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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
i když počasí spíš připomíná podzim,
faktem je, že se blíží konec roku. V adventním čase dostáváte již tradiční dárek od obce
– kalendáře Mikroregionu Roketnice a také
poslední letošní číslo Zpravodaje Kovalovic.
Nejžhavějším tématem je ukončení provozu obchodu s potravinami ke 31. 12. 2015.
Majitel pan Kousalík již odmítá dotovat provoz obchodu. Stalo se to, co je bohužel na
obcích v poslední době běžné, že velké obchodní centra a hyper, super markety lákají
zákazníky na slevy a široký sortiment zboží
a tomuto tlaku na cenu nejsou schopny malé
prodejny smíšeného zboží čelit! Prodejna
potravin je v soukromém majetku vlastníka
a není možné, aby obec zasáhla do systému
obchodu. Obecnímu zastupitelstvu není
tento stav lhostejný, ale řešení je zatím v nedohlednu. Obec nevlastní budovu, ve které
by bylo možné po stavebních úpravách provozovat obchod. Oslovili jsme majitele neobydlených domů v obci s možností výkupu

a následné přestavby na malou prodejnu,
zatím bez odezvy. Jsme si vědomi, že tato investice by byla značně finančně nevýhodná,
ale pokud chybí v obci základní služby, není
to v pořádku. Pojízdné prodejny potravin
dle získaných informací také krachují a odmítají do malých obcí jezdit. Zatím můžeme
pomoci jen osamoceným seniorům, kterým
bychom alespoň dvakrát týdně zajistili nákup základních potravin. Bude to pro nás
značná zátěž, ale zatím nevidím jiný způsob.
Žádáme ty občany, kteří žijí v samostatné
domácnosti a nemají možnost, aby jim někdo z příbuzných zajistil nákup, aby dali informaci na obecní úřad.
V letošním roce se nám podařila dokončit již třetí dotace ze SFŽP, tentokrát realizace
prvku ekologické stability krajiny v části obce
Pastvisko. V lokalitě Pastvisko v místě, kde
došlo k sesuvu zeminy, projekt řešil svahování terénu a výsadby stromů (127 kusů), keřů
(2.465 ks) včetně oplocenky a založení jete-

lotravního trávníku. Práce provedla firma
Ekostavby Brno, a.s., v hodnotě 1.726.738,Kč. Věřím, že realizací tohoto opatření přispějeme k omezení půdní eroze v této svažité
lokalitě. Akce byla hrazena z dotace SFŽP,
obec hradila jen část nákladů na projektové
přípravy a administraci projektu.
Chtěl bych připomenout, že obec vlastní
také z dotace SFŽP štěpkovač, který může
sloužit i občanům. V případě, že máte větší
objem větví do průměru 10cm, po domluvě přijedeme a větve podrtíme. Nejvhodnější by bylo, když se domluví více sousedů
a nachystá větší množství dřevního odpadu.
Musíme brát ohled na sjízdnost polních cest,
takže je to možné, když zamrzne a nebo na
jaře, až budou cesty sjízdné!
Vážení občané, děkuji všem za spolupráci v uplynulém roce, přeji krásné a klidné
prožití svátků vánočních a do nového roku
2016 Vám přeji vše dobré!
Milan Blahák, starosta obce

Říká se, že o Vánocích se otvírají lidská srdce. Ano je tomu tak – co to však znamená? Je to doba, kdy si vzájemně
projevujeme víc lásky, kdy ji dáváme víc najevo a nestydíme se za ni. Je to také velká příležitost k odpuštění a usmíření
všude tam, kde došlo k nedorozumění. Je to jako se svíčkami, které jsou v tomto období všude. Všimli jste si někdy, že
když zapálíte svíčku od jiné již zářící svíce, že ta původní neztratí nic ze své oslnivosti?
Přejeme vám, ať letošní Vánoce jsou plné štěstí, pokoje, souznění a sdílené radosti.
Také k blížícímu se Novému roku přejeme tak, jak je v kraji zvykem, zdraví, spokojenost a úspěchy.
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Pastvisko.

VÝPIS Z USNESENÍ ZÁPISUZASTUPITELSTVA OBCE KOVALOVICE,
ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 25.11.2015
Zastupitelstvo obce: konstatuje, že z 9 členů je přítomno 7, je
tedy usnášeníschopné.
Zvolilo: zapisovatelku: Jiřinu Kotvrdovou, a ověřovatele zápisu:
Jana Blahy a Petra Filipa – usnesení č.1/10/15

-

Zastupitelstvo obce:
- schvaluje program zasedání - usnesení č.2/10/15
- schvaluje smlouvu č. 15257756 o poskytnutí podpory ze
SFŽP ČR na akci LBC Pastvisko - usnesení č.3/10/15
- schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.PV014330034777/001- kabel NN Eon – usnesení č.4/10/15
- schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č.PV014330034774/001- kabel NN Eon – usnesení č.5/10/15
- schvaluje příspěvek na zajištění nadstandardu dopravní obslužnosti IDS JMK pro rok 2016 ve výši 3.931 Kč - usnesení
č.6/10/15
- schvaluje navýšení rozpočtu pro Mikroregion Roketnice na
kalendáře v částce 6.720 Kč - usnesení č.7/10/15
- bere na vědomí rozpočtová opatření č.8 - usnesení č.8/10/15
- schvaluje podmínky pro výběrové řízení na pronájem restaurace Na Tvrzi a stánku s občerstvením na koupališti –
usnesení č.9/10/15

-

schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy s nájemcem
na stánek s občerstvením na koupališti a schválení úhrady
pořízeného majetku nájemcem dle znaleckého posudku ve
výši 78.453,-Kč – usnesení č.10/10/15
schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č.2/2015 o zákazu hazardu na celém území obce Kovalovice - usnesení
č.11/10/15
odkládá na příští zasedání schválení dohody mezi obcemi
o provozování veřejného pohřebiště - usnesení č.12/10/15
schvaluje finanční dar ve výši 3.000,-Kč pro potřeby mateřské školky – usnesení č.13/10/15
schvaluje nákup malotraktoru s čelním nakladačem do výše
250.000,-Kč – usnesení č.14/10/15
schvaluje odstoupení od smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro
spotřebu elektrické energie a zemního plynu se společností
Energie pod kontrolou, obecně prospěšná společnost. Odstoupení od výše uvedené smlouvy provede i Mateřská škola
Kovalovice, příspěvková organizace – usnesení č.15/10/15
Ivan Sukovatý - místostarosta
Milan Blahák - starosta

VÝPIS Z USNESENÍ ZÁPISU ZASTUPITELSTVA OBCE KOVALOVICE,
ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE 27.10.2015
Zastupitelstvo obce: konstatuje, že z 9 členů je přítomno 8, je
tedy usnášeníschopné.
Zvolilo: zapisovatele: Ivana Sukovatého, a ověřovatele zápisu:
Petra Šmerdy a Petra Filipa – usnesení č.1/9/15
Zastupitelstvo obce:
- schvaluje program zasedání - usnesení č.2/9/15
- schvaluje zhotovitele na provedení díla Renovace přírodního koupacího biotopu Kovalovice” firmu Bioaqua s.r.o., Tománkova 34, 683 01 Rousínov, IČO:49454030 za 421.080,Kč a pověřuje starostu obce k podepsání smlouvy o dílo
s výše uvedenou firmou - usnesení č.3/9/15
- schvaluje plán inventur pro inventarizaci majetku obce za
rok 2015 – usnesení č.4/9/15
- schvaluje příjem finančního daru ve výši 3 000,-Kč od firmy
Šmerda s.r.o.pro potřeby mateřské školy - usnesení č.5/9/15
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Zastupitelstvo obce
- neschvaluje zapojení obce Kovalovice do projektu společné
obecní policie Šlapanicko – usnesení č.6/9/15
- bere na vědomí rozpočtová opatření č.7 dle přílohy – usnesení č.7/9/15
- bere na vědomí informace o ukončení provozu prodeje potravin v obci k 15.1.2016 – usnesení č.8/9/15
- bere na vědomí informace o ukončení nájmu provozovatele občerstvení kiosku na koupališti a informace o ukončení
nájmu restaurace Na Tvrzi. Na pronájem restaurace i stánku
občerstvení na biotopu bude vypsáno výběrové řízení nejpozději do dubna 2016 – usnesení č.9/9/15
Ivan Sukovatý - místostarosta
Milan Blahák-starosta
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VÝPIS Z USNESENÍ
ZÁPISU
ZASTUPITELSTVA OBCE
KOVALOVICE,
ZE ZASEDÁNÍ
KONANÉHO DNE
1. 10. 2015
Zastupitelstvo obce: konstatuje, že
z 9 členů je přítomno 8, je tedy usnášeníschopné.
Zvolilo: zapisovatele: Ivana Sukovatého,
a ověřovatele zápisu: Jana Blahu a Petra
Filipa – usnesení č.1/8/15
Zastupitelstvo obce:
- schvaluje program zasedání - usnesení č.2/8/15
- schvaluje zhotovitele na provedení díla Realizace prvku ÚSES-LBC
Pastvisko firmu Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2 618 00 Brno, cena díla
1.803.238,-Kč a pověřuje starostu
obce k podepsání smlouvy o dílo
s výše uvedenou firmou - usnesení
č.3/8/15
- schvaluje příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2016 ve
výši 50,- Kč/1 obyvatele a rok, tedy
31.550,-Kč –usnesení č.4/8/15
- schvaluje členský příspěvek DSO Šlapanicko 2,50/obyvatele, tedy 1577,50
Kč a změnu stanov – usnesení
č.5/8/15
- schvaluje poskytnutí finančního daru
ve výši 500.000,-Kč od společnosti
Českomoravský cement, a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy –
usnesení č.6/8/15
- schvaluje navýšení neinvestičního
individuálního příspěvku na rok 2015
pro TJ Sokol Kovalovice o 7.000,-Kč
a pověřuje starostu k sestavení veřejnoprávní smlouvy – usnesení
č.7/8/15
Zastupitelstvo obce:
- bere na vědomí rozpočtová opatření
č.6 dle přílohy – usnesení č.8/8/15
- bere na vědomí závěrečné účty Svazku Šlapanicko a Mikroregionu Roketnice za rok 2014 - usnesení č.9/8/15
Ivan Sukovatý - místostarosta
Milan Blahák-starosta
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MŠ KOVALOVICE
TVOŘIVÁ KERAMICKÁ DÍLNA
S MARKÉTKOU

BAREVNÝ PODZIMNÍ TÝDEN

V týdnu 9.–13.listopadu ve školce probíhal Barevný podzimní
Hned v pondělí 2.listopadu Tvořivá keramická dílna s Mar- týden. V pondělí se malé Žabižky a Ježci zbarvili do žluta, v útekétkou byla plná nadšených malých pracovníčků, kteří pod vede- rý do zelena, středa byla v oranžovém pojetí, čtvrtek v modrém
ním usměvavé lektorky Markétky vyráběli překvapení pro rodiče a pátek měl hnědý nádech.
na vánoční jarmark. Jak to dopadlo – jste mohli posoudit sami ve
čtvrtek 10.prosince na jedné z největších akcí MŠ v Kovalovicích.

KOUZELNÉ DUDY…
VZÁCNÝ HUDEBNÍ NÁSTROJ
V úterý 24.listopadu jsme v MŠ přivítali zajímavou návštěvu. Těšili jsme se na originální pohádkový koncert s názvem Pohádka o kouzelných dudách… Byl to opravdu zvláštní neokoukaný hudební nástroj, který dokázal zahrát mnoho
písniček (i koled), které jsme již dobře znali. Nástroj vydával
melodické syté tóny, krásně zněl, dobře se poslouchal… A tak
jsme si i při pohádce mohli často zazpívat…..však se k nám již
advent přiblížil mílovými kroky….
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TVOŘIVÁ DÍLNA PRO VÁNOČNÍ
JARMARK ANEB MÁMA VE ŠKOLCE,
TÁTA A DÍTĚ DOMA ...
Máma může být ve školce už málo….aby si užila klidu
a tvoření a přitom povídání. Ve čtvrtek 26.listopadu se sešlo asi 10 maminek (my jim za to moc děkujeme) a společnými silami vytvořily, vyrobily drobnůstky na náš společný
vánoční jarmark. Prožili jsme tak příjemný čtvrteční podvečer. Věříme, že nás příští rok bude trošku víc.

MIKULÁŠ VE ŠKOLCE
V pátek 4.prosince navštívil naši školku opět Mikuláš se svými balíčky pro děti.....a my se pilně připravovali na velkou
vánoční akci.

VÁNOČNÍ BESÍDKA
A JARMARK
Ve čtvrtek 10.prosince proběhlo v sále
obecního úřadu vánoční vystoupení našich nejmenších pod názvem Vánoce,
Vánoce přicházejí…, spojené s prodejním
jarmarkem…. O tom zavzpomínáme až
v dalším čísle ....

NA ZÁVĚR DOVOLTE MALOU CITACI:
Všechno, co opravdu potřebuji znát,
o tom jak žít, co dělat a jak vůbec být,
jsem se naučil v mateřské školce…..Robert Fulghum
Tohle jsem se tam naučil:
- O všechno se rozděl.
- Hraj fér.
- Nikoho nebij.

-

Vracej věci tam, kde jsi je našel.
Uklízej po sobě.
Neber si nic, co ti nepatří.
Když někomu ublížíš, řekni promiň.
Před jídlem si umyj ruce.
Splachuj.
Teplé koláčky a studené mléko ti udělají
dobře.

-

Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu
přemýšlej a každý den trochu maluj
a kresli a tancuj a hraj si a pracuj.
- Každý den odpoledne si zdřímni.
- Když vyrazíš do světa, dávej pozor na
auta, chytni někoho za ruku a drž se
s ostatními pohromadě.
- Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v kelímku…
- Zlaté rybičky, křeččci a dokonce i to semínko v kelímku – všichni umřou. My
také.
- A nikdy nezapomeň na první dětské obrázkové knížky a první slovo, které ses
naučil- největší slovo ze všech – Dívej se.
Všechno, co potřebuji znát , tam někde je:
Slušnost, láska, základy hygieny. Ekologie,
politika , rovnost a rozumný život.
připravili Mgr. Helena Skolková,
Ing. Markéta Hynková
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ZŠ POZOŘICE
ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT
Žákovský parlament je letos opět v novém složení. Přibyli k nám
žáci 5. ročníku, některé třídy vyměnily své zástupce, ale pozměnilo
se nám i vedení. Žákovský parlament nyní koordinují dvě paní učitelky – RNDr. Jana Budíková a Mgr. Ivana Neradilová.
Parlament se také reorganizoval. Kvůli lepší spolupráci a rozdělení úkolů jsme byli zvoleni do různých funkcí – např. předseda,
místopředsedové, tiskový mluvčí, výtvarnice, ICT odborníci, fotografka či zpravodajové.
Začali jsme se scházet častěji, také více spolupracujeme s vedením školy a s obcí. Snažíme se o samostatnou činnost a realizaci
vlastních nápadů. Podílíme se na pořádání různých akcí pro školu,
jako jsou dny otevřených dveří či zápis do prvních tříd. Výsledky našeho jednání prezentujeme na pravidelných třídnických hodinách,
které jsou nám zároveň zpětnou vazbou a zdrojem námětů.
Na začátku listopadu jsme se zúčastnili exkurze na ZŠ Masarova
v Brně - Líšni, kde působí konzultační centrum žákovských parla-

mentů pro jižní Moravu. Měli jsme možnost zúčastnit se zasedání
tamějšího žákovského parlamentu, na kterém byly plánovány různorodé aktivity a kde jsme obdivovali sehranost a samostatnost jeho
členů. Myslím si, že zde mohl každý načerpat inspiraci pro naše další
působení.
Co se týká naší činnosti, na konci října jsme pro své žáky uspořádali Halloweenský den plný her, strašidel a zábavných soutěží, např.
o nejoriginálnější dýni.
Začátkem prosince jsme navštívili naše nejmladší spolužáky
a děti z okolních mateřských škol s tradiční mikulášskou nadílkou.
Parlament také intenzivně připravuje školní talentovou soutěž,
která je plánována na druhou polovinu února.
Doufám, že budeme pro svoji práci pořád stejně nadšení, nápadití a plní energie. Věřím, že společně naplánujeme další podařené
akce a budeme tak stmelovat vztahy mezi žáky jednotlivých ročníků.
Mgr. Ivana Neradilová a Tereza Kupková (9.A)

JAZYKOVĚ-VZDĚLÁVACÍ ZÁJEZD DO ANGLIE
V rámci projektu Učme se řeči, ať nejsme
v křeči se v týdnu od 5. 10. do 10. 10. 2015
uskutečnil jazykově-vzdělávací zájezd do
Londýna – Chalfontu. Účastnilo se ho 10
žáků 9. ročníku a 2 vyučující naší školy. Zájezd spolu s námi absolvovala také Základní
škola Štefcova z Hradce Králové. Autobusovou přepravu zajišťovala firma Student
Agency.
Před odjezdem psali žáci rozřazovací testy pro úroveň vzdělávání v Anglii. V Academy Newland Park v Chalfontu se učili 3 dopoledne metodou projektu a diskusí tak, aby
co nejvíce mluvili anglicky, vše pod vedením

anglické lektorky, kterou si hned první den
oblíbili. V závěru studia získali certifikát.
Kromě výuky bylo na programu také poznávání Londýna. Po příjezdu do Velké Británie
jsme absolvovali celodenní pěší prohlídku,
během níž jsme navštívili nejznámější pamětihodnosti - Houses of Parliament, Westminster Abbey, Downing Street, Trafalgar Square, Leicester Square, Čínská čtvrť, Piccadilly,
Buckingham Palace, London Eye a Imperiální muzeum války. Během dopoledne pršelo.
Kvůli této nepřízni počasí a předcházející
noci strávené v autobuse to bylo pro všechny
velmi vyčerpávající. Následující odpoledne

jsme vyhradili nákupům na Oxford Street
a poslední volné odpoledne jsme jeli na výlet
do Windsoru, kde jsme si prohlédli toto oblíbené královské sídlo. Zážitkem pro nás byla
také přeprava trajektem z anglického Doveru do francouzského Calais. Seděli jsme na
otevřené palubě a viděli oba břehy pevniny
oddělené Lamanšským průlivem.
Pevně věříme, že některé negativní
dojmy (například z únavné cesty) budou
rychle zatlačeny do pozadí a pobyt se stane
impulsem k dalšímu studiu jazyka a jeho využití při cestování do zahraničí.
Mgr. Bohuslava Andonovová

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ŠKOLNÍ
STUDOVNY

SEDMÁCI NA NÁVŠTĚVĚ
HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA V BRNĚ

Ve čtvrtek 19. listopadu byla za přítomnosti starosty Pozořic, Ing. Jaromíra Červenky, slavnostně otevřena školní studovna. Hosté se mohli
rozhlédnout po zbrusu nových prostorách a nasát jejich atmosféru.
Ředitel školy seznámil přítomné s projektem Učme se řeči, ať nejsme
v křeči, díky němuž byla studovna vybavena více než 400 knihami z oblasti beletrie i odborné literatury. Poté proběhla ukázka tzv. čtenářské
dílny. Jedná se o aktuální systém výukových metod, který rozvíjí čtenářskou gramotnost dětí a podporuje jejich motivaci k četbě. Dílny budou
zařazovány do hodiny českého jazyka a literatury na I. i II. stupni.
Studovna bude otevřena od pondělí do čtvrtka od 2 do 3 hodin. Žáci
si zde mohou nejen číst, ale také se připravovat do výuky, vytvářet referáty a skupinové projekty.
Věříme, že studovna bude hojně využívána nejen k získávání nových
informací, ale také jako místo k relaxaci, setkávání a sdílení dojmů z přečteného.
Mgr. et Mgr. Marta Holbová, Mgr. Anna Hanychová

V úterý 24. 11. 2015 se žáci 7.A a 7.B s paní učitelkou Petrovou a Holoubkovou a také panem učitelem Husárem rozhodli
navštívit Hvězdárnu a planetárium v Brně na Kraví hoře. Podzimní den byl slunečný a všichni se těšili na nové zážitky. Program se jmenoval „Astronom v každém z nás“. Vyrazili jsme
prostřednictvím vesmírných dalekohledů a robotických sond na
ta nejodlehlejší a často velmi nehostinná místa a nahlédli to tajů
sluneční soustavy. Prozkoumali jsme také moderní pozorovatelny uprostřed vyprahlé chilské pouště, rozebrali jsme do posledního šroubku obří vesmírný dalekohled a odhalili jsme tajemství
elektromagnetického spektra a proletěli jsme se rychlostí světla
tím největším urychlovačem částic na světě. Také jsme si prohlédli hvězdnou oblohu s ukázkou několika jasných hvězd a nejnápadnějších souhvězdí. Získali jsme spoustu nových informací
a zcela jistě se do hvězdárny opět někdy vypravíme.
Ing. Vladimíra Holoubková
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY VINIČNÉ ŠUMICE
KRÁTKÉ ZPRÁVY
V září zahájilo činnost naše Školní
poradenské centrum. Zajišťujeme poradenskou, diagnostickou a metodickou činnost. Máme kvalitní diagnostické nástroje,
společně si pohovoříme o dalším postupu,
navrhneme konkrétní práce ve škole i v domácím prostředí. Samozřejmostí jsou pravidelné konzultace, skupinová a individuální péče po vyučování i v rámci výuky.
Našim nejmladším, prvňáčkům, jejich
paní učitelka připravila zajímavé akce. Navštívili své kamarády v naší školce a společně
zhlédli divadelní představení maňáskového
divadla Šikulka. V říjnu zavítali do šumické
knihovny, kde si s paní Puklovou povídali
o známých pohádkách, luštili hádanky a dostali hezký dárek s diplomem. Na závěr byli
pasováni na čtenáře. V říjnu jeli společně

s naší mateřskou školou do slavkovského
muzea na pořad „Poprvé do muzea…“.
Všechny třídy se zúčastnily besedy
s příslušníkem Armády české republiky,
diskutovalo se o krizových situacích, bezpečnosti, ochraně státu a osob.
Na konci září celá škola vyrazila na
výlet do jeskyně Balcarka. Co tomu předcházelo, se můžete dozvědět z článku paní
učitelky Kláry Konečné.
Již tradičně jsme vyráběli záložky pro
slovenskou školu (více v článku paní učitelky Tamary Kalábové).
Na konci září nejstarší děti z kroužku
flétny velmi rády zahráli našim jubilantům
v šumické sokolovně.
V říjnu jsme sbírali starý papír, a to nejen naše děti, ale mnozí šumičtí spoluobča-

né. Děkujeme, díky vám všem jsme mohli
nakoupit dětem odměny, různý materiál
a vybavení do tříd.
Druháci a třeťáci se uvolnili při „Bubnohrátkách“. Vybili přebytečnou energii,
hráli si na zvířátka, rytmem je vyjadřovali
a předváděli si je.
Ve středu 18. listopadu jsme pořádali
Den otevřených dveří (více v článku paní
učitelky Miriam Lerchové).
V sobotu před první adventní nedělí
jsme se zúčastnili rozsvěcení vánočního
stromu a předvedli krátký kulturní program.
Nejstarší žáčci již tradičně zavítali do
nižších tříd školy a do školky jako Mikuláš
a jeho pomocníci. Nadělovalo se, zpívalo,
říkaly se básničky a taky se hodně slibovalo.

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY
Záložka do knihy spojuje školy
Stalo se dobrou tradicí na naší škole, že se každoročně se všemi
žáčky účastníme česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy“. Jejím organizátorem je Ústav pro informace ve vzdělávání
- Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze a Slovenská
pedagogická knižnica v Bratislavě. Cílem je vhodně podpořit a naladit
děti k četbě knih a navázat přátelské vztahy se slovenskými partnery.
Vyhlášené téma podpořilo u žáčků rozvoj kreativity, fantazie a zájem o práci s informacemi. Aby byly záložky co nejvýstižnější, děti
listovaly v encyklopediích, atlasech, knihách s bajkami. Při vlastní
tvorbě tak získaly z používané literatury mnoho užitečných rad, nápadů a informací. Doplňujícím programem bylo poznání Slovenska
a internetová prezentace partnerské školy.
Věříme, že naše záložky si našly svoje místo v knihách slovenských
kamarádů, že je potěší a budou jim inspirací k četbě. K záložkám jsme
přidali publikaci o ČR, fotografie a informační letáčky o naší škole,
zpravodaje obce, srdečné dopisy našich dětí a drobné dárečky pro radost. Bylo příjemné zjistit, že cíl smysluplného projektu byl naplněn.
Jsme rádi, že jsme se mohli opět účastnit.
Tamara Kalábová
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„MORAVSKÝ KRAS - BÁJEČNÁ PROCHÁZKA“ (PROJEKT ŽÁKŮ 5. ROČNÍKU)
Během září jsme se my, páťáci, formou tematické výuky seznamovali s tématem Ochrana přírody. V prvním bloku jsme poznávali nejbližší chráněné území Hynčicovy skály. V dalším jsme se
pak snažili pochopit, jak funguje ochrana přírody v ČR a v bloku
posledním - největším - jsme pronikali do tajů CHKO Moravský
kras. Faktem je, že někdy to byla docela zábava a jindy zase velká
dřina. Ale když už jsme byli nabití tou spoustou zajímavých informací, byla by velká škoda je nevyužít. Uspořádali jsme proto
celoškolní výlet do Moravského krasu, a to konkrétně do jeskyně
Balcarka a starší děti se vydaly i k propasti Macocha. Příprava výletu není žádná velká sranda, je to docela zodpovědnost. Museli jsme
si rozdělit role (co kdo udělá před výletem a na co se jako průvodce specializuje), napsat objednávku, provést předběžnou kalkulaci,
rozpočítat cenu na každého žáka školy, vytvořit informace k výletu, shromáždit a utřídit si informace, které jako průvodci Moravským krasem musíme znát a také se zbavit ostychu.
Den D nastal 27. října a stali jsme se průvodci. Každá naše
skupinka si vzala na starost jednu třídu a seznamovala ji se zajímavostmi a reáliemi z této chráněné oblasti. Hovořili jsme například o krasu obecně a jeho jeskynním systému, Karlu Absolonovi, paleontologii, vysvětlovali, jak odlišíme vrápence od netopýra,

samozřejmě také o Macoše, její hloubce a velmi vzácné rostlině
kruhatce, jejíž výskyt je v ČR evidován pouze v této propasti. No
a nesměly chybět také pověsti O divožence z Balcarky a známá
pověst, jež dala Macoše její jméno. Uteklo to všechno nějak rychle a než jsme se nadáli, byli jsme už zase doma. Unavení, vyřízení,
ale spokojení a šťastní, že jsme to dokázali.
Klára Konečná

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V NAŠÍ ŠKOLE
je neklamným znamením, že Vánoce
se blíží, zvláště, když odpoledne následují
dílny s příslušnou tematikou. Škola se otevírá pro veřejnost hlavně proto, abychom
se pochlubili, jak se nám ve škole daří
a jak je to u nás hezké. Přicházejí příbuzní
a přátelé školy našich žáčků, a také rodiče, kteří se rozhodují o nejvhodnější škole
pro své předškoláčky. Letos přišli maminky a tatínkové nejen tradičně zkontrolovat
dítka v první či druhé třídě, ale hojná byla

účast i ve výuce páté třídy. Nejvíce překvapila paní učitelka ve třetí, která autenticky
předvedla spojení výuky se životem, a nejenže si oblékla medicínský bílý plášť pro
téma Zubařská, ale také patřičně šišlala,
jakože po ztrátě části chrupu, což jí někteří
rodiče uvěřili.
Odpolední dílničky přinesly nový prvek, a to tvoření duševní. Naše současné
děti byly velmi nepříjemně zaskočeny,
když zjistily, že součástí dílen je i výuka
matematiky a ještě víc je dostal fakt, že je

8

tam nechceme. Matematická dílna byla
určena především pro rodiče, aby se seznámili s metodou výuky profesora Hejného a utvořili si představu, jak je také
možné uchopit výuku počtů. Další dílny
už byly ryze tradiční, tvořili jsme ozdůbky,
krabičky, dekorace a hlavně jsme se s dětmi i rodiči potkali jinak, příjemněji. Jak
často maminky říkaly, když si spokojeně
stříhaly a lepily a zdobily: „Tady je opravdu pohoda.“
Miriam Lerchová
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VZPOMÍNKA NA JANA FLORIANA
Narodil se 9. října 1946
Od svého dětství a mládí se věnoval
hudbě a sportu. Láska k hudbě však nakonec zvítězila a on šel studovat na brněnskou Konzervatoř hru na akordeon
a později si přibral i hru na klarinet.V roce 1970, když se vrátil z vojny, kde
působil u Posádkové hudby v Českých
Budějovicích, uvolnilo se v Pozořicích
na Lidové škole umění místo učitele hry na akordeon. Tehdy se rozhodl,
že půjde do Pozořic učit. Netušil, že to
bude jeho první i poslední místo současně. V roce 1985 se stal ředitelem teď už

Základní umělecké školy, kterou vedl 24
let. V roce 2009 se rozhodl odejít do důchodu. Za 38 roků působení v Pozořicích
vychoval mnoho muzikantů – harmonikářů a klarinetistů. V posledních letech
vyučoval také hru na zobcovou flétnu. Se
svými žáky pracoval vždy rád a s mnohými dosáhl velkých úspěchů. Někteří jeho
žáci se hudbě věnují dodnes. Jako poděkování za celoživotní práci s dětmi a mládeží v Pozořicích bylo Janu Florianovi 31.
7. 2010 uděleno Čestného uznání městyse Pozořice.
Jan Florian zemřel 27. listopadu 2015.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA POZOŘICE
V sobotu 14. listopadu 2015 se konalo v Dělnickém domě v Pozořicích Slavnostní odpoledne k 50. výročí vzniku Základní umělecké školy Pozořice. Budova se proměnila ve výstavní síň, divadelní
prkna, taneční i koncertní sál. Žáci a učitelé představili v bohatém
programu všechny obory naší školy. Prohlédnout jste si mohli starší
fotografie a promítaly se záznamy z různých koncertů. Chutné občerstvení bylo připraveno pro všechny účinkující i návštěvníky.
Před podvečerním Slavnostním koncertem jsme přivítali první
ředitelku ZUŠ paní Annu Šlezingrovou a později i bývalého ředitele
pana Jana Floriana. Poděkování patřilo všem, kteří s námi spolupracují mnoho let i těm, kteří nám pomohli připravit náš slavnostní
den. Na koncertě vystoupili bývalí i současní žáci školy. Program
pak pokračoval setkáním s cimbálovou muzikou Sylván. Během
odpoledne i večera vystoupili jako hosté Národopisný soubor Orlík
a Orelská chasa vod Pozořic.
Máme velkou radost, že se nám tento slavnostní den opravdu
vydařil a že jste s námi 50.narozeniny naší školy oslavili.

ZUŠ v Pozořicích. I když v naší národní povaze není chválení příliš
běžné, myslíme si, že podobné pocity mají i další rodiče.
Přejeme vám i nám dalších 50 let.
Slovo na závěr:
Je štěstí potkat lidi, kteří chápou, že podporovat umění je získávání dalších hodnot života.
Je štěstí potkat lidi, kteří chápou, že setkání dětské duše s uměním je obohacení na celý život.
Je štěstí potkat lidi, kteří jsou ochotni se o své umělecké znalosti,
zkušenosti, vize a invence podělit se svým okolím.
Je štěstí potkat lidi s podobným vnímáním barev, tónů, hlasů
a pohybu, světa a života.
Je štěstí potkat žáky, kteří umí naslouchat, kteří umí vidět, kteří
umí vnímat a cítit - tedy spolupracovat.
Za dlouhých 50 let se na půdě naší školy - Základní umělecké
školy Pozořice - setkala spousta takových lidí a lidiček.
Božena Škrobová

Slovo rodičů:
Vážená paní ředitelko, vážení
učitelé naší ZUŠ,
dovolte nám, abychom písemně poděkovali za naprosto
úžasnou akci, kterou jste připravili
k 50. výročí vzniku ZUŠ. Úplně
nás to vzalo za srdce. Bylo jasně
vidět, co ZUŠ znamená.
Jak dokážete rozvíjet naše děti
i v hodně provizorních podmínkách. Všechny obory byly vyváženě a vkusně představeny. Velice se
nám také líbilo, jak jste pracovali
s prostorem Dělnického domu.
Podařená akce, na které jste nechali kus srdce.
Je důležité, že jsme si my rodiče mohli uvědomit, že naše děti
potřebují rozvíjet i hudební, výtvarný a pohybový talent. Určitě
nás to posílilo v odhodlání podpořit dlouholetou tradici existence
9
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NĚKOLIK INFORMACI K ČINNOSTI TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL
KOVALOVICE
Koncem prázdnin byl dohrán 17. ročník série nohejbalových turnajů „Východní konference“, který tentokrát
neměl tak jednoznačný průběh jako
v několika předchozích letech. Možná to
bylo i tím, že se náš oddíl potýkal s personálním obsazením, a proto byly jeho
výsledky poněkud kolísavé. Celá série začala ve Vítovicích, kde se nám podařilo
vyhrát. Naopak na následujícím turnaji
ve Viničných Šumicích jsme skončili na
opačném konci tabulky, na 7. místě. Další turnaj, tentokrát domácí, se nám zase
podařilo vyhrát a na závěrečném turnaji
v Královopolských Vážanech jsme skončili čtvrtí. O celkovém vítězi série rozhodl až úplně poslední zápas. Po něm jsme
měli celkový zisk 33 bodů, stejně jako
Královopolské Vážany. O celkovém vítězi
série proto musela rozhodnout vzájemná
utkání, která byla pro nás příznivější. Na

třetím místě skončila se ztrátou 1 bodu
Vinopa. Naše vítězství bylo již čtvrté po
sobě, což se dosud žádnému z družstev
nepodařilo. V sedmnáctileté historii Východní konference jsme s celkově devíti
vítězstvími posílili svoji vedoucí pozici
před druhými Viničnými Šumicemi, které získaly šest vítězství.
V druhé polovině září jsme uspořádali již počtvrté tradiční dětské dopoledne. V pěti věkových kategoriích se
utkalo v různých sportovních disciplínách celkem 28 dětí. Zde jsou výsledky.
Předškoláci: 1. Dan Blahák, 2. Tomáš
Sehnal a 3. Adam Kupčík. Předškolačky:
1. Terezka Klímková, 2. Anežka Gillová
a 3. Barunka Blatná. Mladší žáci: 1. Matyáš Filip, 2. Adam Vinohradský a 3. Adam
Klímek. Mladší žákyně: 1. Katka Plevová,
2. Sandra Šmerdová a 3. Lada Sukovatá.
Starší žáci: 1. Adam Pleva, 2. Adam Vlach,

3. Lukáš Vlach. Na všechny zúčastněné
čekalo malé občerstvení a pár sladkostí.
Marek Šmerda věnoval limonádu a něco
mraženého, za což mu patří dík. Věříme,
že všichni zúčastnění odcházeli k sobotnímu obědu spokojeni.
V závěru října jsme uspořádali tradiční burčákový turnaj v badmintonu
smíšených dvojic, který vyhráli Jitka Stejskalová s Jirkou Pujmanem, druhé místo
vybojovali Katka Plevová a Miloš Antonický a třetí skončili Eva Lvová s Tomášem Stejskalem.
Z připravovaných akcí bychom chtěli
informovat o Vánočním turnaji ve stolním tenisu, který se uskuteční v úterý
29. 12. 2015 v sále Na Tvrzi, začátek je ve
13:30 hod. Všichni příznivci stolního tenisu jsou srdečně zváni.
Miroslav Vlach
starosta TJ

MYSLIVCI
Vážení spoluobčané,
konec letošního roku se opět nezadržitelně blíží, tak mi dovolte,
bych Vás něco málo informoval o činnosti v našem mysliveckém
sdružení v letošním roce. Asi před rokem v tuto dobu jsem uvedl,
že i naše myslivecké sdružení se potýká s nedostatkem mladých,
zapálených a pracovitých občanů pro aktivní provozování výkonu práva myslivosti. Tento problém je stále aktuální, protože příliv
mladé krve do našeho spolku se zatím nekonal. Nejmladším našim
členům je „už a zároveň teprve“ 44 let, čímž vlastně jedna mladá
generace chybí. Z tohoto důvodu není možné vykonávat mnohé
aktivity, které s myslivostí souvisí.
Naší hlavní prioritou je výroba a zajištění dostatku potřebného
krmiva pro zvěř pro období nouze, tj. v době od října do dubna
podle jednotlivých druhů zvěře. Další stálou celoroční činností je
údržba, případně výroba potřebných mysliveckých zařízení sloužících pro přikrmování, pozorování nebo lov, případně odchyt zvěře.
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V letošním roce, jsme z důvodu stálého poklesu drobné zvěře
nejen v naší honitbě, ale i v celé naší republice, zaměřili své hlavní
aktivity a síly na zvýšení počtu všech druhů drobné zvěře v naší
honitbě. Zakoupili jsme 210 ks kuřat koroptve polní, 400 ks kuřat bažanta obecného, které jsme do dospělosti vychovaly pomocí
kvočen domácích slepic. Následně jsme je vypustili do perspektivních lokalit pro tuto zvěř v našem okolí. Dále jsme zakoupili
divoké králíky ze Španělska, kteří mají zvýšenou imunitu vůči myxomatóze. Myxomatóza je nejzávažnější nemoc divokých i domácích králíků, která byla do populace uměle aplikována v 50. létech
minulého století v Austrálii a v 60. létech se objevila v Evropě. Od
té doby způsobuje největší ztráty na populaci divokých králíků. Po
rozmnožení chovné skupiny divokých králíků v domácím prostředí budou jejich mláďata vypuštěna do lokalit, kde se dříve nejvíce
skupiny divokých králíků vyskytovaly a nejdéle udržely. Celková
tato investice se pohybovala v řádu cca 100 tisíc Kč. Už teď však
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můžeme konstatovat, že z důvodu vysokých teplot v letošním roce
a zvýšeného počtu predátorů (zejména lišek) nebyla tato investice
tak úspěšná, jak jsme si představovali a přáli.

Tak jako v minulých létech jsme i v letošním roce uspořádali
spolu s obcí Kovalovice v rámci mezinárodního dne dětí a v rámci
měsíce června - měsíce myslivosti tzv. „Dětský den“, který stejně
jako v loňském roce proběhl v areálu „Kovalovického biotopu“. I
když je tato akce podle názvu konána především pro děti a mládež,
je jistě také prospěšná pro všechny zúčastněné, protože i „zkušení rodičové“ mají někdy problém poznat druhy naší fauny a flóry.
Dětského dne se zúčastnila dobrá stovka dětí, které soutěžily v různých sportovních disciplínách a spolu s rodiči poznávaly vypreparované druhy ptačí říše, podle vyčiněných kůží poznávaly druhy

našich šelem, seznámily se některými druhy loveckých psů, střílely
nebo se učily za pomocí myslivců střílet ze vzduchových zbraní
krátkých i dlouhých a určovaly podle předložených výhonů druhy
našich stromů či keřů. V průběhu dne bylo pro děti připraveno
občerstvení ve formě opékaných buřtů, sladkostí a limonád, a kdo
měl zájem, ochutnal guláš z divokého prasete. Na závěr byli všichni
účastníci odměněni malými dárky. Počasí bylo přímo ukázkové,
s modrou oblohou po celý den. Jsem přesvědčen, že tato akce splnila svůjj cíl a všichni účastníci si toho dne dobře užili.

d l popřát všem spoluobčanům hezké prožití
Na závěr si dovolím
svátků vánočních a do nového roku hodně pohody ve všech oblastech našeho života.
Za MS Viničné Šumice-Kovalovice:
Ing. Luděk Šmerda

SKAUTI
CO NOVÉHO NA SKAUTSKÉ STEZCE?
Vyvrcholením každého skautského roku jsou skautské tábory.
Letos pořádalo skautské středisko Pozořice čtyři tábory, z toho tři
na našem hlavním tábořišti v údolí Rakovce u Bukovinky a jeden ve
Vojenském újezdu Libavá. O tom, který letos společně prožily v Rakoveckém údolí pozořický dívčí a chlapecký oddíl, se více dozvíte
v následujících řádcích.

SKAUTSKÝ TÁBOR 2015
Ve dnech 15. – 26. července 2015 se konal tradiční skautský tábor
1. chlapeckého a 1. dívčího oddílu Pozořice v Rakoveckém údolí. Táboru se zúčastnili kluci a děvčata od 7 do 13 let spolu se svými vedoucími, kteří s nimi pracují i během školního roku v rámci skautských
družin.
Na tábořiště jsme jeli již tradičně na kole. Všichni, i ti nejmenší,
tuto náročnou cestu, zdárně absolvovali.

Tématem letošního tábora byli Piráti z Karibiku. Hlavní hrdinové
tohoto filmu v podání vedoucích provázeli děti v odpoledních etapových hrách. Děti byly nadšené hlavně kostýmy, z nichž některé byly
velmi propracované. V etapových hrách byly děti rozděleny do skupin, které spolu soutěžily.
Dopolední program byl věnován různým vzdělávacím aktivitám,
děti se učily vázat uzly, orientovat v mapě, poskytnout první pomoc
při nehodě, učily se o přírodě a poznávat jednotlivé druhy stromů
a květin a dozvídaly se zajímavosti z historie skautingu.
Navečer se vždy hrály kolektivní hry. Velké oblibě mezi dětmi i vedoucími se těšil baseball. Některé večery jsme se všichni sešli k ohni,
kde jsme zpívali a povídali. Jednu neděli jsme se vydali na výlety –
starší a zdatnější děti jely na kole do Račic a okolí a mladší děti šly do
Senetářova, kde navštívily muzeum výroby knoflíků.
Celým táborem nás provázelo nádherné a parné počasí, v největších vedrech jsme se uchylovali do lesa, který skýtal příjemný stín
i chládek. Tábora se zúčastnilo 32 dětí s vedoucími. Všem se tábor líbil
a děti se těší na příští rok.
Radim Skládaný, vedoucí tábora
Naše klubovny opět po prázdninách ožily pravidelným ruchem účastníků schůzek. Nový skautský rok jsme
letos ale zahájili netradičně. Při příležitosti 25. výročí založení skautského střediska Pozořice jsme 12. – 13. září
uspořádali v areálu bývalé hájovny na Jezerách skautský
den s bohatým programem zejména pro děti a mládež.
Jeho součástí byla výstava skautských předmětů, kronik
a fotek z činnosti oddílů a střediska, vyvrcholením pak
děkovná nedělní mše svatá sloužená také ve zmíněném
areálu. Děkuji všem, kteří se o zdárný průběh této akce
zasloužili.
Skautský podzim je kromě obvyklé činnosti charakteristický i řadou výprav do podzimní přírody. V sobotu
17. října v okolí chaty Jelenice bylo opět rušno, neboť se
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tam sešli obyvatelé zaniklých středověkých osad ke hře Lesní lidé. Podrobnosti z této hry najdete níže. Také v době podzimních prázdnin
podnikly jednotlivé oddíly výpravy. Na Jelenici se také předposlední
víkend v listopadu uskutečnila první část rádcovského kurzu, který
naše středisko pořádá pro potřeby rádců družin.
I na vánoční prázdniny chystáme řadu výprav do přírody, na výstavy a podobně. Ale také jako v minulých letech se před Vánocemi
aktivně zapojíme do roznášení Betlémského světla, krásného symbolu porozumění mezi lidmi, a po Novém roce do Tříkrálové sbírky.
Betlémské světlo převezmou naši skauti letos ve Vídni v sobotu 12. 12.
A zájemcům ho rádi donesou před Vánocemi domů.
A hlavně se chceme ve družinách věnovat výchovné práci dětí podle skautských stezek.
Děkujeme všem, kteří nám s naší činností pomáhají a podporují
nás. Všem přejeme krásné a klidné Vánoce a vše dobré v novém roce
2016.
RNDr. Aleš Mikula, vedoucí střediska

LESNÍ LIDÉ 2015
Lesní lidé jsou již tradiční událostí v podzimním kalendáři našeho střediska. Organizace letošního ročníku, podobně jako několik
let posledních, se zhostili kmen RICHNAS a oddíl Šošoni z Ochoze
u Brna. Akce se uskutečnila 17. října 2015 na chatě Jelenici u Hostěnic. Jde o akční bojovou hru v přírodě, kde proti sobě stojící družiny
chrání vlastní vesnice, útočí na cizí, staví přístřešek nebo vaří na ohni.
Při tom si mohou trénovat týmovou spolupráci v družině, ozkoušet
své znalosti či s ostatními porovnat svou rychlost a vytrvalost.
Počasí nám naštěstí přálo, a tak se letošního ročníku zúčastnily
dvě skupiny z Ochoze – Sojky a Lemuři, jedna skupina ze Křtin složená s družin Jestřábů a Vlků, skupina Kanců z Pozořic a jedna skupina až z Tišnova. Celkem tedy pět skupin. Z vítězství v roce 2015 se
mohli radovat skauti ze Křtin. Vítězům gratulujeme, všem děkujeme
za krásnou účast a těšíme se na příští rok!
Vít Hrazdíra

DLK STROMÍK
Letošní podzimní počasí jakoby ti nahoře připravovali na míru přímo pro děti ze
Stromíku. Přestože jsme vybaveni nepromokavým oblečením, pořádnou svačinkou
a hlavně velkou touhou prozkoumávat les
v jakémkoli počasí, nemůžeme zastírat, že
jsme si převelice užívali dlouhotrvající teplé a slunečné dny.
Až přijdou plískanice, mlha a mrazu
bude víc než je milé, bude stačit jen zavřít
oči a v hlavičkách dětí se spustí krásný barevný film. Bude mít jásavé červenožluté
barvy podzimního listí, vonět bude po
čaji z nasbíraných šípků, jazýček si vzpomene jak chutnal mošt z padaných jablek
v sadu, do uší zazní klapot kopyt koně,
který k nám přijel na sv. Martina a určitě
bude slyšet i výskot z bukové stráně - právě tam v závějích napadaného listí kutálí

sudy banda kluků a holčiček. Až se dokutálí dolů, půjdou společnými silami postavit most přes potok, velkou chýši z větví
a ještě jeden malý domeček z mechu - ten
je pro skřítky, aby jim nebylo zima, když
bude foukat. A běžíme tryskem párkrát
se sklouznout na hliněnou klouzačku ke
Dračí skále, do Cukrárny uvařit pár dortíků, z větví spadlého stromu nařezat pilkou
pěkná kolečka a vyrobit autíčko na písek
k hájovně.
Ale podzim je za námi a teď se všichni
těšíme na Vánoce. Až přiletí velká zářivá
hvězda a oznámí nám tu radost, ze které se
děti na celém světě radují už tolik let. Čekáme napjatě a potichoučku, ať nepokazíme
to tajemno všude okolo. Abychom nepřeslechli zvoneček, který oznamuje zapálení
další svíčky na věnci, nevyplašili anděla,

co nám nosí každé ráno tajemné dopisy
do týpí a hlavně ať nepřeslechneme ptáčky, kteří trénují ty nejkrásnější koledy na
světě. Pro děťátko z Betléma děti společně
postavily v lese bytelnou stáj z klacíků, v ní
postýlku vystlanou měkoučkým mechem
a trpělivě tam už čeká i vůl a oslík vyrobený
ze šišek.
Doufáme, že v tom adventním tichu se
něco kouzelného stane. Že třeba naše srdce
se rozleží a změknou jako vánoční perníčky a do Nového roku zavoní novou plnější
vůní. A tak přejeme i Vám, abyste vždycky
měli někoho, kdo vás bude s radostí očekávat, kdo vám ze svojí termosky naleje teplý
čaj, až vám bude zima a kdo vám přijde na
pomoc, když ponesete něco tak těžkého, co
jeden člověk sám neunese.
Za DLK Stromík Tereza Jiráčková

DUCHOVNÍ OKÉNKO
MILOSRDENSTVÍ JAKO DUCHOVNÍ LÉK
Do světa nenávisti vnášet milosrdenství. To je pravý křesťanský
postoj, který zdůraznil papež František vyhlášením Roku milosrdenství od letošního 8. prosince (slavnost Neposkvrněného početí
Panny Marie) do 20. listopadu 2016 (slavnost Ježíše Krista Krále).
8. prosinec tohoto roku je zároveň 50. výročím ukončení 2. vatikánského koncilu, kterým církev vyjádřila touhu mluvit k lidem
své doby o Bohu srozumitelnějším způsobem. Jak píše František
v úvodu do tohoto jubilea, „církev (tehdy) pocítila odpovědnost,
že má být ve světě živým znamením Otcovy (Boží) lásky.“ Není
to nic jiného než návrat ke kořenům, k podstatě křesťanské víry,
k základnímu poselství a vlastně k tomu, co také zakoušíme každé
Vánoce: Na svět přišla láska, „Slovo se stalo tělem“ (Jan 1,14) a tato
Boží láska přebývá mezi námi.
Náš svět a naše společnost je nemocná nedostatkem pravé lásky. A jako by této lásky stále ubývalo… Můžeme se ptát, kam až to
všechno může dojít? O Vánocích si ale znovu připomínáme, kde
je onen zdroj Pokoje pro celý svět: Tam v chudých jeslích, chudé
12

Božské dítě, vydané zcela nám lidem… Kdyby se mu všichni přišli
poklonit s upřímným srdcem, od jeslí by odcházeli proměněni…
Svět by se tak stal jiným, lepším… To chudé a zároveň nebesky bohaté Dítě, to je Boží milosrdenství! Bůh nás jako zlé lidstvo nepřišel zahubit, ale dal nám svého Syna… A dává nám Ho stále, i letos!
Neodpovídejme na zlo zlem, na nadávku nadávkou, nenechme se
paralyzovat strachem... MILOSRDENSTVÍ!
S čím můžeme jít od jeslí do celého nového roku? Třeba s těmito předsevzetími: Že navštívíme někoho nemocného nebo opuštěného, že poradíme, vyslechneme, potěšíme, odpustíme, budeme
trpěliví… To je onen duchovní balzám, který tento svět a naše společnost tolik potřebuje!
Milí spoluobčané a čtenáři! Všem Vám ze srdce přeji „voňavý“
adventní čas, krásné prožití vánočních svátku a vše dobré v novém
roce!
Váš P. Pavel Lacina, pozořický farář
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OPRAVU FASÁDY KOSTELA PODPOŘIL
MINISTR KULTURY TAKÉ SVOJÍ NÁVŠTĚVOU
Určitě jste si při průjezdem Pozořic
všimli, že průčelí kostela včetně obou věží
je opraveno a letošní práce na opravě fasády jsou u konce. První etapa opravy kostela stála 3,2 mil. Kč. Stihli jsme udělat také
nový hromosvod na obou věžích a upevnili jsme sněhové zábrany u úžlabin střechy
kostela, aby padající sníh nerozbíjel střechy
bočních sakristií.
Vzhledem k obrovské finanční náročnosti tohoto díla (komplexní oprava kostela vyjde na cca 10 mil. Kč), plánuje far-

Ministr kultury dostal zelenou šálu
od ministrantů v Pozořicích.

nost rozdělit opravu na několik etap, do let
2015-18. V letošním roce se nám podařilo
zařadit náš kostel do programu „Záchrany
architektonického dědictví“ a díky tomu
jsme dostali v roce 2015 z Ministerstva kultury dotaci 1,8 mil Kč. Také díky významným příspěvkům ze všech obcí farnosti,
farníků i dalších soukromých dárců jsme
již v tomto roce 1. etapu opravy zrealizovali
a příští rok plánujeme v opravách pokračovat. Setkáváme se s velmi příznivým ohlasem věřících i nevěřících občanů pozořické
farnosti. Vážíme si toho, že přicházejí desítky věřících i nevěřících rodin a významně
přispívají na opravu kostela. A místní kos-

tel je skutečnou dominantou celého kraje.
Ve čtvrtek 3.12. navštívil kostel v Pozořicích ministr kultury Mgr. Daniel Herman
společně s panem poslancem Ing. arch. Jaroslavem Klaškou. Opravu fasády zhodnotil pan ministr jako velmi zdařilou a farníky
pochválil za péči o kostel. Před přítomnými
farníky promluvil krátce o své práci, důležitosti svobody a povzbudil ke vděčnosti za
to, že žijeme v evropském míru a blahobytu, který je vrámci celého světa opravdu výjimečný. Návštěva byla završena společným
fotem pana ministra s ministranty - tzv. zelenou záplavou.
o. Pavel Lacina

Návštěva pana ministra Mgr. Daniela Hermana byla završena společným fotem
pana ministra s ministranty - tzv. zelenou záplavou.

MINISTRANTSKÁ OLYMPIÁDA – AKCE, NAPĚTÍ, NADŠENÍ :-)
Již čtvrtý ročník ministrantské olympiády přivítal v sobotu 7.
listopadu 2015 více než stovku ministrantů ve sportovní hale a sokolovně. Klukům na úvod celého dne v kostele sv. Jana Křtitele požehnal děkan P. Jan Nekuda a tvaroženský farář P. Jiří Brtník zažehl
olympijský oheň, který si štafetovým způsobem přenesli jednotlivé
farnosti do místa konání her. Díky rychlosti štafety místních kluků
letos plál po celou dobu oheň telnický.
Tradičně se dopoledne ministranti utkali ve stolním tenise
a také vyplňovali testy, které prověřily znalosti spjaté s „ministrantským řemeslem“. Po společném obědě u jednoho stolu, který
velmi chutně navařili rodiče a babičky, se rozjely turnaje ve florbalu
a fotbalu. Olympijského dne se zúčastnilo celkem šestnáct týmů
z asi 15 okolních obcí.
Zlaté poháry v mladší kategorii vybojovali kluci z Tvarožné
a ve starší pak tým PoŠuKov D. Ve všech třech věkových kategoriích byly ale soutěže velmi vyrovnané a do poslední chvíle nebylo
jasné, v jakém pořadí se týmy umístí..
Nakonec ale nejsou tolik podstatné výsledky celého olympijského dne, jak spíše to, že se děti mohly opět po roce setkat ve
velmi přátelské atmosféře, společně zažít chvíle napětí, ale i vzá-

jemného respektu. Největší hodnotou tohoto setkání je pokaždé
přátelství a rozvoj zdravé soutěživosti. O tom, že jak je důležité naučit se prohrávat stejně jako vyhrávat, se mohli všichni na vlastní
kůži přesvědčit… Báječnou atmosféru burácejících sportovišť, kterou zajišťovali jak povzbuzující rodiče, tak i spoluhráči a fanoušci,
Ve stolním tenise byl nejúspěšnější Marek Martauz
a Michal Andrysík z Kovalovic. Sehráli mezi sebou
napínavý boj o první a druhé místo:-)
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opět skvěle doplnila dívčí schola, která se prezentovala nadšeným
vystoupením roztleskávaček. Bouřlivý potlesk nenechal na sebe
dlouho čekat. I tentokrát byla Telnice pohlcena Zelenou záplavou z PoŠuKova, která dorazila v síle asi 35 ministrantů… Na celé
olympiádě Karel Barták a Dominik Coufal z Pozořic napsali jako
jediní bezchybný ministrantský test. Ve stolním tenise byl nejúspěšnější Marek Martauz a Michal Andrysík z Kovalovic. Sehráli
mezi sebou napínavý boj o první a druhé místo:-)
Poděkování za spolupráci patří P. Vladimírovi Langerovi, tel-

SVATOCECILSKÉ
ODPOLEDNE

Již tradiční Martinský lampionový průvod s programem pro děti,
posezením u ohně v areálu vedle restaurace.

Svatá Cecílie je patronka chrámové hudby
a hudebníků. Setkání v den jejího svátku, tedy
22. listopadu 2015, se už podruhé konalo v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Pozořicích.
Kostel byl zaplněn posluchači všech věkových
kategorií. Během odpoledne vystoupil chrámový sbor a schola z Pozořic a jako hosté scholy
ze Tvarožné a Šitbořic. Nejprve zazněly skladby
v podání chrámového sboru: P.L. Palestrina:
Ó, bone Jezu, J. Arcadelt: Ave Maria a P. Martini: O salutaris hostia.
Potom se vystřídaly všechny tři scholy. Slyšeli jsme písně: Exodus, Hledám tvoji tvář, Kéž
se v našich domech tančí, Přijď Tvůj oheň, Radostí jsi mou, Můj Králi, Vyvyšuji Tebe, Pane
a mnohé další.
Na závěr si všichni účinkující zazpívali společně a s radostí písně: Haleluja, Tvoje jméno
vyznávám a Dobrořeč, duše má, Hospodinu.
Setkání mělo ještě druhou rovinu – charitativní. Dobrovolný příspěvek, který věnovali
příchozí, jsme poslali farnosti Jeníkov v severních Čechách.
Na závěr se všichni sešli na faře, aby se občerstvili, potěšili, pobavili a užili si pěkný večer.
Božena Škrobová

OZNÁMENÍ - ÚŘAD PRÁCE ČR
Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně, Kontaktní pracoviště
Brno – venkov oznamuje, že ve dnech 28. 12. až 31. 12. 2015 bude
oddělení hmotné nouze, příspěvku na péči a dávek pro osoby
zdravotně postižené Šlapanice, pracoviště Opuštěná 9/2 v Brně,
z důvodu stěhování uzavřeno.
V nevyhnutelných případech budou ve dnech 28. 12.
a 29. 12. 2015 na pracovišti Opuštěná pouze převzaty žádosti
o dávky pracovníkem podatelny v kanceláři č. 342. Ve dnech
30. 12. a 31. 12. 2015 budou žádosti o dávky pouze převzaty na
podatelně, na pracovišti Koliště 17, Brno.
Dne 31. 12. 2015 je celá budova Městského úřadu Šlapanice,
pracoviště Opuštěná 9/2, uzavřena.
Prvním úředním dnem oddělení hmotné nouze, příspěvku na
péči a dávek pro osoby zdravotně postižené Šlapanice, bude
pondělí 4.1.2016 na nové adrese ÚP Brno – venkov, Šujanovo
nám. 3, 660 35 Brno, 4. patro.
RNDr. Igor Poledňák
Ředitel kontaktního pracoviště Brno – venkov
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nickému faráři a všem dalším, kteří se o toto milé setkání zasloužili
a jakýmkoliv způsobem pomohli. Zvláštní poděkování posíláme
o Moutnic dvěma ochotným starším ministrantům, kteří pomohli
s organizací, ačkoliv se tentokrát oni sami ani jejich farnost akce
nezúčastnila. Díky patří tradičně pošukovské výpravě, která i tentokrát nejen mohutně povzbuzovala své mladé naděje, ale spoluvytvářela velmi přátelské prostředí.
František Kroutil – telnický starosta
Petr Šmerda - vedoucí ministrantů

4/2015
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KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
i v posledním letošním čísle zpravodaje Vám
chci nabídnout pár nových knih. Ale také
bych ráda pozvala do knihovny nové čtenáře.
Poplatky pro čtenáře zůstavají stejné. První registrační poplatek 20 Kč, další rok platí
čtenář jen 10 Kč. Půjčování knih a časopisů
je zdarma. Časopisů bylo letos v knihovně
předplacených devět a to Vlasta, Generace,
Moje země, Flora, Receptář, Zahrádkář, Psí
kusy, Chatař – chalupář a pro děti Čtyřlístek.
Také půjčovní doba zůstává stejná – sobota
od 14,00 do 16,00.
Brněnské nevěstky, Brněnské židovky, Jeptiška pro markraběte – tři romány od autorky Nadi Horákové. V pečlivě propracovaných
historických románech nám autorka přiblíží
život v pozdním středověku. Do poutavých
příběhů ze života šlechty, měšťanů a městské
chudiny zapracovává konkrétní historické
události. Všichni Brno známe v dnešní době,
ale ve čtrnáctém století si Brno, ani život
v něm, asi málokdo umí představit.
Jiří Šimáček – Malá noční žranice se odehrává v Brně současném. Líčí osudy stárnoucího vdovce, který se nedokáže smířit s životní situací svých dětí – synem, který nepracuje
a dcery žijící s neschopným kariéristou. Sou-

žití v jednom domě přináší řadu konfliktů
a nedorozumění.
Karen Harper- Královnina guvernantka.
V londýském Toweru se chystá poprava bývalé královny Anny Boleynové. Mezi diváky
je i nenápadná Kat, která si v duchu přísahá,
že nikdy neopustí dcerku své umírající paní,
malou Alžbětu a bude ji chránit před vším
zlým.
Simona Monyová – Osud mě má rád. Příběh Daniely, která se proti vůli svého otce stane svobodnou matkou. Na rozdíl od jiných
románů S. Monyové všechno dobře dopadne
a Daniela s malou Míšou najdou své štěstí.
Vladimíra Klimecká – Druhý život Marýny
G. Kronika valašské rodiny, v níž projdeme
celé dvacáté století. Marýna , Růža, Josefka,
Fany – čtyři ženské osudy spojené jedním
prostředím – Valašskem. Tyto čtyři příběhy
nám přiblíží život žen od Rakouska Uherska
až po dnešní dobu.
Becková Karolína – Královské intriky. České království se po vymření Přemyslovců
zmítá v bojích. Mladá Markéta z Březové se
dostane do urozené společnosti. Počáteční
okouzlení ale vystřídá velké zklamání.
Becková Karolína – Kdo neriskuje, nemiluje. Zamilovat se je krásné. Adriana s Irenou

to vědí. Ale láska na ně čeká tam, kde by je to
nikdy ani nenapadlo.
Cartland Barbara – Závod lásky, Falešná
nevěsta. Láska, intriky, problémy- ale všechno dobře dopadne. To jsou knihy oblíbené
autorky románů pro ženy.
Šárková Danka – Cesta za "hranice" Když
přijde vážná nemoc, krize v práci nebo dokonce smrt potom teprve člověk svůj dosavadní život začne přehodnocovat.
Caletli Dep. - Odešel . Dami Kellerová se
probudila po večírku s třeštící hlavou. Nemá
tušení, jak se dostala domů, manžel není
doma, nebere telefon, nikdo ze známých nic
neví. Pak začíná policejní vyšetřování...
V krátkosti pár detektivek:
Crombie D. – Až za hrob,
Patterson J. – Posedlost,
Gardner L.- Zmizení,
Jackson L. - Všechno mi řekni
A ještě pár knih pro děti a mládež: Velice
zajímavé zpracování Koukni, aneb...., dále
doporučuji:
Lovci strašidel na ledové stopě, Jak přežít
první pusu, Zuzka a poníci, Lucka Babmbulín a zvířátka Nebe, peklo, ráj.
Krásné vánoční svátky, v novém roce hodně
štěstí, osobních úspěchů a hlavně zdraví vám
přeje a těší se na vás v knihovně
Milada Terberová
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KŘÍŽOVKA
Pohledy do historie
... (tajenka) pochází z r. 1934 a je zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci Páně. Autorem projektu byl ing. Metoděj Zoubek a výstavbu
provedl zednický mistr Jan Lábr z Křenovic. Zajímavé je, že na místě stavby byl nalezen kvalitní kámen, který stačil na základy
stavby a sokl. Na výbavě kostela se podíleli místní řemeslníci: stolař Alois Leschinger, zámečník Antonín Slouka a kovář Jan
Kašpařík. Za pozornost stojí i křížová cesta od místního malíře Rudolfa Paulíka. Jeho dílem je i obraz laického apoštola, rodáka
Šebestiána Kubínka.
VODOROVNĚ: A. Hudební skladba; lososovitá ryba; plátnové tkaniny.- B. Hudební nástroj; řecký ostrov; obyvatel údolí.- C. Lesní
byliny; menší dům; jemná tkanina.- D. Pojmenování podle cizí předlohy; soubor pravidel; japonský zápas; domácky Atila.- E. Tajenka.- F. Pokolení; mužské jméno; jeřáb popelavý; rájecký šlechtic (Hugo Mikuláš).- G. Směnečný dlužník; pletenec vlasů; stoka.H. Šplhavý pták; slezské město; vrcholy hor.- I. Žilná hornina; volán; smyslový
y
ý zážitek.
SVISLE: 1. Výkon skokana; část hlavy.2. Vyplnit barvami.- 3. Latinský překlad
bible; údaje.- 4. Obrněné vozidlo; obec
u Prostějova.- 5. Polní míry; láčkovci.6. Popěvek; rdousit; SPZ aut Klatov.7. Uživatel ironie; ptačí vrknutí.- 8. Posila; semena obilí.- 9. Arabský přístav;
zámotek.- 10. Knedlíček; obsahující
sýr.- 11. Značka pro kus; brodivý pták;
SPZ aut Třebíče.- 12. Město u Blanska;
pláštěnka (zastarale).- 13. Vodní květ;
jediné.- 14. Střeva (anatomicky); valčík.- 15. Správci hradů.- 16. Jméno spisovatele Staška; část stodoly.
Pomůcka: atačit, ilia, kalk, Rodos,
Salm, zorav.

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

Julínková Libuše
Nezdařil Vladimír
Lvová Drahomíra
Bočková Ludmila
Mazalová Anna

91
85
80
75
75

VÍTÁME DO ŽIVOTA
Adam Dulík
Petra Dulíková
Beata Čechurová
Jakub Růžička
Robin Hének
Veronika Hénková
Jan Kupčík
Vít Pokladník

2. 8. 2015
2. 8. 2015
28. 9. 2015
30. 9. 2015
10. 11. 2015
10. 11. 2015
14. 12. 2015
17.12. 2015

Vážení spoluobčané, abychom předešli případným konfliktům
a nedostali se do rozporu ze 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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