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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
v době začínajících prázdnin a prosluněných dnů se Vám dostává do rukou
letošní druhé číslo Zpravodaje.
Když už se podařilo dát budově mateřské školy nový „ kabát“, opravili jsme
ještě i nerovný vjezd do školky z čelní
strany předlážděním žulových kostek
a renovovali jsme trávníkové plochy
kolem budovy. Dle vašich ohlasů se rekonstrukce školky vydařila. Vzhledem
ke stáří budovy 113 let, budou nutné
opravy zařízení a rozvodů uvnitř budovy i v dalších letech. O prázdninách nás
čeká oprava vedení el. rozvodů v horním patře a po seškrábání navrstvené
omítky pak nová výmalba místností.
Firma Kamenný koberec Mainstone pokračovala v jarních měsících na
přírodním koupacím biotopu v renovaci větší poloviny části povrchu mělčích
zón. Oblázkový zásyp byl vyměněn

za kamenný kompozit. Byl to nezbytný krok k lepší údržbě biotopu, výsledkem je i pohodlnější vstup do vody. Příští rok bychom chtěli stejným způsobem
renovovat zbylou část koupaliště. Bylo
také opraveno skákací molo a zabudovány dva hladinové skimery. Investice v
objemu 421.080,- Kč byla uhrazena díky
finančnímu daru firmy Českomoravský
cement, a.s. z roku 2015.
Na přelomu léta a podzimu bude
provedena stavba splaškové a dešťové
kanalizace v části obce Za Dvorem a Za
Školou. Investorství jsme předali Svazku
pro vodovody a kanalizace Šlapanicko,
investiční příspěvek ve výši cca 5 mil.
Kč budeme splácet po kolaudaci stavby
v pětiletém intervalu. Majitelé přilehlých nemovitostí budou v nejbližší době
informováni o úhradě vlastních přípojek
na obě kanalizace. Provizorní zpevně-

ní komunikace bude řešeno po kolaudaci
stavby.
Spolkové činnosti v obci se dobře
daří, svědčí o tom četné sportovní, kulturní a naučné akce, které již proběhly
v letošní části roku. Poděkování patří
všem spolkům, organizacím, kolektivu
MŠ i stárkům!
Ještě několik technických informací
- kdo z občanů má zájem o pravidelnou
roční kontrolu nebo čištění spalinových
cest včetně revizní zprávy, ať se nahlásí na obecní úřad: obec@kovalovice.cz,
nebo starosta@kovalovice.cz, popř.na tel.
544226009 do konce srpna 2016. Cena za
prohlídku jednoho průchodu 300,- Kč.
Nastává čas prázdnin a dovolených,
přeji všem příjemné letní dny se spoustou zážitků, pohody a šťastných návratů
z dovolených.
Milan Blahák, starosta
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VÝPIS Z USNESENÍ ZÁPISU Č.13/2015
ZASTUPITELSTVA OBCE KOVALOVICE, ZE ZASEDÁNÍ KONANÉHO DNE
18.5.2016
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno 8, je tedy usnášeníschopné.
Zvolilo: - zapisovatelem: Ivana Sukovatého, a ověřovatele zápisu: Jana Blahu a Petra Filipa – usnesení č.1/13/16
Zastupitelstvo obce:
- schvaluje program zasedání - usnesení č.2/13/16
- schvaluje inventarizace majetku obce za rok 2015 – usnesení č. 3/13/16 a schvaluje vyřazení nepotřebného majetku
obce ve výši 68.080 Kč – usnesení č.4/13/16
- schvaluje účetní závěrku obce za rok 2015– usnesení
č.5/13/16
- schvaluje dle zák.č.250/2000 Sb.§17 v platném znění závěrečný účet obce za rok 2015, a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce a to bez výhrad - usnesení
č.6/13/16
- schvaluje rozvojovou strategii obce - Program rozvoje
obce na roky 2016- 2021– usnesení č.7/13/16
- schvaluje dohodu o vytvoření společného školského obvodu spádové školy s obcí Viničné Šumice – usnesení
č.8/13/16
- schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2016 o stanovení školského obvodu
- usnesení č.9/13/16.
- schvaluje záměr obce – prodej části pozemku o výměře 4
m2 z pozemku p.č.278/1 za 800,-Kč paní Radce Jedličkové
– usnesení č.10/13/16 a schvaluje znění kupní smlouvy na
výše uvedený prodej části obecního pozemku o výměře 4
m2 – usnesení č.11/13/16
- schvaluje nákup pozemku p.č.451 o velikosti 21 m2 od paní

-

-

-

-

-

-

-

Vanderkové z Rousínova v části obce Dříní za cenu 252 Kč
usnesení č.12/13/16 a schvaluje kupní smlouvu na výše
uvedený nákup pozemku p.č.451 o výměře 21 m2– usnesení č.13/13/16.
schvaluje kupní smlouvu na prodej části obecního pozemku p.č.470/1 - paní Pivodové (záměr projednán usnesením
č.7/3/15)– usnesení č.14/13/16
schvaluje žádost o vyřazení Notebooku Aspire inv. č.1247
pro nefunkčnost z majetku MŠ v hodnotě 14.990 Kč usnesení č.15/13/16
schvaluje žádost o individuální neinvestiční příspěvek
Mysliveckému sdružení Vin.Šumice Kovalovice ve výši
7.000,-Kč - usnesení č.16/13/16 a schvaluje veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Mysliveckému
sdružení – usnesení č.17/13/16
schvaluje žádost o individuální neinvestiční příspěvek
jezdci Oldřichu Hanákovi ve výši 5.000 Kč – usnesení
č.18/13/16 a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace jezdci Oldřichu Hanákovi - usnesení
č.19/13/16
schvaluje výši neinvestičního příspěvku na veřejné pohřebiště Pozořice na částku 16 407 Kč a pověřuje starostu
roz.opatřením vyřešit zaokrouhlení na § 3632 pol.5321 na
částku 16.400 Kč.
usnesení č.20/13/16
schvaluje přidělení dotace z rozočtu JMK ve výši 77.000,Kč na akci Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Kovalovice a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy – usnesení
č.21/13/16
Ivan Sukovatý - místostarosta
Milan Blahák-starosta

Firma Kamenný koberec Mainstone pokračovala v jarních měsících na přírodním koupacím biotopu v renovaci větší poloviny části
povrchu mělčích zón. Oblázkový zásyp byl vyměněn
za kamenný kompozit.
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APLIKACE ČESKÁ OBEC
– LEPŠÍ PŘÍSTUP K INFORMACÍM PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍHO TELEFONU
Dobrý den, úvodem tohoto článku bych se Vám představil. Jmenuji se David Jedlinský a jsem projektový manažer mobilní aplikace
Česká Obec.
Rád bych Vás seznámil s touto jedinečnou mobilní aplikací a
projektem, do kterého se Vaše obec, městská část nebo město zapojilo. Jak se říká v jednoduchosti je síla, ano, toto pořekadlo vystihuje
naši aplikaci, i když je to moderní, přehledný a praktický komunikátor mezi Vaší obcí a daným uživatelem mobilní aplikace „nejen“
v dané obci. A tím se dostáváme k jádru věci!!! Jak jste byli doposud
zvyklí dostávat informace z Vaší radnice?Ve zpravodaji, sms, emailem, obecním rozhlasem nebo jste prostě ve své volné chvíli navštívili webové stránky dané obce, městské části nebo města a posléze
se dozvěděli, že se událo něco, o čem jste potřebovali vědět o dvě
hodiny dříve nebo zjistíte, že se za týden bude konat nějaká událost
a Vy si ji potřebujete okamžitě poznamenat, aby jste ji nepropásli a
nebo Vám jen radnice potřebuje sdělit nějakou zprávu, kde je externí web. například na pojízdnou prodejnu a Vy si jej přece nebudete
pamatovat.Tomu všemu je konec díky Vaší obci! Vaše obec využívá
mobilní aplikaci Česká Obec, která je volně ke stažení pro operační
systém Android a i OS. Tato mobilní aplikace je propojena s Vaší
radnicí a ta Vás informuje o daném dění ve Vaší obci a to okamžitě!!!
Aplikace pracuje s obrázky, videi, textem, externími odkazy, kalendářem ve Vašem mobilním zařízení a samozřejmě zde najdete i
důležité kontakty z Vaší obce. A v čem je tato aplikace jedinečná???
„správná otázka “Vy, jako uživatel máte možnost sledovat i jiné obce
pokud s námi spolupracují, jednoduchým přidáním další obce v mobilní aplikaci, tím získáte přehled o jiných obcích, které Vás zajímají(pokud se zapojili do projektu).A pokud čtete tento článek, je na snadě
poděkovat právě Vaší radnici, protože je zapojena do tohoto projektu a chce, aby jste byli okamžitě, moderně a příjemně informováni.

Děkuji za Váš čas a všem přeji, aby mobilní aplikace Česká Obec byla přínosem
do života ve Vaší obci,městské části nebo
městě.
Stručný návod jak si nainstalovat
mobilní aplikaci Česká Obec:
Mobilní aplikace je zdarma ke stažení pro chytré telefony(tablety) s operačním systémem Android nebo iOS(iPhone).
... jednoduše si ve svém mobilním telefonu najdete ikonku „Obchod Play“ nebo „App Store“ kterou rozkliknete a ve vyhledávači
zadejte Česká Obec.
... po zobrazení na tuto aplikaci klikněte a zadejte instalovat,po
instalaci klikněte „Otevřít“, aplikace se zobrazí, v pravém horním
rohu najdete znaménko „+“ po kliku na něj se zobrazí „žluté pole s
nápisem „Přidat Obec“, po kliknutí na něj můžete jednoduše přidávat nebo odebírat obce které chcete sledovat, dále je můžete řadit v
závislosti na tom která obec má být první nebo druhá tím že danou
obec přidržíte a přetáhnete nahoru či dolů.
... dále klikněte v levém horním rohu na „Přehled obcí“, zobrazí
se obec kterou jste si přidali. Pokud je obec zapojená do projektu
Česká Obec, zobrazí se dané příspěvky, pokud ne, obec je prázdná
pouze s upozorněním že s námi nespolupracuje.
... obce sledujete přejetím prstu po displeji vlevo či vpravo.
... mobilní aplikace je o velikosti 4,56 kb což zabere minimální
místo v paměti vašeho mobilního zařízení, aplikace se automaticky
nepřipojuje k serverům, tudíž šetří vaši baterii a nepřicházíte o svoje
mobilní data, aplikace si pouze načte daný příspěvek který vaše obec
zadá.

MŠ KOVALOVICE
DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 UTEKL JAKO VODA V ŘECE COLORADO
15.6. 2016 – VELKÁ ZAHRADNÍ WESTERNOVÁ SLAVNOST ANEB LOUČÍME SE S
PŘEDŠKOLÁKY
Vítejte ve westernovém městečku Las Kovalos
A tak nadešel dlouho očekávaný den D - středa 15.června
2016 – Den naší závěrečné zahradní slavnosti s rozloučením s
předškoláky – tentokrát v duchu westernového městečka.
Předpovědˇpočasí je velmi nejistá. Hlásí déšť na celém území ČR. U nás v Kovalovicích do půl druhé neprší - proto padá
konečné rozhodnutí: Slavnost připravíme venku. Postavíme
všechny kulisy, připravíme venkovní posezení s občerstvením
pro hosty, přijíždí country skupina z Brna – Noví kaskadéři …
a začíná pršet … . My ale svědomitě pozorujeme „radar“ a prognoza říká, že o půl čtvrté přestane pršet. A opravdu přestalo!!!!
Ve čtyři hodiny nastupují ke svému poslednímu rozloučení
s předškoláky malí kovbojové a kovbojky, ozdobeni modrými
a oranžovými šátky a doprovázeni živou muzikou. Předškoláci
zatančili svůj westernový taneček na rozloučenou a šerif městečka Las Kovalos – Rozvážný Bill se osobně se všemi rozloučil.
Zjišťuje, že mezi odjíždějící kovboji nechybí ani Tornádo Lue,

ani Limonádový Joe. Také se objevilo sluníčko, a tak se hrálo,
soutěžilo, tančilo, hodovalo a dokonce i jezdilo na koni … na
opravdovém živém koni!!!! Zkrátka opět již čtvrtý rok vydařené
slavnostní odpoledne a podvečer.
Noc z 29.na 30.6.2016 patřila naše MŠ předškolákům, neboť uskutečněna Noc ve školce. Pro některé to byl poslední čas
ve zdech mateřské školy, s některými se ještě uvidíme během
prázdninového provozu.

3

Kovalovický zpravodaj

2/2016

7.6. 2016 - BAREVNÝ SVĚT S DRUMBENY NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ
Výukový program Barevný svět s drumbeny se odehrál
7.6.2016 dopoledne pod vzrostlými stromy na školní zahradě,
a proto měl neopakovatelnou atmosféru. Lektorka, pedagožka
Eva Sádlíková připravila pro děti zajímavý program k rozvoji jemné a hrubé motoriky, k jednoduché rytmizaci a práci s
barvami. A že nevíte co to je drumben? Zjistili jsme, že drumben je multifunkční didaktická pomůcka, herní prvek, hudební nástroj v jednom. Už se těšíme v novém školním roce na
další návazný program.

1.6.2016 – VÝLET DO WESTERNOVÉHO MĚSTEČKA V BOSKOVICÍCH ANEB DĚTI
MAJÍ SVÁTEK
Oslavu Dne dětí jsme tentokrát pojali
stylově a tematicky. Naše zahradní westernová slavnost se blíží, a proto jsme se
jeli podívat, jak se žije kovbojům ve westernovém městečku u Boskovic. Na středu
1.června 2016 jsme si objednali krásné
a příjemné počasí - ani teplo ani zima +
sluníčko. V počtu 44 dětí plus všech sedm
zaměstnanů MŠ, posíleni doprovodem
maminek, také v počtu sedm, jsme vyjeli
vstříc westernovým zážitkům.
A opravdu jsme si je užívali : Nejdří-

ve předvádění a vystoupení jezdeckých
koní v krásném amfiteátru, potom jsme si
zahráli na hledače pokladů na Pískovém
vršku (i paní učitelky pomáhaly a asi chtěly najít poklad dříve než my). Vyčerpáni
hledáním pokladu jsme si dali obědovou
přestávku, na kterou nám paní kuchařky
připravily výborné řízky a zeleninu. Děkujeme. Na závěr jsme zhlédli vystoupení
statečné kovbojky, která to s kolty a bičem
opravdu uměla. Těšíme se za rok na další
zajímavý školní výlet.

19.5.2016 - BRTNÍKOVY VČELKY
Jak se dělá med? Jak vypadají úly zevnitř? Jak jsou včely užitečné a pracovité? Jak se o ně musí včelař starat? To vše a ještě
mnohem víc jsme se dozvěděli na zajímavé návštěvě u dědečka a
babičky Darinky a Adélky Filipových – manželů Brtníkových ve
Viničných Šumicích. Pozvání jsme přijali ve čtvrtek 19.5.2016.

Návštěva byla velice příjemná, poučná a čerstvý med chutnal výborně. Ještě jednou tímto moc děkujeme manželům Brtníkovým
za pozvání.
Pokud i vy můžete dětem ukázat něco neobvyklého a zajímavého, ozvěte se, rádi vaši nabídku přijmeme…..

10.5.2016 - ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA DIVADLO EVY HRUŠKOVÉ A JANA
PŘEUČILA

18.5.2016 - ODPOLEDNE PRO MAMINKY
ANEB MAMINKA MÁ SVÁTEK

Vzácná návštěva populárních pražských herců již
podruhé v Kovalovicích........
V úterý 10.5.2016 navštívili Kovalovice známí a slavní pražští herci – Jan Přeučil
a Eva Hrušková. V Kovalovicích se zastavili na pozvání
již druhým rokem při cestě
po jižní Moravě. Tentokrát
přijeli zahrát dětem pohádku
Šípková Růženka. Byl to opět
výjimečný den jak pro děti,
tak pro rodiče – vidět naživo
hrát divadlo tyto vynikající
herce ... a jak oni potvrdili
– na Moravu se vždy vrací
rádi… .
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V tento den měla maminka u nás ve školce svátek. V obou
třídách byl připraven pro ni bohatý program: zpívalo se, hrálo,
tancovalo a recitovalo… Po programu si každá maminka mohla
se svým dítětem vyrobit krásný korálkový stromeček. Samozřejmě, že k přání patřil i originální dárek – vlastnoručně vyrobený, nazdobený keramický květináč se zasázenou květinou pro
maminku. Bylo to moc příjemné a dojemné odpoledne. Velké
poděkování patří paním učitelkám za přípravu celé akce a paní
kuchařce Katce za občerstvení.
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5.5.2016 - PROGRAM NA HVĚZDÁRNĚ V BRNĚ NA KRAVÍ HOŘE - SE ZVÍŘÁTKY O
VESMÍRU
Ve čtvrtek 5.5.2016 nejstarší děti navštívily spolu s dětmi MŠ
Viničné Šumice Planetárium v Brně. Účastnily se programu pro
nejmladší děti ZŠ ,ve kterém společně se zvířátky odhalovaly zajímavosti vesmíru.
Kde se všude ve vesmíru procházeli lidé? Poznáte Měsíc mezi
ostatními vesmírnými tělesy? Dokážete přiřadit k planetám
správnou vlastnost? Víte, kdo ze zvířátek má na obloze své souhvězdí? Na tyto a další otázky jsme společně nacházeli odpovědi
pod nádhernou hvězdnou oblohou brněnského planetária celou
hodinu.

28.4.2016 OD 16 HOD - ČARODĚJNICKÝ REJ
Vydařené čarodějnické odpoledne ... No to vám zase bylo!!!!
Ve čtvrtek 28.4.2016 se sletěli všichni malí čarodějové, čarodějky a samozřejmě pod vedením těch velkých čarodějnic. S
bývalým panem učitelem Jiřím Gebauerem to opět již počtvrté
pěkně rozlétali a roztočili v sále obecního úřadu Kovalovice.
I když zpočátku velké čarodějnice vypadaly mírně (hodně)
unaveně, postupně se probraly... a tak se tančilo, soutěžilo a také
hodně jezdilo (na pracovní židli od pana starosty) - jé, ten kdyby
to viděl na vlastní oči ... co by nám asi řekl!?
Součástí letošního programu bylo i nové občerstvení (poděkování patří naší skvělé paní kuchařce Katce) a zkrášlovací studio
/poděkování patří naší skvělé paní Radce). Oba nové čarodějnické koutky měly velký úspěch.
Některé odvážné zájemkyně si nechaly udělat havraní rozcuch (viz. paní ředitelka), dračí drápky a jiné kosmetické (pavoučí) úpravy ...
Navečer se všichni rozloučili … a ty nejstarší odcestovali na

ZÁPIS DO MŠ KOVALOVICE
Vážení rodiče,
děkujeme vám za vaši přízeň a důvěru. 26.4. 2016
proběhl zápis do naší mateřské školy. Na nový školní rok
2016/2017 bylo zapsáno 18 nových dětí. V letošním roce
jsme se rozloučili s 12 předškoláky.
První třídní informační schůzka s rodiči nových dětí se
uskutečnila v pondělí 27.6. 2016

svých dopravních prostředcích na Petrovy kameny.
Tak příští rok nashledanou ... již popáté!!!
Připravily Mgr.Helena Skolková a Ing. Markéta Hynková

PROVOZ O HLAVNÍCH
PRÁZDNINÁCH
Vzhledem k přibývajícímu počtu zaměstnaných rodičů
se dohodly MŠ Kovalovice a ZŠ a MŠ Viničné Šumice na
vzájemné kooperaci při provozu MŠ v letních měsících.
MŠ Viničné Šumice bude v provozu v týdnu od 11.7. do
15.7. a MŠ Kovalovice od 25.8. do 31.8. 2016.

NOVÁ FOTOKNIHA MŠ KOVALOVICE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
MŠ Kovalovice děkuje paní Ing. Markétě Hynkové za
vytvoření další fotoknihy MŠ Kovalovice ... tentokrát zachycující školní rok 2014/2015. Kniha je k dispozici kdykoliv
na vyžádání.
Mgr.Helena Skolková
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Děti ze dvou nejstarších ročníků v březnu navštívily Planetárium v Brně, kde zhlédly pořad Úžasné planety a dále výstavu
Codex Gigas v Letohrádku Mitrovských.
V polovině dubna začala druhákům výuka plavání. Moc se
těšili a užívají si to.
Celá škola se postupně vystřídala v návštěvě Střediska ekologické výchovy Jezírko v Soběšicích a Lipka v Brně. Žáčci z
první třídy si vybrali program Návštěva ve včelím úle. Seznámili se zde se životem včel, s jejich prací během života, prohlédli si včelí úl a prakticky si formou her jejich práci vyzkoušeli. Druháčci si hráli na mravence v programu Mravencovo
desatero. Posílali si polínko dřeva, hráli na honěnou s Ferdou
mravencem, přenášeli mravenčí dobroty a vyhýbali se žluně,
pozorovali vývoj mravence, zkoumali mraveniště, stavěli stavby
a prolézali dětské mraveniště se skluzavkou.
Že „Půda není nuda“ se přesvědčili čtvrťáci. Formou vlastního pozorování a pokusů se dozvěděli, z čeho se půda skládá,
jaké živočichy zde mohou najít, jak se o půdu starat. Při ověřování, že je v půdě voda, zahřáli suchou hroudu nad plamenem
a sledovali, jak se vlhkost sráží na stěnách zkumavky. Přímo v
terénu zjišťovali složení půdy a výskyt živočichů.
Na páťáky čekal program „Běžela ovečka“. Seznámili se s
významem ovcí - jak pro člověka, tak i pro přírodu. Vyzkoušeli
si techniky zpracování ovčí vlny (česání, předení a filcování). A
kromě nových poznatků a dovedností si odnesli i vlastnoruční
výrobek z ovčí vlny.
Na jaře se tradičně účastníme mezinárodní soutěže Matematický klokan a srovnávacích testů Kalibro pro 5. ročník.
V dubnu sbíráme starý papír. Děkujeme všem, kteří letos
přispěli.
Noc s Andersenem patří již k našim stálicím (více v článku
p. učitelky Miriam Lerchové).
K nezapomenutelným okamžikům patřilo vystoupení vojenského uměleckého souboru Ondráš s programem Zatoulané
pohádky v šumické sokolovně. Děkujeme všem organizátorům
za zprostředkování této akce.
Ani letos jsme nezapomněli na dopravní výchovu, které se
vždy účastní čtvrťáčci. Probíhala celé dopoledne. Nejdříve se v
teoretické části žáci dozvěděli o pravidlech silničního provozu,
bezpečnosti a chování na dopravních komunikacích. Po úspěšném napsání testu dostali řidičský průkaz cyklisty a mohli si
v praxi ověřit získané znalosti. Kromě bezpečného průjezdu
křižovatkou trénovali také jízdu zručnosti a soutěžili v nejpomalejší jízdě.
V dubnu jsme si připomněli Den Země. Každá třída ho

prožila jinak. Prvňáčci ho strávili v přírodě, plnili různé úkoly,
posvačili ovoce a zeleninu (dostali jsme ochutnávkové koše v
rámci projektu Ovoce a zelenina do škol) a zasportovali si v
přírodě.
Druháčci pomáhali uklidit naše okolí, řešili úkoly, které je
vedly k ochraně životního prostředí nejen v tento den, ale i po
celý rok, přidali názory na společnou mapku naší Země. Uvědomili si, že každý malý skutek může způsobit, že nám tu na
Zemi bude lépe a příjemněji.
Třeťáčci se účastní soutěže Mea a po dohodě s panem starostou se pustili do čištění v oblasti biotopu. Bylo pro ně velkým překvapením, jaké poklady nacházeli - pneumatiky, okapy,
různé kuchyňské potřeby, plastové obaly, spoustu láhví. Je jasné, že se budou muset na „místo činu“ vrátit, protože vše se za
dobu jejich akce stihnout nedalo! A to jim pomáhali druháčci!
Děti ze čtvrté třídy se šly učit do přírody a na turistickou
výpravu a páťáci se vydali do lesa, kde tvořili dárky pro přírodu.
Podívali se zblízka na zoubek umění zvanému Land Art (a v
jeho duchu tvořili dárky: pavouk, oko, indiánské ležení, smajlík, abstraktní obrazce a další).
Na zajímavý výlet do vodní elektrárny ve Vranově nad Dyjí
se vypravili druháčci a třeťáčci. Elektrárna, turbína, koruna
přehrady, rozvodna, generátor ... tato slova zazněla přímo v
útrobách vodní elektrárny, kterou si všichni s panem průvodcem prohlédli. Děti zjistily, že v současné době je elektrárna
řízena pouze počítači, měly příležitost vidět i původní centrálu.
Děkujeme tatínkovi Kubíka Kováře za umožnění návštěvy
Hasičského záchranného sboru ve Vyškově. Z původně plánované akce pouze pro druháky se stal celoškolní hit.
Olga Růžičková a kolektiv

PAN ANDERSEN BY SE DIVIL
Jak bujaré, veselé a dlouhé mohou být noci, které každý rok
tráví děti ve školách, v knihovnách a v dalších kulturních institucích pod záštitou jeho jména, a hlavně jeho díla. Letos bylo
téma Malá mořská víla, a tak se připravovaly audio pohádky,
filmy, obrázky. V naší škole jsme rovněž nocovali s výše zmíněným pánem, ale protože tato noc je věnována knížkám a čtení
obecně, využili jsme se staršími dětmi tuto příležitost k návštěvě zámku ve Slavkově, kde jsme navštívili výstavu věnovanou
moderní ikoně pohádkového světa – Harry Potterovi. Mladší
děti zůstaly věrné Andersenovým pohádkám a aktivitám ve
škole. Správně využitý čas společného nocování však nastal až
po setmění, kdy jsme opustili školu a vrhli se na zajímavější
činnosti, jako byla tajemná poznávačka na školním hřišti (po-
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dle čichu urči, co je ve sklenici, a že tam nebyly jen fialky), nebo
společná vycházka do lesa. Dětské kolektivy mají o poklidné
noční procházce své představy, a tak se řítily lesem a vzájemně
se strašily tak intenzívně, že na případné jiné nebezpečí (vyplašená či naštvaná lesní zvěř) už nezbyl prostor. Domněnka, že
dítě prohnané pět kilometrů nočním lesem bude náchylnější k
únavě a potažmo k spánku, se ukázala být lichou, a tak se noc
zvolna překlápěla do svítání a děti byly čilé a ach, jak ty byly
veselé! Nu což, i pedagogický sbor může proklábosit noc a ráno
si říct, tož zase za rok, pane Andersene.
Miriam Lerchová

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA POZOŘICE
Prázdniny – nejkrásnější čas pro všechny děti, učitele i rodiče.
Čas volna i odpočinku. Čas, kdy můžeme v klidu vzpomínat na
poslední týdny školního roku. Byly náročné, ale všechno dobře
dopadlo a teď si spokojeně užíváme zasloužených dnů volna.
V květnu jsme uspořádali dva absolventské koncerty hudebního oboru. Letos ukončilo I. nebo II. stupeň vzdělávání celkem
27 mladých hudebníků. Byl mezi nimi i Jan Šmerda, který se
představil Pochodem Jaroslavy Luklové a Písní Bedřicha Smetany.
Další akcí naší školy byly 1. a 2. června 2016 dva tradiční společné koncerty se ZUŠ Ivanka pri Dunaji, na které se vždy
všichni těšíme.
V pátek 3. června 2016 se konala Vernisáž výstavy absolventských prací žáků výtvarného oboru, kterou nečekaně navštívil
ing. Stanislava Juránek. Letos vystavovalo svoje práce 10 absolventů I. a II. stupně i celá řada ostatních mladých výtvarníků.
V pátek 17. června 2016 se konal absolventský koncert tanečního oboru s názvem Pohyb znamení života aneb Složitý svět snů.
Tančili všichni – malí i velcí. Mezi 5 absolventkami I. stupně
byla i Ernestýna Gillíková.
V pondělí 20. června 2016 jsme mohli shlédnout pohádkový
příběh Rytíři kulatého stolu, který si pro nás připravili žáci literárně dramatického oboru.
Poslední společnou akcí naší školy byl v pondělí 27. června
2016 výlet do Prahy. Připravil ho pro nás bývalý učitel naší školy pan Vojtěch Mojžíš, který nám toto překvapení věnoval jako
dárek k jubileu, které naše škola oslavila. Navštívili jsme Muzeum Antonína Dvořáka, Muzeum hudebních nástrojů a Muzeum Bedřicha Smetany i s malým koncertem. Byl to náročný

den, ale všichni přijeli domů spokojeni.
Takový byl závěr školního roku 2015/2016. Můžete se podívat
www.zus-pozorice.cz. Užívejte si krásných letních dnů, ať zůstanou ještě dlouho, dlouho ve vašich vzpomínkách.
Božena Škrobová

JEDNOTA SOKOL KOVALOVICE
NĚKOLIK INFORMACI K ČINNOSTI TĚLOCVIČNÉ JEDNOTY SOKOL KOVALOVICE
S příchodem jarní sezóny se přesunuly některé sportovní aktivity do venkovních prostor. Probíhají pravidelná
cvičení našich nejmladších pod vedením Tomáše Dudka. Oddíl badmintonu
rovněž pokračuje v pravidelných aktivitách. Oddíl nohejbalu připravil kurt na
letní sezónu, ale momentálně se potýká
s nedostatkem členů, takže jeho aktivita
značně poklesla.

Jarní měsíce, zejména pak květen,
jsou na činnost tradičně velmi bohaté.
Nejnáročnější akce nás čekala sedmého,
kdy jsme pořádali 42. ročník Pochodu
osvobození. Na trasách 15, 27 a 35 km jej
pěšky nebo na kole absolvovalo celkem
138 turistů, z toho 82 účastníků trasu 15
km, 38 jich absolvovalo trasu 27 km, 14
turistů pak trasu 35 km a neoficiální padesátku projeli na kole 4 účastníci. I letos

jsme navázali na pozitivní zkušenosti z
minulých let a při organizaci Pochodu
spolupracovali s ochránci přírody, kteří nám umožnili u chaty Jelenice zřídit
kontrolu č. 3. Ti ve stejném termínu
pořádali Otvírání studánek, k němuž se
účastníci Pochodu měli možnost připojit. Vzhledem k velmi pěknému počasí
se obou akcí zúčastnilo poměrně velké
množství lidí, takže u Jelenice bylo i v
7
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letošním roce velmi živo. K příjemné atmosféře jistě přispěla i skupina Experiment, která zde v odpoledních hodinách
vystoupila. Tradiční cílovou gulášovou
polévku i letos uvařil a „zasponzoroval“
Marek Kousalík. Díky pomoci kolektivu
specialistek byl výsledek vynikající, za
což patří všem poděkování.
Další květnovou akcí byl tradiční
turnaj smíšených dvojic v badmintonu,
který za účasti 11 dvojic vyhráli Katka
Plevová a Standa Žemla.
Začátkem června jsme již podeváté
vyrazili za turistikou. Opět to bylo do
hor, tentokrát přišly na řadu Krkonoše.
I tato výprava, které se zúčastnilo 28
turistů, se velmi vydařila, takže jsme v
příjemné společnosti strávili krásných 5
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dnů plných hezkých zážitků, o které se s
Vámi rádi podělíme v samostatném příspěvku.
Velice nás potěšilo, že se nám podařilo realizovat třetí ročník letního
minitábora pro naše nejmenší na zdejším Biotopu. Děti spolu se svými rodiči strávili pod vedením Tomáše Dudka
příjemný víkend. Všem organizátorům
patří dík.
Jak již bylo naznačeno, oddíl nohejbalu se momentálně potýká s personálními problémy, takže jsme byli nuceni se
odhlásit z 18. ročníku Východní konference. Je to docela smutné, protože jsme
byli zakládajícími členy turnaje a v jeho
historii patříme s devíti vítězstvími k
nejúspěšnějším před druhými Viničný-

mi Šumicemi se šesti úspěchy. Doufáme,
že se brzy podaří personální problémy
vyřešit a navázat tak na naši dosavadní
úspěšnou reprezentaci.
Zpracoval: Miroslav Vlach – starosta

Poděkování patří Mysliveckému spolku
Vin.Šumice-Kovalovice a Markétě Hynkové
za uspořádání dětského dne!

KRKONOŠE
O výběru Krkonoš bylo rozhodnuto již loni, po úspěšné návštěvě pískovcových lokalit v čele s Českým rájem.
Krkonoše jsou nejen nejvyšším pohořím v Čechách, ale i nejstarším. Formovaly se asi před 400 miliony let a jejich oblý tvar
tomu odpovídá.
Krkonoše mají tři nejznámější turistická místa. Pec pod Sněžkou, Špindlerův Mlýn a Harrachov. Těchto center se využívá k nástupu na horské hřebeny, každé jsme navštívili a získali tak přehled
o téměř celém krkonošském území.
Na kontrolní sraz u Tvrze se 1. června dostavilo 8 aut i s posádkami čítajícími 28 turistů.
1. 6. – v 7:00 jsme vyjeli směr Krkonoše, každý svou cestou, abychom se znovu sešli na parkovišti u lanovky v Jánských Lázních. Po
prohlídce zatím ne moc frekventovaných lázní vyjíždíme lanovkou
na Černou horu. Řidiči se stejnou cestou vrací do Jánských Lázní,
aby se přepravili do Pece na chatu FTVS na Muldě, ostatní se k chatě
vydali poklidnou sedmi kilometrovou hřebenovkou. Chata na Muldě nebyla zvolena jako naše základna náhodně, pro mnohé naše návštěva nebyla první a všichni tuto chatu doporučili. Ubytování sice
trochu internátní, ale strava vynikající, stejně jako milý personál a
nezapomenutelná vyhlídka na Zahrádky, Sněžku či Liščí horu.
2. 6. – Královská etapa na zahájení pobytu. Pěšky 4 km klesáním
do Pece a lanovkou na Sněžku. Počasí přes nepříznivou prognózu
drží, vidět do Polska však přes oblačnou hradbu není. Část výpravy
se vrací do Pece a odjíždí na Pomezní boudy, ostatní schází po neoblíbené balvanité cestě do Obřího sedla. Odtud jsou již cesty příjemnější a po nich přicházíme k první občerstvovací stanici na Luční
boudě. Pro informaci cena svíčkové 180 Kč, se slevovou kartou je
k ní pivo, pivo bez karty 50 Kč. Od Luční boudy kolkem Památníku obětem hor mírným stoupáním okolo Luční hory na Výrovku a
dále k Chalupě Na Rozcestí. Zde máme 2/3 tůry za sebou a Liščím
hřebenem se vracíme na chatu. Těsně před cílem nás zastihla malá
přeprška.
3. 6. – Harrachov, přesun trval do 11:00. Parkujeme před sklárnou, kupujeme vstupenky a vstupujeme do výrobní haly. Po přednášce na pavlači sestupujeme přímo do sklářské hutě. V provozu je
jedna pec a okolo ní několik individuálních pracovišť. Všichni dělají
jednu věc a všechny výrobky jsou stejné. Obdivujeme řemeslnou
zručnost sklofoukačů. Zarazila nás skutečnost, že při této práci ně8

kteří současně kouřili. Bylo konstatováno, že vyrábí kouřové sklo.
Součástí areálu je pivovar, kde zdarma na vstupenkový kupón dostanete 1/3 l piva. Další slevový kupón lze uplatnit na podnikové
prodejně. Také navštěvujeme sklářské muzeum. Po obědě měníme
plán a před hrozbou deště se vzdáváme výjezdu okolo můstku na
Čertovu horu. Náhradou mělo být hornické muzeum, kde však bylo
nepředpokládaně zavřeno. Tak se alespoň vydáváme k Mumlavským vodopádům. Cestou spadlo pár kapek, které si nezasloužily
rozevření deštníků. Na chatu přijíždíme těsně před večeří.
4. 6. – opět přejezd, tentokrát o něco kratší, do Špindlerova Mlýna. Na parkovišti u lanovky nás čeká „příjemná“ informace, 120 Kč
za parkování. Vyjíždíme na Medvědín, tentokrát sedačkovou lanovkou. Náš cíl – pramen Labe. Mírným, ale táhlým stoupáním se
dostáváme k Vrbatově boudě ha Zlatém návrší. Po žluté okolo Harrachovských kamenů k Labské boudě. Část výpravy jde k pramenům Labe. Všichni pak kamenitými, ale upravenými serpentinami
po modré značce Labskými kaskádami zpět do Špindlerova Mlýna.
Výjezdní den zakončujeme na bobové dráze.
5. 6. – po úhradě útraty na Muldě opět individuálně vyrážíme
k domovu. Někteří využívají blízkosti Kuksu u návratové trasy a prohlédli si Šporkův zámek, základnu proponovaných lázní.
Na závěr. Krkonoše jsou sice drahé, ale hezké a určitě jsou dominantou mezi českými horami. Můžeme konstatovat, že všech 28
účastníků letošního horského putování se vrátilo bez újmy na zdraví
a s příjemnými turistickými zážitky. Takže vyvstává otázka kam příští rok.
Zpracoval: Zdeněk Stejskal
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HASIČI
Novou soutěžní sezonu jsme odstartovali 15. května v Sivicích,
kde probíhalo první kolo požárního sportu. Při neúčasti několika
favorizovaných týmů se zdál být jasným adeptem na první místo
tým Tvarožné. Poté, co se při rozcvičování na štafetu zranil jeden z
našich nejrychlejších běžců Tomáš Martauz, naše naděje na medailové umístění zase o něco pohasly. Museli jsme rychle improvizovat
a výsledný čas ze štafety 86:40 pro nás byl nakonec zklamáním. Doufali jsme, že potvrdíme kvalitní výkon z loňského roku a opět překonáme hranici 80 sekund. Naše zaváhání jsme se tak snažili odčinit
u dvou pokusů požárního útoku. To se nám nakonec podařilo, byť
jsme se k našemu rekordu z roku 2014 moc nepřiblížili. Časy 37:46
a 34:83 byly v obou kolech těmi nejrychlejšími. Tvarožná zaostala
daleko za svými možnostmi, což nám v celkovém součtu přineslo
premiérové vítězství na této soutěži. Za zmínku stojí také omlazení
našeho družstva, kdy polovina našich soutěžících měla méně než 19
let. Škoda jen, že do soutěže nemohl zasáhnout i zmiňovaný Tomáš,
jehož zranění mu nedovolilo startovat ani na dalších soutěžích. Další
nemilou skutečností byl malý počet zúčastněných družstev. Celkem
v mužské kategorii zápolilo jen 5 týmů, což je za poslední roky nejméně. Z prvenství jsme se tedy radovali my, druhá skončila Tvarožná a na třetím místě se umístili hasiči z Blažovic. Soupisku našeho
týmu tvořili: Lukáš Andrysík, Martin Jedlička, Petr Jedlička, Tomáš
Martauz, Tomáš Šmerda, Michal Valter, Pavel Valter a Oldřich Večeřa.
Začátkem června nás čekala prestižní soutěž ve Tvarožné, kde
se nám prozatím nepodařilo nikdy v historii vyhrát. Z tohoto důvodu jsme tréninkům věnovali velké úsilí. Také jsme zrenovovali
již nefunkční překážku požární okno, která je hlavním úskalím této
soutěže. 5. června nastal den, kdy jsme svou přípravu prověřili ostrým startem. Pro nízký počet soutěžních družstev, kdy se v mužské
kategorii sešlo jen šest týmů, probíhala soutěž dvoukolově. Počítal
se lepší dosažený čas. Při našem prvním pokusu se na nás pravděpodobně podepsala nervozita a dosažený čas 1:43 nebyl rozhodně

tím, kterým jsme mohli pomýšlet na vítězství. Navíc si domácí tým
Tvarožné počínal i s novým soutěžním vozidlem velmi dobře, kdy s
časem 1:29 navázal na své předchozí kvalitní výsledky. Ve druhém
kole nám až na drobnosti vyšlo vše podle plánu a s časem 1:26 jsme
se zařadili na průběžné první místo. Na startu však čekal ještě tým
Velatic, který hranici 1:30 dokázal v minulosti také několikrát překonat. Naše obavy se ukázaly jako oprávněné. Už už to vypadalo, že nás
jejich tým porazí o sekundu, možná ještě méně. Pak ale přišla chyba
u jejich levého proudu, kde neměli spojenou proudnici s hadicí. Následný gejzír vody z hadice, zastavení vody, zapojení proudnice a sestřelení terče znamenalo časovou ztrátu, která je ve výsledku sesadila
až na třetí místo. 25 let dlouhé čekání na vítězství, tak dlouho už totiž
soutěž probíhá, bylo konečně u konce a my jsme mohli pozvednout
nad hlavu broušený putovní pohár pro vítěze. Druhé místo obsadila
domácí Tvarožná, třetí byly zmiňované Velatice. Vítězný tým tvořili: Lukáš Andrysík, Petr Jedlička, Patrik Lev, Marek Šmerda, Tomáš
Šmerda, Pavel Valter a Oldřich Večeřa.
Prozatím naší poslední akcí byla soutěž v Pozořicích, kam jsme
zavítali 19. června. Stejně jako předchozí dvě měla stejný jmenovatel,
čímž byl malý počet startujících družstev, zde konkrétně čtyři. Zde
se nám obvykle daří a tento fakt jsme potvrdili i v tomto roce. Až
na drobnosti proběhl soutěžní pokus dobře. Na výsledný čas 1:26
nedokázal žádný ze zbývajících týmů najít odpověď. Loňské prvenství se nám tedy podařilo obhájit. Na druhém místě skončily domácí
Pozořice, třetí příčku vybojovala Tvarožná. Je jen škoda, že v době,
kdy se nám podařilo sestavit konkurenceschopný tým, klesá počet
soutěžních družstev. Do budoucna je tak možné, že některé soutěže z celoročního kalendáře úplně zmizí, což si nikdo z nás nepřeje.
V našem týmu startovali: Lukáš Andrysík, Petr Jedlička, Patrik Lev,
Marek Šmerda, Tomáš Šmerda, Pavel Valter a Oldřich Večeřa.
Více informací naleznete na našich stránkách: http://sdhkovalovice.cz/
Oldřich Večeřa

HASIČI MLÁDEŽ
ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH KOVALOVICE OD KVĚTNA DO ČERVNA 2016:
21. 5. 2016 PLAMEN (AREÁL VUT BRNO)
Naši obec reprezentovala na této soutěži pouze Martina Lvová v kategorii starších dorostenek. Skončila na prvním místě!
Krajského kola, do kterého tímto umístěním postoupila, se ale
bohužel s časových důvodů nezúčastnila.
Družstvo mladších ani starších žáků se nepodařilo sestavit, pro-

to jsme se domluvili s oddílem mladých hasičů ve Tvarožné
a čtyři naši členové soutěžili za jejich tým. Michal Andrysík,
Marek Martauz, Adam Vinohradský a Matyáš Filip tak Tvarožné dopomohli ke krásnému druhému místu v kategorii starších
žáků.

28. 6. 2016 PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ SIVICE
Této soutěže jsme se zúčastnili s oddílem
starších žáků. Tentokrát nebyl oddíl z
Tvarožné naším spojencem, ale největším
konkurentem. V napínavém boji nás nakonec o jediný bod porazili a my jsme domů
odjížděli se stříbrným pohárem.
Účastníci: Michal Andrysík, Marek Martauz,
Adam Vinohradský, Matyáš Filip, Eliška Andrysíková, Tomáš Sedláček a Vojta David.

Touto soutěží jsme ukončili další
rok naší činnosti a teď už nás čeká
jen tradiční prázdninový pobyt na
Říčkách, kam se všichni moc těšíme.
Děkuji tímto všem členům oddílu
za celoroční práci a reprezentaci
Kovalovic.
Pavel Martauz
9
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SKAUTI
CO NOVÉHO NA SKAUTSKÉ STEZCE
Naše skautské středisko věnuje trvalou péči vzdělávání
svých členů na všech úrovních. První stupeň určený pro rádce
družin je rádcovský kurz. Ten naše středisko pořádá již řadu
let. O tom posledním se dovíte více v následujících řádcích.
Další ročník střediskového rádcovského kurzu proběhl
ve dvou víkendech v listopadu a březnu. Zúčastnilo se ho 12
skautů a skautek, z toho 4 ze střediska Jedovnice.
Na rádcovském kurzu se skauti seznamují s tajemstvím
vedení družiny, s tím, co vše musí správný vedoucí družiny
umět, jak se chovat k dětem, jak jim správně nachystat program schůzky. Získají znalosti z oblasti zdravovědy, pedagogiky, psychologie, nauky o přírodě a mapách a dalších oborů.
Aby to nebylo jen o vzdělávání, tak se seznámí podrobněji se
šiframi, jaká je jejich role ve skupině (zda patří mezi organizátory, iniciátory nebo imitátory…), jaké typy dětí jim mohou
do skautské družiny přijít a jak pracovat s jejich omezeními
(ekzematici, astmatici, alergici, autisti), jakou roli hraje hudba
ve skautském oddíle aj.
Na přednášky jsme pozvali členy našeho střediska i skauty
z jiných středisek a myslím si, že to stálo za to. I podle ohlasů
absolventů byl rádcovský kurz pro ně velkým přínosem. Každý absolvent má ještě za úkol zpracovat určité úkoly, které
odevzdá a v polovině května se uskuteční zakončení rádcovského kurzu, kde si každý z nich obnoví skautský slib a dostane dekret o úspěšném absolvování kurzu.
Jana Kvapilová,
výchovná zpravodajka střediska
V sobotu 23. dubna se uskutečnila pouť skautů brněnské
diecéze do Žďáru nad Sázavou. Zúčastnilo se jí i několik skautů z našeho střediska. Pouť byla zaměřena k letošnímu roku
Božího milosrdenství a symbolicky začínala ve Slavkovicích,
kde je zatím jediný kostel v naší zemi zasvěcený Božímu milosrdenství. Účastníci na asi jedenáctikilometrové pouti prošli
několik stanovišť s různým programem – úkoly a hrami. Pouť
je zavedla do areálu poutního chrámu sv. Jana Nepomuckého
na Zelené hoře, známé památky zapsané v seznamu Unesco.
Odtud už to byl jen kousek do cíle poutě – baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Žďáru nad Sázavou. V
areálu byl připraven výklad o historii zámku – bývalého kláštera, poslední soutěže a občerstvení.
V 15 hodin byl slavnostní nástup jednotlivých výprav za
účasti brněnského biskupa ThLic. Vojtěcha Cikrleho. Ten se
pozdravil s jednotlivými výpravami, poděkoval skautům za
jejich službu a včele průvodu je dovedl ke svaté bráně v bazilice. Po jejím průchodu následovala mše svatá a na jejím konci
vyhodnocení soutěže o putovní cenu. Tu si tentokrát odvezli
skauti z Rájce – Jestřebí.
Poutě se letos zúčastnilo více než 350 skautů nejen z brněnské diecéze.
Aleš Mikula,
vedoucí střediska
V neděli 24. dubna, na svátek patrona skautů, se po mši za naše
skautské středisko v pozořickém kostele uskutečnilo střediskové
kolo Závodu světlušek a vlčat o vlajku náčelní a totem náčelníka
u chaty Jelenice. O něm se dočtete více v následujících řádcích.
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Celkově dorazilo 11 družin, 6 dívčích a 5 chlapeckých. Závod se nesl v duchu seriálu Hvězdná brána a družiny - budoucí týmy SG-1 - usilovaly o zařazení do projektu mimozemského cestování pomocí starodávných zařízení. Účastníci se
celý den pohybovali po značené trase a na stanovištích plnili nejrůznější úkoly. Vedoucí je zkoušeli ze znalosti přírody,
zdravovědy, dopravních značek, museli prokázat dovednosti
manuální zručnosti, logického myšlení, vztah k vlasti a skautingu, vyhledat potřebné informace a zvládnout krizové situace. Navzdory původním předpovědím počasí nás déšť naštěstí
nezastihl a téměř celou dobu svítilo slunce.
V dívčí kategorii se na 1. místě umístily světlušky z 1. dívčího oddílu z Pozořic a také chlapeckou kategorii vyhrála vlčata z Pozořic.
Matěj Rádsetoulal,
výchovný zpravodaj střediska
Okresní kolo závodu světlušek a vlčat proběhlo letos ve
Střelicích u Brna 7. května. Zúčastnili se ho i naše světlušky
a vlčata. Celý závod byl protkán tématem ukradeného pokladu a účastníci se také dozvěděli spoustu zajímavostí z historie
obce Střelice. Pozořičtí účastníci obou kategorií se umístili na
stupních vítězů a postoupili do krajského kola, které se konalo
v krásném Lednicko-Valtickém areálu 28. - 29. května.
Součástí dvoudenního klání byla i prohlídka zámku a dobrodružná večerní hra s tématem znovuvybudování zničené
vesnice. V neděli ráno se konala mše svatá v zámecké kapli.
Po sečtení všech získaných bodů přišlo vyhlášení, které nás
velmi potěšilo. Naše světlušky byly stejně jako v okresním kole
na prvním místě ze šestnácti dívčích družin a postoupily do
celostátního kola, které proběhne v září v Novém Městě nad
Metují.
Jana Skládaná, vůdkyně dívčího oddílu Pozořice
Vyvrcholením letošního skautského roku budou letní tábory, jejichž příprava bude v nadcházejícím období stále více
zaměstnávat naše vedoucí. O našich letošních táborech se dozvíte více v některém z příštích čísel Zpravodaje.
Aleš Mikula,
vedoucí střediska
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STROMÍK
DO TRAMTÁRIE!!!
Největší slavností roku pořádanou ve Stromíku, je již tradiční Rodinné divadelní odpoledne. Ke konci května se na zahradu
hájovny sjedou nejrůznější divadelní uskupení a hudební skupiny.
Hlavními hvězdami jsou ale vždy naše děti, které společně s pedagogy připraví divadelní představení. Letos jsme ho nazvali Do
Tramtárie a bylo inspirované knihou o cestování žlutých trabantů
kolem světa. Vždy máme radost, když se nám podaří vtáhnout do
příprav i účinkování co nejvíc dětí. Každý si může vybrat svou roli,
která je mu příjemná. Někdo je frontmenem a s chutí zpívá a tančí,
ať je hlediště prázdné anebo narvané do posledního místa. Někdo
se nerad ukazuje, ale
zase dokáže výborně
pracovat s rekvizitami,
někdo dělá nápovědu a
někdo, kdo o publicitu
nestojí vůbec, sedne si
do koutku k bubnům a
jiným nástrojům. Stačí pár úderů do bubnů
djembe a z pozorské há-

jenky se jako kouzlem ocitáme tu v Africe, tu v kruhu amerických
Indiánů, až nás mořské vlny, které se rozběhly hledištěm, donesly
do Austrálie.
Po temperametním dětském divadle jsme se zklidinili u poetického představení Divadla Líšeň Andělé z lesa. A pak už občerstvení, které je celé pod taktovkou rodičů, tvořivé dílničky a k tomu
spousta hudby v podání skupin Tři tečky a Lišajband.
Mnoho divadla, mnoho radosti, smíchu, přátelství, mnoho
tance a zpěvu, to je divadelní odpoledne. A když zapadne slunce
a utichne divoké křepčení, sejdou se ti nejvytrvalejší u ohně a do
noci se nesou tóny lidových písniček.
Lesní ptáci neví, co si o té hudební konkurenci mají myslet, a
tak za svítání, když všichni zpěváci znaveně dospávají ve stanech,
přednesou triumfálně svůj ranní koncert, kterému se žádný lidský
zpěv nikdy nevyrovná.
Přejeme Vám, aby i ve Vašich letních dnech byl prostor pro setkání s milými přáteli, aby Vám nic nevzalo chuť do tance a zpěvu a
abyste se ze všech dálek rádi vraceli domů.
Za Stromík
Tereza Jiráčková

MINISTRANTI - ZELENÁ ZÁPLAVA
V letošním roce se nám počet
ministrantů rozrostl na 52 kluků základní školy a 13 středoškoláků či
vysoškoláků, kteří zárověň plní funkci
vedoucích a trenérů. Povinnost každého ministranta je jednou za 14 dnů
splnit svěřené úkoly v kostele při mši
svaté ve všední den. Jednou za čtrnáct
dnů se sejdeme v pátek v 17,00. Následuje v 18,00 mše a po ní hrajeme florbal. První věkový stupeň v
ZŠ Sivicích a druhý stupeň v ZŠ Pozořicích. Během školního roku
jsme se zúčastnili několika ministrantských sportovních akcí.
Jako každoročně listopadové olympiády a únorového florbalového odpoledne v Telnici. Velmi vydařené bylo červnové florbalové
utkání SOKOL Pozořice, ZŠ Pozořice a Zelená Záplava.
V celoročním bodování letos zvítězil Dominik Coufal. Tento
titul obhájil již potřetí, což v historii naší farnosti nikdo nedokázal. Alespoň o tom nejsou dochovány žádné historické záznamy.
Gratuluji :-) Druhé místo obsadil Kryštof Drápal a třetí misto ob-

hájil Karel Barták.
Společně s nimi jsme
slavnostně odměnili na konci školního
roku na již tradičním „ pálení školy“
za velkého potlesku
dalšich deset nejlepších ministrantů.
Byli to: Šimon Fuks,
V pátek 25.6. bylo slavnostně otevřené
který zároveň splnil
nové hřiště na farním dvoře.
všechny ministrantské stupně. Dále Marek Kratěna, Adam Beneš, Karel Devetter,
Pavel Krchňavý, Jan Šmerda, Tomáš Kroča, Martin Jiráček, Lukáš Tesař a Matěj Kroča. Všem velmi gratuluji.
Děkuji všem, i rodičům, za nasazení v letošním roce a těším
se, že se opět sejdeme 16.9. v pátek v 17,00 na farním dvoře a
rádi mezi sebou uvidíme i nováčky :-)
Petr Šmerda - Smrček

DUCHOVNÍ OKÉNKO
BUĎ POCHVÁLEN (POKR. Z MINULE)
V posledním čísle kovalovického zpravodaje jsem v duchovním okénku prezentoval encykliku papeže Františka Laudato
si (Buď pochválen) o nutnosti péče o naše
životní prostředí. Dovolte mi, abych i tentokrát pokračoval v započatém tématu.
Nosná myšlenka papežovy encykliky
poukazuje na spojitost stavu životního
prostředí se stavem lidského srdce a lidské

společnosti. Současný papež poukazuje na
svět jakožto společný domov všech lidí.
Zde je třeba se ptát, co je smyslem života
na zemi, jaké jsou hodnoty a základy společenského života, co je cílem lidské práce
a veškerého našeho úsilí. Pokud se nebudeme zabývat těmito hlubšími problémy,
nepovede naše starost o ekologii k žádným významným výsledkům. Proto zde

papež vybízí nejen věřící, ale též všechny
obyvatele naší planety k ekologickému
obrácení, které v sobě má zahrnovat kromě starostlivosti o přírodu, také hluboce lidské a sociální otázky. Vždyť „kniha
přírody“ je jedna a nedělitelná! Zahrnuje
v sobě životní prostředí, život, sexualitu,
rodinu, sociální vztahy, zaměstnanost a
mnoho dalšího. Platí totiž, že zhoršování
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stavu přírody jde ruku v ruce s kulturou
utvářející lidské soužití.
Dovolím si zde ocitovat 2 články z papežova dokumentu:
10. Na tomto místě encykliky chci
uvést jeden krásný a podnětný příklad.
Vybral jsem si … jméno (sv. Františka),
jeho vedení a inspiraci ve chvíli, kdy jsem
byl zvolen římským biskupem. Věřím, že
František je povýtce příkladem péče o to,
co je slabé, a také příkladem radostně a
autenticky prožívané integrální ekologie.
Je svatým patronem všech, kdo studují
a pracují na poli ekologie; oblíbili si jej i
mnozí nekřesťané. Projevoval zvláštní pozornost k Božímu stvoření i vůči chudým
a opuštěným. Miloval a byl milován pro
svoji radost, velkorysou oddanost a pro
svoje všeobjímající srdce. Byl mystikem
a poutníkem, který žil v jednoduchosti a
obdivuhodné harmonii s Bohem, s druhými, s přírodou a sám se sebou. V něm
je patrné, do jaké míry jsou neoddělitelné
starost o přírodu, spravedlnost vůči chudým, nasazení pro společnost a vnitřní
pokoj.
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11. Jeho svědectví nám také ukazuje,
že integrální ekologie vyžaduje otevřenost kategoriím, které přesahují slovník
exaktních věd či biologie a vztahují se k
podstatě toho, co je lidské. Pokaždé když
František pohlédl na slunce, měsíc i ty
nejdrobnější živočichy, reagoval zpěvem a
zapojil do své chvály každého tvora způsobem, jaký známe, když se zamilujeme
do nějaké osoby. Komunikoval s veškerým
stvořením a kázal dokonce květům, „které
vybízel, aby chválily a milovaly Hospodina jako bytosti obdařené rozumem“. Jeho
reakce byla něčím více než intelektuálním
oceněním nebo ekonomickou vypočítavostí, protože pro něho bylo každé stvoření bratrem či sestrou, s nimiž jej pojilo citové pouto. Proto se cítil povolán pečovat
o všechno, co existuje. Jeho učedník svatý
Bonaventura o něm vyprávěl, že „když
nahlížel společný původ všech věcí, cítil
se naplněn ještě větší zbožností a nazýval
i ta nejmenší stvoření bratrem či sestrou“.
Tímto přesvědčením nelze pohrdat jako
nějakým iracionálním romantismem,
protože ovlivňuje rozhodnutí, jimiž se řídí

naše jednání. Přistupujeme-li k přírodě a
k životnímu prostředí bez této otevřenosti
k úžasu a obdivu, nemluvíme-li ve svém
vztahu ke světu jazykem bratrství a krásy,
budou naše postoje podobné postojům
vládce, spotřebitele anebo pouhého vykořisťovatele přírodních zdrojů, neschopného klást meze svým bezprostředním
zájmům. A naopak, pokud se cítíme
vnitřně sjednoceni se vším, co existuje,
pak se spontánně rodí střídmost a péče.
Chudoba a střídmost svatého Františka
nebyly pouze vnějším asketismem, nýbrž něčím radikálnějším: odmítnutím
dělat z reality pouhý předmět užití a
nadvlády.
Kéž by nám tento letní čas, čas dovolených a prázdnin, čas strávený v přírodě, pomohl dívat se na svět více „ekologickýma“ očima v duchu sv. Františka…
To nám všem moc přeji!
P. Pavel Lacina, pozořický farář
Encykliku Laudato si vydalo nakladatelství Paulínky a je k dostání i v elektronické podobě na www.paulinky.cz.

FLORBAL
V pátek 3.6. proběhl v naší ZŠ 2. ročník florbalového turnaje
mezi ministranty Zelená záplava, ZŠ a naší TJ Sokol Pozořice.
Letos byl turnaj rozšířen o kategorii mladších žáků 1. stupně
a taneční vystoupení děvčat. Zájem o tento čtvrtý nejrozšířenější sport také na pozořicku stále stoupá a tomu odpovídal
i počet návštěvníků turnaje. Mezi nimi se objevil i náměstek
hejtmana Jmk pan Stanislav Juránek, pan farář Pavel Lacina či
ředitel naší ZŠ pan Jan Dudek.
V přeplněné a dusnem zalité tělocvičně se odehrálo 6 velmi
pěkných a většinou dosti vyrovnaných zápasů, v nichž získali poháry v obou kategoriích pozořičtí sokolíci.Druhé místo
v obou kategoriích získali zaslouženě hráči Zelené záplavy.
Součástí vyhlášení výsledků bylo i zveřejnění nejlepších hráčů
každého týmu a nejlepších brankářů v obou věkových skupinách. Diplom, medaili a cenu si tak domů odnesli tito hráči:
TJ Sokol Pozořice – ml. žáci: Jakub Kalábek
TJ Sokol Pozořice – st. žáci: Adam Wnetrzák
ZŠ Pozořice - ml. žáci: Jan Juráň
ZŠ Pozořice - st. žáci: Štěpán Bambušek
Zelená záplava - ml. žáci: Karel Devetter
Zelená záplava - st. žáci: Michal Andrysík

Martin Jiráček a Radek Beňák (brankáři Zelené záplavy a TJ
Sokol)
Závěrem je třeba poděkovat vedení základní školy za poskytnutí tělocvičny, panu učiteli Petru Kadlecovi za obětavost
a vytrvalost ve funkci rozhodčího, Petru Šmerdovi, Jaromírovi Šmerdovi, Markovi Šmerdovi a Josefu Jiráčkovi za pomoc
s organizací a přípravou a také Jitce Šmerdové za přípravu
krásného tanečního vystoupení děvčat.
Výsledky jednotlivých zápasů a tabulky bodování branek budou v nejbližších dnech doplněny!
Pavel Topinka
p

NOC KOSTELŮ
V pátek 10.6. bylo vrámci celoevropské akce Noc kostelů živo i v tom pozořickém a jeho okolí až do 22 hodin.
Události předcházelo setkání starostů všech obcí, které patří do farnosti.
Hlavní program zahájilo slavnostní vyzvánění
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zvonů a mše svatá. Hlavní bod kulturního a společenského programu, který následoval po mši, byl společný benefiční koncert
Johan Strauss Kvintetu pozořického
rodáka Jiřího Preissingera s pěveckým
sborem z rakouského Ebreichsdorfu

a chrámovým sborem z Pozořic. Pestrá hudební směs od skladeb Johanna
Strausse až po moderní U2 se rozhléhala
zaplněným kostelem, ale byla slyšet i v
otevřené kryptě pod kostelem. Dechberoucí pohledy na Pozořice, Sivice i vzdálenější okolí mohli zažít všichni návštěv-
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níci při vystoupání na věže kostela, pro
ty zvídavější byly letos připraveny i dvě
komentované prohlídky. I když většina
programu probíhala v interiéru kostela,
zajisté si každý i zdálky všiml nové fasády na věžích a celém průčelí kostela a po
více než deseti letech chybějící výstražné
cedulky: pozor padá omítka.
V prostorách fary a farního dvora
bylo jako obvykle připraveno zázemí pro
občerstvení. Kromě již tradiční a osvědčené kavárny byl otevřen i farní sklep, kde
bylo možno ochutnat vína od místních
vinařů. Pro děti byla kromě populárního
počítání schodů, prohlídky hodinového
stroje, zvonů a hrkače ve věžích kostela

Kovalovický zpravodaj
připravena výtvarná
dílnička na faře a k
dispozici rovněž farní
dvůr, kde je nově vybudované hřiště.
Věříme, že pro
všechny návštěvníky
byla akce nejen kulturní a společenskou
událostí, ale i vhodnou příležitostí ke
zklidnění, zamyšlení
se a setkáním s křesťanstvím a vírou v
Boha.
Pavel Kříž

KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
věřím, že i v době dovolených a
prázdnin sáhnete po dobré knížce. Určitě si vyberete pro sebe i pro vaše děti. Já
vám tady nabídnu jen několik.
Těm nejmenším se určitě budou líbit
knížky podle televizního seriálu O lokomotivě Tomášovi a mašince Tomášovi.
Percy a James mezi vagony a Tomáš,
James a červený balon.
Pro prvňáčky je řada knih označená „ první čtení „ Bubáček a Myšošlap,
Myška a pohádková polívka. Sedm
pohádek pro malé myšky, Matýsek
a Majdalenka, Kvak a žbluńk se bojí
rádi, Půjčovna babiček, Příběhy skřítka Kapradínka, Fotbalový sen – to už
nejsou pohádky, ale příběh malého Vojty – nadaného fotbalisty.
Čím budu – to je knížka s přesným
popisem a vtipnými ilustracemi patnácti
povolání.
Čtenáři detektivek českých autorů
určitě sáhnou po kriminálních povídkách Hra se smrtí – autor Houser Jiří.
Mizivá šance - dva příběhy od
Brožíkové Heleny.
Musíš mě zabít – detektivní příběh
ze současnosti od známé autorky Evy
Kačírkové.
Napínavý příběh z prostředí golfového sportu napsal Kuťák Jaroslav –
Poslední odpal.
Starožitná smrt – Češka Stanislav.
K napsání tohoto příběhu autora inspirovala krádež sochy sv. Pavla z brněnské katedrály v roce 1991. V roce
2004 byla na oltář umístěna kopie sochy, ale o dva roky později policie sochu objevila.
Čtenář americké detektivky sáhne
třeba po knize Soukromé hry – Pa-

tterson James. Někdo, kdo si říká Kronos tvrdí, že vrátí olympijským hrám
jejich slávu a zničí všechny, kteří je svou
chamtivostí pošpinili. A proto vraždí.
Lincolnův mýtus – Berry Steve. Co
když prezident Lincoln podepsal dokument, který ohrožuje i dnešní Spojené
Státy. A co když se ten dokument dostal
do nesprávných rukou? Podaří se státy
zachránit?
Oblíbená autorka Lenka Lanczová
píše většinou pro mladé čtenáře. Oranžové blues je příběh sedmnáctileté
Marcely, ale druhý román si přečtou i o
dvacet let starší. Ono se totiž za dvacet
let od krásných osmnácti všechno hodně změní. To víme všichni – i hrdinka
tohoto románu.
Taťko neodcházej – Řeháčková
Věra. Pavel si ve středním věku dokazuje svou mužnost odchodem od rodiny a
mladou milenkou. Podle něj by to děti a
manželka měly pochopit. Ale děti nesou
jeho odchod velmi těžce.

Soukromý ráj – Zuzana Francková.
Osud tvrdě zasáhne do života mladé
Veroniky a Radka. Čeká je tvrdá životní
zkouška.
Zlatá chiméra Borgiů – Benzoni J.
Píše se rok 1912 a právě se potápí Titanic. V panice dochází k vraždě a vzácný
šperk změní majitele, aby se poletech
znovu objevil.
Líný rodič – Hodkinson Tom. Kniha pro toho, kdo hledá dobrou radu a
praktické příklady jak vychovávat děti.
A také třeba zjistíte, že rodičovství může
být i zábava a ne jen noční můra. Ale s
dětmi si jeden užije od všeho něco.
Viničné Šumice – zajímavá kniha
k 130. Výročí otevření školy a 666 let
od první písemné zmínky o obci. Text i
krásné fotografie vám přiblíží současný
život i některé důležité události a změny v minulosti.
Dánský autor Willy Breinholst je
nejčtenější světový humorista. Přesvědčíte se o tom v knize Jak přežít manželství.
S jedinečným popisem elitních
sovětských jednotek přichází autor
Viktor Suvorov v knize Specnaz.
Autor prošel výcvikem jako příslušník vojenské rozvědky.
Visingr Lukáš – Zbraně 21.
století. Nejmodernější zbraně současnosti, ale i zbraně, které jsou vyvíjeny, aby v budoucnosti zajistily
vojenskou moc ve vesmíru, na zemi,
ve vzduchu i v oceánech.
Z vojenského prostředí jsou i
další dvě knihy podle skutečných
událostí – Západní fronta a Bitva
o Slezsko.
Příjemné léto s knihou
vám přeje Milada Terberová
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ČÍ SÓ HODY?
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CHOLERA NA POZOŘICKU V 19. STOLETÍ
Šíření cholery v 19. století se v několika případech dostalo
do značných rozměrů. V Evropě se jednalo o tři velké epidemie,
které byly v období let 1829 – 1840, 1863 – 1875 a 1881 – 1896.
Původcem cholery je bakterie, která se do těla dostává
s kontaminovanou potravou nebo vodou. Inkubační doba je od
několika hodin do pěti dnů. Nemoc může mít různě intenzivní
průběh. U lehčích případů jsou příznaky nemoci jenom mírné, u těžkých případů dochází k silným křečím, k intenzivnímu
vodnatému průjmu a zvracení. Ztráty tělesných tekutin mohou
dosahovat více než 20 litrů za jeden den, v extrémních případech jsou ztráty vody až 30% tělesné hmotnosti během několika
hodin. Tím dochází mimo jiné k houstnutí krve a snížení jejího
objemu. Těžký průběh cholery je pro postiženého zhruba v polovině případů smrtelný.
A tak se není čemu divit, že toto slovo nahánělo našim předkům hrůzu, poněvadž se nemoci nedokázali účinněji bránit.
Následky epidemie cholery na Pozořicku zaznamenáváme
celkem čtyřikrát, z toho dvakrát měla epidemie velké důsledky.
Viz tabulka.

1831/2
1836
1849
1866

Pozořice
6
13
6
40
65

Jezera
8
6
24
20
58

Kovalovice
3
30
13
56
102

V.Šumice
5
91
10
70
176

Sivice
24*
16
25
55
120

Hostěnice celkem
1
47
156
19
97
42
283
62
583

Poprvé to bylo v roce 1831, kdy na choleru v listopadu a
prosinci zemřelo v pěti obcích farnosti celkem 23 osob, v Sivicích, které tehdy přináležely pod jiné panství, byla epidemie až
v lednu a únoru 1832, jíž podlehlo 24 osob. Dále jsou zde zaznamenána ještě dvě úmrtí na choleru v červenci a srpnu, které
se jeví jako méně pravděpodobné, zřejmě šlo o jinou nemoc.
Další úmrtí evidujeme v r. 1836. Zatímco Hostěnicím se
epidemie doposud vyhýbala, v Šumicích máme velmi značný
úbytek zemřelých, mezi 12. září až 17. říjnem je to 91 osob.
Předposlední úmrtí na choleru jsou zaznamenána v září a říjnu
1849, to zemřelo ve farnosti 97 osob.
Dále se zaměříme na poslední epidemii, která proběhla
před 150 lety.
Události roku 1866 měly předehru a dohru na Moravě a
dotkly se i obcí okolo Brna.
V květnu začalo soustřeďování vojsk u Olomouce a koncem
června začaly válečné operace na severu Čech. K rozhodující
bitvě došlo 3. července u Hradce Králové. Po bitvě se rakouská armáda stahovala přes Moravu k Vídni a pronásledovala ji
pruská armáda, která dorazila do Brna 12. července. Příměří
bylo podepsáno v Mikulově 22. července. Vojsko žádalo přípřeže, koně, provádělo rekvizice, požadovalo chléb, mouku, víno,
kořalku, seno….
Průvodním jevem válek byly infekční choroby. Kde se hromadil velký počet lidí, tam si nemoci vybraly více obětí než
samotná válka. Onemocnění se šířilo u pruských vojsk i mezi
civilním obyvatelstvem.
Na stránkách matrik zemřelých jsou zapsána úmrtí způsobená touto epidemií od července do září. I když máme doloženu v Pozořicích přítomnost vojska, v případě zdejšího úmrtí

vojáka byl tento zapsán do svých vojenských matrik.
Oproti dosud udávaným počtům zemřelých je někde rozdíl.
Ve Vin. Šumicích (+71) je zapsána navíc jedna žena ze Sivic a
pro Sivice (+54) zde tento její zápis chybí. V Pozořicích místo dosud udávaných 22 osob epidemii podlehlo celkem 40 lidí.
Nutno předem podotknout, že matriky byly psány německy,
taktéž i příčina úmrtí. (ta ne vždy byla přesně určena). Výjimečně se mezi tím vyskytla jiná příčina úmrtí, např. dítě zemřelo na psotník, což byla obvyklá nemoc malých dětí. A jestli
to v tu dobu u několikaměsíčního dítěte byl zrovna psotník či
cholera je diskutabilní.
Teprve až od 15. srpna začínají umírat na choleru lidé v dalších obcích. Na Jezerách v srpnu zemřelo 13 osob a v září zbylých 7. V Kovalovicích mezi 15. a 20. srpnem zemřelo 29 osob a
do konce srpna dalších 23, počátkem září ještě 3. Ve Vin. Šumicích po 15. srpnu zemřeli jen tři, od 22. do konce srpna 32 osob
a do 12. září 35 osob. V Sivicích mezi 16-20. srpnem zemřelo 7,
do konce srpna 32 a do 17. září 16 osob.
Rovněž průběh nemoci byl v jednotlivých obcích rozdílný.
Zatímco v Pozořicích většina osob na epidemii zemřela do 15.
srpna a příčina úmrtí má německý název s poznámkou orientální nemoc, po tomto datu je zapisována zde i v ostatních obcích již jen jako cholera. Proto musíme u Pozořic obě příčiny
úmrtí sloučit do jedné.
První zemřelí v Pozořicích byli z panského dvora, kdy 22. a
23. července zemřelo 5 osob. Do 15. srpna zemřelo dalších 19
osob a tento den 3 osoby, do konce srpna dalších 9 osob. Začátkem září máme 4 úmrtí, poslední úmrtí evidujeme 23. září.
Nejvíce zemřelých v jednotlivých dnech bylo v Hostěnicích
14. a 15. srpna po pěti osobách, v Kovalovicích 15. a 17. srpna
po devíti osobách a 28. srpna 7 osob, v Šumicích 23., 29. srpna
a 1. září po 6 a 2. září zemřelo 10 osob, v Sivicích 28. srpna zemřelo 6 osob.
Přehled počtu zemřelých dětí do 15 let a dospělých:
Obec

Děti do
chlapci
9
5
16
19
10
9
68

Pozořice
Jezera
Kovalovice
Vin.Šumice
Sivice
Hostěnice

15 let
dívky
7
7
9
17
6
9
55

dospělí
muži
14
3
14
15
18
11
75

dospělé
ženy
10
5
17
19
21
13
85

celkem
40
20
56
70
55
42
283

Věkové složení zemřelých na choleru v roce 1866:
Obec/věk

do
1

1-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

nad
71

celkem

Pozořice
Jezera
Kovalovice
Vin.Šumice
Sivice
Hostěnice

3
3
4
8
4
1

12
9
17
16
12
12

2
1
4
14
2
10

5
2
9
5
5
2

4
2
10
4
9
4

6
1
5
3
7
10

2

5
1
3
10
4

1
1

40
20
56
70
55
42

4
5
6
3

4
5

Pokračování příště...
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ZAJÍMAVOSTI NAŠEHO REGIONU
Podolí svou polohou patří k významným archeologickým lokalitám regionu. Tuto skutečnost potvrzují výsledky výzkumu prováděného na katastru obce již od roku 1850. Tehdy majitel zájezdního hostince …(viz tajenka)
V. Pestic zlomil při polních pracích na návrší Žuráň o veliký kámen pluh. Když tento kámen a potom mnoho dalších
odstranil, nalezl prostornou hrobku s pozůstatky lidských a koňských koster

TAJENKA
VODOROVNĚ: A. Někdo; slezské
město; vepř do váhy 100 kg.- B. Tento
rok; součásti střech; doupě.- C. Svislá
jeskyně; část básně; nemocný.- D. Mys;
zabíjačkové pochoutky; americký stát.E. Slovensky „ode“; tajenka; zkrácený
název tritolu.- F. Mláďata prasete; jinak
zvaný; číslovka.- G. Pcháče; úřední vyhláška (historicky); kypřit pluhem.- H.
Základna; ženské jméno; kovová vlákna.- I. Napadení; rod houslařů; psaná
kopie.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

A
B
C
D
E
F
G

H
SVISLE: 1. Skládací klobouk; postava.- 2. 9 x 10.- 3. Svazek slámy; olezI
lý člověk.- 4. Jednotka hlasitosti; část
boty.- 5. Značka osmia; družiny; předložka.- 6. Náhorní planina (ze slovenštiny); domácky Gabriela.- 7. Souzvuk tří a více tónů; mužské jméno.- 8. Tlumoky; schránka měkkýšů.- 9. Brazilská řeka;
stiskat tlačítko na myši.- 10. Aby (knižně); sahat; římských 501.- 11. Jižní ovoce; španělsky „zlato“.- 12. Osychat na povrchu;
spár.- 13. Přimlouvati se.- 14. Španělský tenista; mytologický krasavec.
Pomůcka: Apa, aven, bako, oro, son.
Autor: Ing. Ladislav Majer

NAŠI JUBILANTI
KVĚTEN, ČERVEN
Blahopřejeme všem jubilantům a přejeme jim pevné zdraví a dobrou pohodu do dalších let.
Šmerda Alois 85
Haikerová Božena 85
Gajdošová Miloslava 80
Pokladníková Božena 80
Šmerdová Anna 80
Červinková Jindřiška 80
Lev Adolf 80
Terber Zdeněk 75
Vaverková Magdalena 75
Klašková Dagmar 70
Wagnerová Jindřiška 70
Sedláčková Bohumila 70
Grmela Pavel 60
Pernicová Marta 60

NAROZENÍ
Adéla Vávrová 15.3.2016
Patrik Halouzka 17.3.2016
Ráchel Zhořová 30.3.2016
Natálie Severová 29.4.2016

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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