léky, atd.
Elektroodpad
Vyřazené elektrozařízení z domácností: TV, lednice, počítače, monitory

čas

Technické zabezpečení

9:00-11:00

1ks, kontejner 40 m3

9:00-11:00

1ks, kontejner 18 m3

9:00-11:00

bedny na nebezpečný
odpad

Nebudou přebírány: stavební odpady (suť apod.), nebezpečné stavební
odpady (např. s obsahem azbestu), odpady ze zahrad (větve atd.), pneumatiky z nákladních vozidel a disky kol.
Provedení: občané mají možnost
předat uvedené odpady na jednotlivých
stanovištích dle seznamu a to až do
naplnění kapacity kontejnerů a nádob.
Na všech stanovištích budou přítomni
pracovníci přebírající odpad.
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Komplexní pozemkové úpravy v Kovalovicích
Vážení občané, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s možnostmi zahájení komplexních pozemkových úprav
ve vaší obci. Ve spolupráci s panem starostou Státní pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno-venkov,
v jehož působnosti se katastrální území Kovalovice nachází,
vypracoval podklady pro podání žádosti o provedení komplexní pozemkové úpravy (dále jen KoPÚ) v Kovalovicích.
Jedná se o seznamy vlastníků, na nichž je uvedeno jméno,
příjmení, adresa bydliště, číslo listu vlastnického, vedeného
v katastru nemovitostí pro obec Kovalovice a výměra zemědělské půdy na listu vlastnickém a místo pro vlastnoruční
podpis vlastníka, který svým podpisem vyjadřuje přání provést KoPÚ.
Pozemkový úřad zahájí řízení o pozemkových úpravách
vždy, pokud se proto vysloví vlastníci pozemků nadpoloviční
výměry zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území.
Proto Vám jsou předkládány tyto výše uvedené seznamy
k podpisu, aby mohly být pozemkové úpravy neprodleně zahájeny. Zahájení KoPÚ v k.ú. Kovalovice oznámí pozemkový úřad veřejnou vyhláškou. Poté bude následovat výběrové
řízení na dodavatele díla – KoPÚ zpracovávájí autorizovaní
projektanti pozemkových úprav, většinou působící ve specializovaných firmách. Tyto osoby, písemně pověřené pozemkovým úřadem mohou po předchozím oznámení na úřední
desce Vaší obce vstupovat a vjíždět na pozemky ve stanovené době a vykonávat činnosti vyplývající ze zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v rozsahu nezbytně nutném.
Předmětem zpracování projektu KoPÚ jsou všechny pozemky v obvodu pozemkových úprav bez ohledu na dosavadní způsob využívání a existující vlastnické a užívací vztahy
k nim. Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí
a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro ra-

cionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech
původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky
nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky
pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně
napomáhání diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního
prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží
pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný
podklad pro územní plánování. Pozemkové úpravy se řídí
zákonem 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších právních předpisů.
Účastníky řízení KoPÚ Kovalovice na ploše 434, 0604 ha
zemědělské půdy jsou vlastníci pozemků a fyzické a právnické osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům mohou být řešením pozemkových úprav přímo dotčena
a samozřejmě Obec Kovalovice. Po zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí lze přistoupit k realizaci navržených opatření
v rámci pozemkových úprav jako jsou: zpevněné polní nebo
lesní cesty, mostky, propustky, protierozní opatření, větrolamy, zatravnění, zalesnění, vodohospodářská opatření – nádrže, rybníky, úpravy toků, ochranné hráze, suché poldry
a podobně.
Po nabytí právní moci rozhodnutí o KoPÚ mohou vlastníci pozemků požádat pozemkový úřad o bezplatné vytyčení
a stabilizaci hranic svých pozemků. Po ukončení KoPÚ budou všechny vlastnické pozemky přístupné z vyprojektované cestní sítě, která bude ve vlastnictví obce.
Ing. Petr Grmela
Vedoucí Pobočky Brno-venkov, SPÚ pro JM Kraj

Informace k zápisu do MŠ Kovalovice
na školní rok 2014/2015
Vážení rodiče,
vzhledem k rozšíření kapacity MŠ o jednu třídu (v rámci spolupráce obcí
Kovalovice a Viničné Šumice) od září roku 2014 - proběhne zápis na školní
rok 2014/2015 do MŠ Kovalovice ve dvou kolech:
1.
kolo zápisu a Den otevřených dveří – čtvrtek 24. 4. 2014
od 14.00 -16.00 (Provoz MŠ omezen do 12.30!!!)
2.
kolo zápisu - čtvrtek 12.6. 2014
Prosíme všechny zájemce, aby se dostavili už v kole prvním, kde budou
informace vysvětleny a upřesněny.
K zápisu si přineste: OP, rodný list dítěte, kartičku pojištěnce.
Vyplněné žádosti z 1. kola a přihlášky přineste prosím do MŠ nejpozději do 30. 4. 2014, vždy v odpoledních hodinách od 15.00 - 15.30
Přijdte se se svými dětmi podívat. Těšíme se na Vás.
Kovalovice 20. 3. 2014, kolektiv pracovníků MŠ

OZNÁMENÍ
OBECNÍHO ÚŘADU
KOVALOVICE
Občané, kteří doposud neuhradili poplatky za komunální odpad
a psy, ať učiní co nejdříve v kanceláři obecního úřadu, aby se zbytečně nevystavovali sankcím, tj. navýšení poplatku.

•
Ve dnech 23.–24. května 2014
proběhnou volby do Evropského parlamentu. Volební místností
bude jako vždy přísálí restaurace
Na Tvrzi.
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Sluníčko, sluníčko popojdi maličko...
6.2.2014 - Rytmus
v životě
Jak zní africký buben
djembo a jak se na něj
hraje??? To všechno jsme
se dozvěděli ve čtvrtek 6. února 2014.
Naši školku navštívila na pozvání paní
Mgr. Veronika Malečková, která pro

V pondělí 24. února 2014 proběhl
v naší MŠ vzdělávací program s názvem Handicapovaný ježek. Děti se
dozvěděly zajímavé informace ze života
ježků. Měly možnost si tohoto živočicha
pohladit, zjistit jaké má bodlinky… Byl
to velký zážitek, neboť´ve volné přírodě
ho můžeme pozorovat takto zblízka jen
výjimečně. Poté se kreslilo a zkoumalo
co patří, či nepatří do ježčího bříška.
Druhý den jsme všichni společně vytvořili mnoho krásných ježků do našeho
„lesa ve školce“. Děkujeme Mgr. Schubertové za neopakovatelný zážitek.

děti připravila opravdu nevšední zážitek….Všechny děti, včetně přítomných
dospělých, si mohly vyzkoušet, co se
dá na takovém nástroji zahrát. Kapela
bubnovala chvílemi jako o život, změny
různých rytmů a nálad se dětem moc
líbily. Také se tančilo…
A tak uprostřed zimy, v malé kovalovické školičce, se ozývalo rytmické
bubnování na africké bubny djembo
a my si představovali, že jsme pod žhavým africkým sluncem… Poté se dětem podařilo i svůj buben namalovat
a to podle toho, jak si ho samy pamatovaly. Děkujeme paní Veronice za skvěle prožitou hodinu s ní a africkými bubny. Už teď se těšíme na další setkání
v budoucnu.

28. 2. 2014 - Maškarní rej v MŠ
Beruška

24. 2. 2014 - Vzdělávací program
Handicapovaný ježek
V pátek 28. února 2014 se MŠ proměnila v ráj masek. Po představení
jednotlivých masek proběhly zábavné
soutěže, které byly zakončeny velikým
tanečním rejem.
5. 2. 2014 – Opět plaveme
Od 5. 2. 2014 po 10 následujících
týdnů se 14 dětí z naší MŠ účastní plaveckého výcviku ve Vyškově.

Jarní duben v MŠ
• První dubnový týden 1.–4. 4. 2014
ponese název Aprílový barevný týden, kdy každý den bude ve znamení
jedné barvy.
• Ve čtvrtek 3. 4. 2014 proběhne Dopolední jarní dílna v MŠ, kdy si s dětmi zasadíme osení.
• Celý týden 7.–11. 4. 2014 bude probíhat v dopravním duchu s názvem
Pozor červená aneb s koloběžkou
do školky.
• V úterý 15. 4. 2014 od 15:30 se uskuteční třídní informační schůzka,
po které bude následovat odpolední
velikonoční dílna rodičů s dětmi.
• Ve čtvrtek 24. 4. 2014 v 14:00-16:00
hod se uskuteční 1. kolo Zápisu do
MŠ na školní rok 2014/2015. Zároveň bude probíhat i Den otevřených
dveří.
• V úterý 29. 4. 2014 od 16:00 hod se
v tělocvičně a na hřišti ZŠ Pozořice
uskuteční Velký čarodějnický rej.
Všichni jste srdečně zváni.
Více informací z dění v naší Mateřské škole Beruška naleznete na
http://ms-kovalovice.webnode.
cz/
Stránku připravily Mgr. Helena
Skolková a Ing. Markéta Hynková
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Krátké zprávy ze školy
Ohlédnutí za adventním časem
Uplynul jako voda, však jsme si ho také užili. Do školy zavítalo hudební těleso Bohemia
Classic Quartet s vánoční nadílkou klasické
hudby, tradičně přišel do školky a do školy Mi-
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nováním si posílaly i různé vzkazy. Hodina byla zajímavá, jiná
a děti byly nadšené.
Martina Havlíčková
Pexesopárty
V pondělí 27. ledna v podvečer se nás ve škole sešlo přes
50 soutěžících, k velkému překvapení děti s rodiči i prarodiči, kamarády či spolužáky. Mezi nejmladší účastníky patřila i nemluvňata, která se taktéž účastnila „pexesoklání”.

kuláš se svými pomocníky (žáci 5. ročníku) a děti nacvičily
vystoupení, které předvedly u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu u obecního úřadu. Tuto dobu jsme také využili
Z vlastní zkušenosti bych jejich hráčské umění nepodceňovala, dostala jsem totiž od nejmladšího člena rodiny Drápalů
lekci. Skóre 2:7 pro Drápalovy.
Děti se snažily najít stejné dvojice, někteří rodiče usedli na místa rozhodčích. Přes hodinu v šesti kolech se hrálo
o umístění. Na závěr jsme spočítali body na hracích kartách.
Jaké bylo naše překvapení, když se o post 1.- 3. míst podělili vždy dva hráči. Vítězové obdrželi medaile a ceny, každý
účastník však odcházel s drobnou pozorností.

pro setkání dětí, paní učitelek a rodičů na třídních besídkách
se speciálním vánočním programem.
V polovině ledna proběhl zápis žáků do 1. ročníku. Děkujeme rodičům za projevenou důvěru a moc se těšíme na budoucí prvňáčky.
Po roce jsme pozvali soubor Divadélko pro školy, tentokrát s Písničkou pro draka a opět nelitovali.
Koncem února jeli starší žáčci do brněnského Planetária
na výukový pořad Astronaut.
Olga Růžičková
Rytmus v životě – hra na africké bubny
V naší škole nás navštívila paní Veronika Malečková, která předvedla dětem netradiční hodinu hudební výchovy. Ukázala jim hru na africké bubny djembe a důkladně je seznámila
s tímto neobvyklým hudebním nástrojem. Každé z dětí si
potom vyzkoušelo hru na tento nástroj. Hrály vysoké i nízké
tóny, bubnovaly do rytmu, vytvářely si vlastní rytmus a bub-

O přestávkách se o ještě lepší pohodu zasloužily „nejen”
maminky, které doma napekly a své umění předvedly u stolu
plného dobrot. Za což všem mockrát děkujeme. Děkujeme
i žákům 5. třídy - Matoušovi, Barušce, Kristince, Michalovi S., Markovi, Michalovi A. a Pavlovi, jakožto regulérním
rozhodčím, kteří dohlíželi na dodržování pravidel a zapisovali
skóre do hracích karet.
Akci zaštítil „pexeso - inspektor” a prohlásil akci za „právoplatnou. Podstatou však byl dobrý pocit, radost ze hry a sePokračovaní na str. 6.
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Dokončení ze str. 5.
tkání. Byl to hezký a pohodový podvečer. Děkujeme a příště se těšíme!
Hana Kleisová
Jak začínají mladí jazykovědci
Co je to jazyk? Jaký je rozdíl mezi
jazyky? Kolika jazyky se mluví v Evropě? Co je to azbuka? Na tyto a další
otázky získávaly děti odpovědi na Dni
jazyků, který proběhl v naší škole 24.
února u příležitosti Dne mateřského
jazyka. Učitelé připravili ukázky a použití různých jazyků – češtiny, slovenštiny, ruštiny, němčiny, angličtiny. Děti
se v různých aktivitách s těmito jazyky
seznámily a zkoušely je použít.
V angličtině žáčci dostali obrázky k pohádce O perníkové chaloupce
a obrázkový slovníček, jehož jednotlivé
pojmy přiřazovali k obrázkům. Starší
děti z částí textu sestavovaly příběh.
V německém jazyku si děti poslechly
rozdílnou výslovnost českých a německých jmen, napočítaly do deseti, zahrály si dvoujazyčné pexeso, poznávaly
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barvy a německou abecedu. O Slovensku se žáci dozvídali z obrázků, které
skládali na interaktivní tabuli, hledali
spojitost mezi českými a slovenskými
slovy, luštili kvíz o Slovensku a vybarvovali slovenskou vlajku. Ruštinu paní
učitelka dětem přiblížila kreslenou pohádkou o zajíci, kterého pronásleduje
vlk. V pracovním listu našly děti ruské
reálie, pohádky a zvyky a zkusily si napsat své jméno azbukou. S českým jazykem se děti potkaly od počátku naší
kultury – od Cyrila a Metoděje, jejichž
podoby si poskládaly z dílků. Potom se
seznámily s naším nejstarším spisovným jazykem – staroslověnštinou a písmem – hlaholicí. V různých zábavných
aktivitách hledaly významy slov, přiřazovaly znaky hlaholice a písmena, slova
a obrázky. O Evropě a jazycích se žáci
dozvěděli z křížovek, hádanek, kvízů
a přesmyček. Seznámili se s jazyky
našich sousedů, poznávali vlajky evropských států, jejich jazyky a turistické
zajímavosti.
Jazykověda v této podobě děti zauja-

Základní umělecká škola
V sobotu 8. března 2014 se konal již
6. ročník Gymnastického poháru, který pořádá naše škola pro žákyně a žáky
tanečního oboru. Viděli jsme gymnastické sestavy poskládané jen z několik základních cviků jako je kotoul
vpřed a vzad, svíčka, medvěd, arabeska i náročné a dlouhé sestavy s mnoha
těžkými a precizně provedenými prvky. Většina soutěžících se za šest let už
vyměnila. Jen nejstarší kategorii tvoři-

la děvčata, která v roce 2009 patřila do
skupiny těch nejmladších. Letos jsme
viděli i nesoutěžní kategorii předškolních děvčat, která si vyzkoušela cvičení
na veřejnosti a tak se připravila na ten
příští pro ně už soutěžní ročník. Poprvé jsme také viděli cvičit i dva chlapce,
kteří měli velký úspěch a byli za svoje
sestavy oceněni ve zvláštní – chlapecké kategorii. Další úspěch měla Zuzana
Oplatková, která si několik dnů před
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la a líbila se jim. Mohly se samostatně
pohybovat po stanovištích, pracovaly
ve skupinkách, v nichž se sešly děti
z různých tříd, zkusily si badatelskou
práci a zahrály si hry. Kromě spousty
informací si také z mezinárodního dne
jazyků děti odnesly poznání, že zkoumání jazyků je zábava a učení je docela
v pohodě.
Miriam Lerchová

pohárem zlomila nohu. Všem ukázala,
že i se sádrou na noze se dají pěkně
předvést některé prvky. Samozřejmě
sklidila velký potlesk. Z Kovalovic
jsme mohli vidět cvičit Ernestýnu Gillíkovou, která se ve své velmi početné
kategorii umístila na krásném 5. místě.
Další významnou událostí pro děvčata z tanečního oboru byla Přehlídka scénického tance v divadle Radost
v Brně, která se konala 19. března 2014.
Skladbu s názvem Setkání na hudbu
Johna Willamse tancovalo osm děvčat.
Pod vedením paní učitelky Zuzany Malachové věnovaly přípravě naše mladé
tanečnice mnoho hodin a dnů ze svého
volného času. Ale určitě to stálo za to.
Vždyť tancovat v opravdovém divadle
se hned tak někomu nepodaří.
Pozvánky:
14. 5. 2014 Vernisáž absolventské
výstavy výtvarného oboru – budova ZŠ
Pozořice
21. 5. 2014 Absolventský koncert
hudebního oboru – budova ZŠ Pozořice
4. 6. 2014 Společný koncert se ZUŠ
Ivanka pri Dunaji – Obecní dům Sivice
17. 6. 2014 Pohyb – znamení života
– koncert tanečního oboru – Dělnický
dům Pozořice
Božena Škrobová
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Co jste hasiči, co jste dělali…?
Náš tým mladých hasičů byl
ve dnech 10.–12.
1. 2014 na zimním soustředění
na chatě Jelenici. Tam jsme se v pátek
odpoledne vydali pěšky. Večer jsme se
v chatě skvěle bavili, hráli jsme hry od
karet, až po “polštářové bitky”. V sobotu jsme podnikli celodenní výlet na “Pozořickou salaš”, kde jsme rozdělali oheň
a opekli si špekáčky. Sobotní večer
jsme využili na tréning uzlů na soutěž
a hraní Aktivit. V neděli ráno jsme se
vrátili pěšky domů.
Výsledky soutěží, kterých jsme se
v zimě zúčastnili, najdete v příštím čísle Zpravodaje.
Hanka Martauzová

Novinky ze Stromíku
Stromík nabízí zajímavou
alternativu
k předškolnímu vzdělávání. Součástí programu je předškolní
příprava, výtvarný, keramický a hudební kroužek. Základem vztahu mezi
pedagogem (průvodcem) a dítětem
je respektující přístup a komunikace.
V oblasti komunikace nyní objevujeme
nový trend. Jedná se o Original Play.
A co že to vůbec Original Play je?
Original Play je univerzální komunikační metodou, založenou na vnímání sounáležitosti a důvěry. Je hravou
komunikací s respektem a bez násilí,
jejímž zdrojem je bezpodmínečná láska a přijetí druhého člověka. Original
Play je hrou, při které se neprohrává.
Je hrou, která vychází z láskyplného do-

tyku, z koncetrace na tady a teď. Nabízí
spolupráci a důvěru namísto souboje,
odplaty a strachu.
Duchovním otcem tohoto konceptu je pan Fred Donaldson, který se
Original Play zabývá více jak 35 let.
DLK Stromík měl tu čest stát se spolupořadatelem mini-semináře Original
Play, který se uskutečnil teď v březnu
v Brně. Více o Original Play na www.
stromik.cz.
Original Play vyhledávají profesionálové z oblasti pomáhajích profesí (pedagogové, vychovatelé, psychologové,
terapeuti), často ale i samotní rodiče,
kterým může pomoci prohloubit vzájemné vztahy skrze mírumilovný dotek
a laskavou důvěru.
Mgr. Soňa Štoudková
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TJ Sokol Kovalovice
Zpráva o činnosti
za rok 2013
V jednotě v uplynulém roce fungovalo 7 sportovních
oddílů, které vykazovaly pravidelnou
činnost.
Především jsou to mládežnické
oddíly, a to
- oddíl všestrannosti žáků pod vedením Standy Žemly;
- oddíl všestrannosti předškoláků,
který začal cvičit v říjnu loňského roku

pod vedením Jirky a Petry Stejskalových. Za půl roku fungování si cvičení
vyzkoušelo celkem 25 dětí. V současné době pravidelně dochází 15 dětí
ve věku 4–9 let. Třetinu tvoří děvčata
a 2 třetiny chlapci;
- žákovský oddíl stolního tenisu,
který v loňském roce obnovil činnost
pod vedením Honzy Dvořáka. Bohužel
v současné době je činnost oddílu pozastaveno pro malý zájem.
Druhou skupinu tvoří oddíly dospělých, a to
- oddíl badmintonu se třemi družstvy žen a jedním družstvem mužů;
- oddíl nohejbalu, který byl velmi
úspěšný, protože se mu podařilo obhájit předloňské vítězství ve Východní konferenci, čímže se stal se sedmi
vítězstvími nejúspěšnějším oddílem
v patnáctileté historii seriálu;
- oddíl sálové kopané mužů;
- oddíl kulturistiky, který pod vedením Marka Šmerdy v loňském roce

rovněž obnovil činnost.
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 10 let pořádání našel svoje
pravidelné příznivce.
Dále jsme v dubnu uspořádali tradiční turnaj smíšených dvojic v badmintonu, kterého se zúčastnilo 8 dvojic. Zvítězili Katka Plevová a Miloš Atonický.
Jarní období je na činnost tradičně velmi bohaté. Dne 8. května jsme

uspořádali naši nejnáročnější akci, a to
39. ročník Pochodu osvobození. Na trasách 15, 27 a 35 km jej pěšky nebo
na kole absolvovalo celkem 169 turistů, z toho 107 účastníků trasu 15 km,
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22 jich absolvovalo trasu 27 km, 33 pak
trasu 35 km a neoficiální padesátku absolvovalo na kole 7 účastníků.
V měsíci květnu se rodiče znovu
rozhodli uspořádat v měsíci květnu
dětský den. Pro naše nejmenší připravili mnoho zajímavých atrakcí. Věříme,
že tuto akci bude možno rovněž zařadit
mezi tradiční.
Jarní tradicí se staly i naše jarní návštěvy hor. Před šesti lety jsme začali
Lužickými, pak následovaly Jizerské,
dále to byly hory Orlické, Šumava
a Beskydy. V loňském roce jsme vyrazili na Malou Fatru a letos bychom
chtěli navštívit Vysoké Tatry.
V prvním pololetí též probíhaly pravidelné turnaje v nohejbalu ze seriálu
Východní konference, s jejichž výsledky jsme průběžně seznamovali.
Prázdniny znamenají pro cvičení
a tréninky vždy menší útlum, protože
dostávají přednost jiné rekreační aktivity. Přesto bylo na hřišti velmi živo,
ostatně stejně jako v předchozích letech, neboť dáváme obci k dispozici
některé naše prostory pro provoz koupaliště.
Po prázdninách se činnost v jednotě
vrátila do zaběhnutých kolejí. Při příležitosti začátku školního roku jsme
první sobotu po prázdninách uspořádali sportovní odpoledne pro děti, které
změřily svoje síly v různých atletických
disciplínách. Odměněni byli všichni, ti
nejlepší navíc diplomem. Věříme, že
téměř 45 zúčastněných dětí odcházelo
k sobotnímu obědu spokojeno.
První říjnový víkend jsme uspořádali jednodenní cyklistické putování
údolím rakouského Wachau, které patří
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k nejnavštěvovanější lokalitě v Rakousku. Je proslaveno nejen krásnou
přírodou, ale i pěstováním meruněk
a vinné révy, Dá se říct, že toto údolí je
krásné v každém ročním období, např.
v současné době zde rozkvetlo statisíce
meruněk.
Další podzimní akcí byl tradiční
„burčákový“ turnaj smíšených dvojic
v badmintonu. Při účastí 10 družstev
zvítězili Renata Adrysíková s Tomášem Stejskalem.
V závěru roku jsme uspořádali několik tradičních akcí:
- rozloučení se starým rokem
na Říčkách za účasti 15 turistů,
- vánoční turnaj ve stolním tenisu.
Jsme rádi, že již třetím rokem se nám
podařilo uspořádat i žákovskou část,
které bylo vyhrazeno dopoledne. Dvouhru vyhrál Pavel Filip, čtyřhru Pavel
Filip a Marek Martauz. Odpoledne bylo
vyhrazeno dospělým. Vítězem dvouhry
se stal Stanislav Blaha, ve čtyřhře zvítězili Stanislav a Petr Blahovi.
- vycházka do Olšan, které se zúčastnilo 12 turistů.
Při hodnocení činnosti jednoty
za uplynulý rok se nelze nezmínit
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 místnost v sokolovně,

FIT DANCE
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Župní přebor v plavání
1. března 2014
starší žákyně III. 50 m - Vinohradská Adela 3.místo čas 1.03
mladší žáci I. 25 m - Vinohradský Adam 5. místo čas 32.12
mladší žáci II. 25 m - Andrysík Michal 4. místo čas 27.47

kterou využívají jako úřadovnu.
Závěrem bychom chtěli pozvat
všechny příznivce turistiky na jubilejní
40. ročník Pochodu osvobození, který se uskuteční ve čtvrtek 8. 5. 2014
na trasách 15, 27 a 35 km. Jeho účast-

níci mohou využít kontrolu u chaty
Jelenice k opékání špekáčků nebo se
mohou zúčastnit otvírání studánek,
které tu ve stejném termínu pořádají
ochránci přírody.
Zpracoval: Miroslav Vlach

Fit Dance je fitness program, ve
kterém budete svojí postavu formovat
tancem. Hodinu Fit Dance protančíte
na různé hudební a taneční styly.
Hodina je pestrá – plná různých krokových variací a různých písniček a
každý si v ní najde “to svoje”. Fit Dance
nabízí možnost propojení sportu, pohybu a zábavy. Cílem je, aby si každý
hodinu maximálně užil, zatančil si,
odreagoval se, zapotil a odešel s dobrou
náladou.
Kde Cvičíme?
KOVALOVICE
Každou neděli v 19 h.
- sál u obecního úřadu
BRNO
Každé úterý v 19.30 h.
- Wellness centrum Martiny Zábranské na Milady Horákové 9, Brno
Kontakt: Marie Kadeřávková
733 712 161
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Vodné a stočné
Svazek Šlapanicko
Stejně jako v uplynulém roce,
tak i letos vám přinášíme informaci
o ceně vodného a stočného ve všech
obcích sdružených ve Svazku obcí pro
vodovody a kanalizace Šlapanicko
(dále jen Svazek).
V uplynulých letech jsme vás informovali o povinnosti Svazku navyšovat cenu vodného a stočného
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. Poslední část stavby, na kterou
byla dotace poskytnuta, byla zkolaudována v říjnu 2010.
Tedy tato povinnost platí i pro navýšení ceny vodného a stočného pro
rok 2014.
Také pro rok 2014 platí, že při srovnání výše ceny vodného a stočného
v rámci republiky (stejně tak jako
v loňském roce) jsme ve středu pomyslné tabulky. V letech 2006 a 2007 jsme
měli jednu z nejvyšších cen vodného
a stočného v republice.
Rok 2014
bez DPH s DPH
Vodné
(Kč/m3)
35,64 40,99
Stočné
(Kč/m3)
40,36 46,41
Celkem (Kč/m3) 76,00 87,40
Pro srovnání ještě uvádím, že v roce
2011 byla cena vodného a stočného
72,88 Kč/m3, v roce 2012 78,54 Kč/
m3, v roce 2013 83,52 Kč/m3. Pokud
bychom tedy chtěli vyčíslit navýšení
ceny vodného a stočného v korunách,
byla v roce 2012 zvýšena cena o 5,66
Kč/m3 , o rok později bylo toto navýšení o 4,98 Kč/m3 . Navýšení ceny pro
rok 2014 je o 3,88 Kč.
Pokud budeme vycházet z průměrné roční spotřeba vody na osobu
za rok 36 m3 (ve skutečnosti je nižší),
která je dána zákonem č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu, ve znění pozdějších
předpisů, znamená navýšení vodného a stočného pro rok 2014 zatížení
peněženky každého občana našeho
Svazku za rok o 139,68 Kč.
Ing. M. Staňková,
tajemnice Svazku

Smrtná neděla, kam se poděla, prala plynky u studynky, ruce, nohy mila, Čím
si je mila, lístečkem, lístečkem, červeným vajíčkem.....
Naše vesnice je jedna z mála, kde se dochoval zvyk Smrtné neděle. Na
5. neděli postní chodí děvčata s ozdobenými stromečky, které znázorňují
příchod jara po vesnici a svým zpěvem vyhánějí zimu.
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Duchovní okénko
Čas velikonoční…
Milí spoluobčané, právě prožíváme
období, které se svým způsobem dotýká těch, kteří alespoň trochu vnímají řád světa a běh života v návaznosti
na roční období. Před nějakým časem
skončil masopust a Popeleční středou
nastala doba postní, doba 40denní duchovní přípravy na Velikonoce. V dnešní uspěchané společnosti, kdy lidé nemají čas se zastavit nebo se už vůbec
ohlížet za svým životem, je postní doba
jaksi opomíjeným obdobím - možná
nesrozumitelným a rozhodně ne tak
z vnějšku přitažlivým a idylickým
jako je třeba doba adventní. A přesto
se nabízí doslova jako lék pro všechna
životem znavená srdce… Samotný pojem „postní“ neznamená jen odříkání
jídla a různých dobrot, ale znamená jít
k podstatě života. Chceme si odepřít
nadbytečné věci, abychom se setkali
sami se sebou ve své pravdivosti, každý
sám se sebou takový, jaký je, abychom
se dotkli života jako takového. Máme
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příležitost se zamyslet nad tím, čeho
chceme dosáhnout a kam směřujeme.
Není to vždy pohled radostný, když se
najednou vidíme v pravdě, a to možná
ne zrovna příjemné… Nabízí se tu však
zároveň prostor pro setkání s milosrdným Bohem, který si nelibuje v naší
slabosti, ale dává nám svého ukřižovaného Syna. Označování hlavy popelem
na Popeleční středu nám mělo připomenout naši pomíjivost. Ne však proto,
abychom se smrti báli, ale abychom si
naopak uvědomili, že nemá poslední
slovo. Jelikož se jí na kříži podvolil sám
Bůh, překonal ji vzkříšením a dal tak
lidskému životu pravý smyl a opravdovou naději. Velikonoce jsou proto nejdůležitější svátky v roce.
Za léta komunistické nadvlády byla
snaha vytlačit duchovní pojetí Velikonoc z vědomí lidí. Bylo nám neustále
omíláno, že Velikonoce jsou svátky
jara, jejichž symbolem jsou především
vajíčka, kuřátka a pomlázka. A dnes
už se dokonce Velikonoce v naší společnosti skoro ani neslaví… Je dobře,

že symboly jara jsou v lidových zvycích
stále zakotveny a není důvod proti tomu
cokoliv namítat. Jen nesmíme tyto prastaré pohanské zvyky upřednostňovat
před hlavní myšlenkou Velikonoc, před
jejich duchovním rozměrem, který je
dán právě Kristovou smrtí na kříži
a jeho slavným vzkříšením.
Ze srdce přeji Vám všem hluboké
a požehnané prožití velikonočních svátků a na Boží hod pak pravou radost
z definitivního vítězství Života nad smrtí
a nad vším zlem!
Váš
P. Pavel Lacina,
farář

Mše svaté
o Velikonocích
čtvrtek v 18.00
pátek v 18.00
sobota v 21.00
neděle v 7.30 a 9.30
pondělí v 7. 30 a 9.30

V neděli 9. 2. 2014 odpoledne se konal florbalový ministranský turnaj v Telnici. Ministranti „zelená záplava Pošukov”
postavili čtyři týmy a umístili se mladší žáci na druhém, a čtvrtém a starší žáci na třetím a pátém místě.
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Tříkrálová sbírka
Vážení příznivci Domu léčby bolesti
s hospicem sv. Josefa a Oblastní charity Rajhrad. Děkujeme Vám jménem
celé Oblastní charity Rajhrad i Diecézní charity Brno za důvěru, kterou
jste nám o této Tříkrálové sbírce opět
projevili.
Jako již několik roků po sobě jdoucích, tak i letos dosáhl objem vykoledovaných částek v 98 městech
a obcích v oblasti působnosti Oblastní charity Rajhrad rekordní hodnoty
2 944 714 Kč, což je o 260 000 Kč více
než v loňském roce a nejvíce mezi jednotlivými oblastními charitami v celé
brněnské diecézi.
I když vykoledovaná částka není
zdaleka jediným kritériem úspěšnosti sbírky, je obrazem počtu účastníků
a dárců, lze z ní odvodit i počet navštívených domácností a rozdaných požehnání, a především veliká ochota Vás,
dárců a spoluorganizátorů, pomáhat
potřebným lidem, kteří se v životě dostali do situace, ve které si již neporadí
bez pomoci druhých.
Průběh a výsledky Tříkrálové sbírky jsou také zprávou o stavu lidských
srdcí… zprávou o stavu nás všech.
Zprávou o tom, že ač nám mnozí – většinová média, politické strany, možná
i někteří z našeho nejbližšího okolí –
dávají svým chováním a postoji někdy
hodně najevo, že nejvýhodnější je starat se jen sám o sebe a svůj prospěch,
pořád jsme schopni a chceme a umíme
se podívat i dál než za vlastní plot a pomoci tam, kde je to třeba. Každý tak,
jak může a umí. Při rozvážení a svážení
pokladniček a dokumentů jsme se opět
potkali s mnohými z Vás, kteří Tříkrá-

lovou sbírku v obcích a farnostech organizujete, chodíte koledovat, šijete
kostýmy pro krále, počítáte výtěžek
na úřadech, vytváříte koledníkům zázemí…a znovu nás uvádíte v úžas, jak
je vůbec možné, že se tolik lidí dokáže spojit tak neuvěřitelným způsobem
na jednom společném díle.
Každoročně se do sbírky zapojují
také nové obce a stoupá i počet kolednických skupinek, letos jich vyšlo 502.
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Právě toto všechno je pro nás obrovským povzbuzením a také velikým
závazkem, abychom cíle této sbírky dovedli až do úplného konce, tedy k těm,
ke kterým se má konkrétní pomoc prostřednictvím sbírky dostat.
Děkujeme Vám. Za Vaši obětavost,
nadšení, pomoc, příspěvky do sbírky,
vše, co jste pro sbírku udělali a o čem
třeba ani nikdo neví.
Ing. Jaromír Bílý,
Ing. Hana Bělehradová ředitel Oblastní charity Rajhrad, koordinátorka
sbírky za OCH Rajhrad

V naší obci proběhla Tříkrálová
sbírka v sobotu 4. ledna.
Všem dárcům děkujeme.
Výsledky sbírky u nás i v okolních obcích:
obec
Kovalovice
Pozořice
Hostěnice
Sivice
V. Šumice
Celkem

2012

2013

23 000
64 128
17 399
31 210
32 300

23 263
63 751
16 745
32 542
30 807

2014
24 731
70 685
16 970
33 632
32 536

168 037 167 108 178 554

Na konci loňského roku a začátkem roku 2014 proběhly taneční kurzy pro
mládež a to přednostně pro naši kovalovickou. Velké poděkování patří paní
Ivaně Škrobové, která pozvala tanečního mistra Mgr. Viktora Janče z taneční
školy DANZA a starala se o průběh všech tanečních lekcí s krásným společným
zakončením, kde nám pod skvělým vedením pana Janče mládež předvedla co
všechno se naučila.

1/2014
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MS Viničné Šumice-Kovalovice
Blížící se jaro nám letos silně zabouchalo na vrata. Podle dění v přírodě
kolem nás se tomu dá věřit. Již v polovině února začala hejna divokých husy
táhnout k severu na letní stávaniště,
objevili se první špačci a koncem února
přitáhli divocí holubi hřivnáči. Prodlužuje se denní světlo, s rozbřeskem slyšíme hašteřivé zvuky vrabců, houkání
hrdliček, cvrlikání kosů a také kodrcání
bažantích kohoutů či káchání divokých
kačen. Prostě veškeré druhy ptačí říše
se začínají připravovat na založení nového potomstva. Je důležité a nutné počínat si v přírodě kolem nás tak, abychom
svou činností co nejméně rozmnožování
drobných živočichů rušili. Počty této
zvěře klesají čím dál více, a je tedy nutné pro jejich ochranu něco udělat, aby
je naši potomci nemuseli vidět již jen
na obrázcích. (Viz tabulka.)
Příčin klesajících stavů této zvě-

ře je mnoho, všeobecně se tomu říká
přírodní a civilizační faktory. Ochrana
této zvěře již nemůže být jen záležitostí
skupin ochranářů a myslivců, ale je nutné, abychom pro ochranu těchto druhů
začali dělat něco všichni. Ze začátku
stačí, jen dodržovat ustanovení zákona
o myslivosti č. 449/2001, kde se mimo
jiné např. praví: - ochranou myslivosti se rozumí ochrana zvěře před volně
pobíhajícími domácími zvířaty (jedná se
především o psy a kočky), ochrana před
škodlivými zásahy lidí, zajištění klidu
v honitbě a ochrany mysliveckých zařízení - § 8 odst. 1, nebo, každý si musí
počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování nebo zraňování
zvěře - § 8, odst. 2 nebo, je zakázáno
plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat
a provádět další činnosti záporně působící na život volně žijících živočichů - §9,

Jarní sčítané stavy drobné zvěře v ČR
Druh
1929
1935
1966
1975
1995
2005
2011
2012
zvěře
Zajíc
880 850 1 150 585 872 312 1 077 835 442 693 311 182 288 874 267 642
Králík
84 308 205 911 29 604
76 818 11 063
4 921
2 857
2 648
Koroptev 595 008 6 000 000 619 348 678 793 85 143 72 076 47 722 40 176
Bažant
101 868 368 369 821 743 1 147 094 283 272 260 327 223 610 208 800
Dravci
58 000
11 000 15 500
50 000 67 000 79 000 102 000 107 000
Liška
Kuny
Jezevec
Výr
Krkavec

12 566
2 561
741

12 000
6 000
8 000

20 000
15 000

25 000
15 000
10 000

35 000
50 000
12 000
3 343
10 816

51 935
69 520
21 612
5 266
23 471

62 253
79 800
25 804
7 057
40 522

65 815
80 426
26 710
7 425
46 011

OSTATKY 2014

odst. 1. Velmi důležité je, nedotýkat se
a nebrat nalezená, zdánlivě opuštěná
mláďata zvěře. Matka je nechává osamocená záměrně, příchází k nim pouze
v době kojení, aby místo odložení bylo
co nejméně zapachováno a nelákalo tak
predátory. Proto Vás prosím, v případě
nalezení nějakého mláděte, nechte je
ležet a místo co nejdříve opusťte. Nebo
pokud najdete například při obdělávání
pozemků bažantí snůšku, které hrozí
zničení, oznamte to co nejdříve na tel.
číslo 728 423 171, 777 009 667. Máme
možnosti ohrožené snůšky zachránit,
potomstvo odchovat a vrátit do přírody.
V opačném případě, jak také se dá
vyčíst z tabulky, neustále stoupají počty druhů tzv. dravé zvěře (liška, kuna,
jezevec). Je to proto, že tyto druhy žijí
skrytým způsobem života, to je, za soumraku a v noci a nedají se tedy střelnou
zbraní účinně redukovat, i když doba jejich lovu není prakticky omezena. Proto
již v daleké minulosti, vymýšleli myslivci k jejich redukci různá odchytová
zařízení. I v současnosti jsou některá
taková zařízení v honitbě instalována.
Pokud na ně narazíte, nemanipulujte
s nimi a neničte je. Regulovat tyto druhy
je nutnost, protože jejich počty neustále rostou a jednak jsou potencionálním
zdrojem různých nemocí přenosných
na domácí zvířectvo nebo i na člověka.
Ostatní druhy uvedené v tabulce uvádím pouze pro Vaši představu o jejich
početnosti.
Ing. Luděk Šmerda
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Tajenka - pohledy do historie
VYŠKOV
Vyškov je okresní město ležící v severní části Jihomoravského kraje na řece Haná.
Je vzdáleno asi 30 km severovýchodně od Brna. Leží téměř uprostřed Moravy na rozhraní Drahanské vrchoviny, Litenčických vrchů a nížiny Hornomoravského úvalu.
Je jedním z hraničních měst regionu Haná. V roce 2011 zde žilo skoro 22 tisíc obyvatel. Jeho historické jádro je městskou památkovou zónou. Vyškov byl také nazýván
Moravské nebo ... (viz tajenka). Místní železniční stanice nese jméno Vyškov na Moravě (název vznikl patrně pro jednoznačné odlišení od obce Výškova, jemuž se dal
přídomek v Čechách).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Vítáme do života
V roce 2013 se narodili
v naší obci tito občánci

V roce 2014 se narodili
v naší obci tito občánci

Plevová Nela
Severová Klára
Tometschek Anna
Pivodová Gabriela
Valehrachová Karolína
Maštalíž Michal
Hének Tomáš

Kupčík Miroslav
Pernica Jakub

Přejeme všem novým občánkům hodně
zdraví a šťastnou budoucnost

Úmrtí za rok 2013
V roce 2013 nás navždy opustili tito spoluobčané
Šmerdová Růžena
Laichmannová Zdenka
Palatický Stanislav
Křížová Zdenka
Chládková Ludmila
Mazálek Antonín
Kousal Miloslav

25. 1. 2013
30. 1. 2013
10. 5. 2013
10. 5. 2013
14. 8. 2013
9. 9. 2013
31. 10. 2013

Obecní zastupitelstvo všem zesnulým děkuje za práci, kterou za svého života vykonali, jak pro své nejbližší, tak i pro nás ostatní
Odpočívej v pokoji.....

VODOROVNĚ: A. Zrození; jevištní závěs; belgické lázně; skopec (oblastně).- B. Protiklad; napadení; bída;
vejce (v esperantu).- C. Jehličnan; výměšek úst; český loutkoherec; ochrana zboží.- D. Snad; osvědčení; ženské
jméno; obec u Šlapanic.- E. Tajenka.F. Opojeně; kus chleba; sídlo ve Španělsku; latinská spojka.- G. Kloudně;
ženské jméno; krvavec; stovka.- H.
Zrak; lakomci; srážka z ceny; část střechy.- I. Provinění; spojka; vláčet; jméno
herečky Mandlové.
SVISLE: 1. Spřežení; nádoba
u studny.- 2. Psaná kopie; Indiáni.- 3.
Pohodný; součást barviv.- 4. Označení
českých letadel; pořád; SPZ aut Svitav.5. Velmi daleko; styl moderní hudby.6. Obtisk; zaúpění.- 7. Řecký bůh stád;
často téci.- 8. Nástrahy; zvednout.- 9.
Předložka; snížení ceny; značka radia.- 10. Turecké město; slosování.- 11.
Posunovat se; ten i onen.- 12. Kukla
(zoologicky); radioaktivní prvek značky
At.- 13. Staroarménské město; odměrná trubička na kapaliny.- 14. Předložka;
umělé vlákno; předložka.- 15. Kovový
prvek značky Co; lyže.- 16. Provolání
slávy; uhlovodík.- 17. Pozemek; šlépěj.
Pomůcka: Aza, Espot, Pan, ska,
Spa.
Autor: Ing. Ladislav Majer
Řešení tajenky z minulého čísla:
JANA KŘTITELE

Naši jubilanti
LEDEN–DUBEN
Paukertová Jarmila
Jašek Petr
Sehnalová Vojtěška
Šmerdová Hana
Terberová Milada
Buček Radomír
Martauzová Marie
Filipová Zdenka
Sedláček Oldřich
Krška Leoš
Havlíček Antonín
Hřebíčková Marie
Kadlec Bohuslav

60
60
65
65
65
65
65
70
70
75
80
90
91

Blahopřejeme všem jubilantům a přejeme jim pevné zdraví a dobrou pohodu
do dalších let.
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