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Vážení spoluobčané,
stavba splaškové kanalizace začala
v naší obci dne 5. 6. 2008, výstavbou
gravitačního řadu v krajské komunikaci
- části „Broďák“. Zatím postupuje bez
větších komplikací směrem k Pozořicím. Dne 30. 6. 2008 nastoupila další
pracovní četa na kanalizační řad kolem
místní části „Spojka“. Připomínám, že
v současné době, jak stavba postupuje
před vaše domy, je zapotřebí dohledat
projekty kanalizačních přípojek, které
máte vyzvednuté ze Stavebního úřadu
městyse Pozořice a překontrolovat si zakreslení umístění a hloubky přípojky
projektantem se skutečným stavem.
V případě změn je třeba včas upozornit
starostu, místostarosty nebo stavební
dozor naší obce pana Ing. Petra Hlaváče.
Těm z vás, kteří potřebují poradit, jak
rozdělit splaškové vody od dešťových
v domě, popřípadě jakoukoliv pomoc
s kanalizační splaškovou přípojkou, jsou
k dispozici úřední hodiny každé pondě-

lí od 16.30–17.30 hodin za přítomnosti
pana Hlaváče v kanceláři starosty.
V brzké době nastoupí další pracovní
četa, která bude provádět na již zbudovaný kanalizační řad přípojky včetně šachty k jednotlivým rodinným domům.
Část přípojky od stoky po šachtu včetně
(zpravidla umístěnou na konci obecního
pozemku nebo za chodníkem - podle
uložení inženýrských sítí) vybuduje
OHL ŽS dodavatelská firma stavby kanalizace. Cena této části je v průměru
cca 15 000 Kč, na kterou vlastník nemovitostí poskytne příspěvek 3 000 Kč.
Výše tohoto příspěvku byla stanovena
po dohodě všech zúčastněných obcí tak,
aby byla ve všech obcích jednotná a příliš nezatížila vlastníky nemovitostí.
Zbývající náklady této části přípojky
uhradí Svazek s podílem příspěvku
obce. Část přípojky od šachty k domu si
každý majitel již zajistí a hradí sám.
V současné době pracujeme na smlou-

vách občan-obec-svazek Šlapanicko,
jakmile budou smlouvy nachystané, budete vyzváni k úhradě příspěvku 3000,Kč na výše popsanou část přípojky. Po
provedení tlakové zkoušky a povolení
předčasného užívání budete také upozorněni, že se můžete do kontrolní šachty napojovat. Do vydání pokynu pro
napojení se nesmí do šachty jakkoliv zasahovat. Pro případy, kdy budete mít zájem o provedení části od šachty k domu
včetně domovních rozvodů dodavatelsky, shromažďujeme nabídky firem, které se již v minulosti osvědčily a poté
vám je předložíme k výběru. V případě,
kdy si zbývající část přípojky budete
provádět svépomocí, bude nutné zajistit
si odborný stavební dozor, který bude
garantovat správnost provedení této části přípojky s napojením na šachtu. Před
záhozem musí zkontrolovat Ing. Hlaváč
správnost provedení, o kterém vydá písemné vyjádření. Dále je nutno přizvat
správce sítí ke kontrole svých zařízení,
jak je popsáno ve stavebním povolení.
Pokračování na str. 2
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Dokončení ze str. 1
I když začaly prázdniny, rád bych se
ještě zmínil o stupňujících se problémech v naší mateřské škole. Mateřská
škola má svoji právní subjektivitu, ředitelka školy je statutární orgán, který mateřskou školu řídí. Obec je v současné
době v zákonném postavení, kdy může
jen pramálo věcí ovlivnit. Objevovaly se
stížnosti rodičů, že jsou upřednostňovány děti z okolních obcí. Cítím potřebu situaci vysvětlit, i když žádná písemná
stížnost oficiálně nebyla na obec doručena. V letech 2003/2004 se školka potýkala s problémy, zda pro nedostatek dětí
neudělat z jednotřídky školu polodenní.
Paní ředitelce jsem navrhl, aby oslovila
rodiče z okolních obcí na doplnění stavu
25 dětí, což se podařilo. Docházka dětí
z okolních obcí pokračovala i nadále,
protože zde umísťovali rodiče ještě jejich
další sourozence. V letech 2005/2006 se
začaly rodit ve větším počtu i kovalovic-

KOVALOVICKÝ ZPRAVODAJ
ké děti a přibyly i děti, které se do naší
obce i s rodiči přistěhovaly. Problém
v přetlaku dětí se projevil hlavně při letošním zápisu dětí do MŠ, i když se
upravila kritéria pro příjem dětí - přednost dostaly děti s trvalým bydlištěm
v naší obci. Požadavek některých rodičů
ke zvýšení kapacity na 28 dětí (udělení
výjimky na rok od hygienické stanice) se
minul účinkem, protože počet neuspokojených žadatelů převyšoval možnosti
omezení 28 dětí. Nakonec se celá situace obrátila proti obci, protože pracovnice hygieny shledala nedostatky, které
musí obec do 1. 9. 2008 odstranit. Zjištěné nedostatky: umývárny dětí nejsou vybavené 1-2 sprchami, vstup na WC učitelek je řešen z prostoru umývárny a WC
dívek, k mytí rukou učitelek je pouze vyčleněno výše umístěné umyvadlo, vybavení nábytkem v jídelně MŠ nezohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí. Tyto
body jsou v rozporu s vyhláškou
č. 410/2005 Sb. Obec se musí pokusit

Výpis z usnesení č. 2/2008
Zastupitelstva obce Kovalovice, ze zasedání konaného dne 10. 6. 2008
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno
6, je tedy usnášeníschopné. Omluveni:
Kotvrdová J., Pernica S., Buček R.
Jmenovalo: zapisovatele: Ing. Honka
Stanislava
Zvolilo: ověřovatele zápisu: Petra
Šmerdu, Ivana Sukovatého.
Schvaluje:
- dle zákona č. / SB. § závěrečný účet
obce a výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2007 - bez výhrad
- obecně závaznou vyhlášku č.1/08- Požární řád obce
- záměr obce směnu obecního pozemku
p. č. 278/8 za pozemek p. č. 327/2

v k.ú.Kovalovice o výměře 34 m2
- záměr obce - prodej části pozemku
p. č. 278/1 k. ú. Kovalovice o výměře
38m2 za odhadní cenu + související náklady.
- záměr obce - prodej části pozemku
p. č. 62/1 k. ú. Kovalovice v části Příhon o výměře 225 m2 za odhadní cenu
+ související náklady
- Mandátní smlouvu mezi Svazkem Šlapanicko a obcí Kovalovice
- vítěze vyhodnocení nabídek na stavbu
hřiště s umělým povrchem firmu 3K
TRADE, s. r. o. Kobylnice
- vítěze vyhodnocení nabídek na zpracování žádosti o dotaci na dokompletová-

Výpis z usnesení č. 1/2008
Zastupitelstva obce Kovalovice, ze zasedání konaného dne 18. 3. 2008
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno
7, je tedy usnášeníschopné. Omluveni:
Kotvrdová J. ,Pernica S., Buček R.
Jmenovalo: zapisovatele: Ing. Honek Stanislav
Zvolilo: ověřovatele zápisu: Petra
Šmerdu, Ivana Sukovatého.
Schvaluje:
- rozpočet obce na r. 2008 jako vyrovnaný.
Příjmy 5,771 mil. Kč, výdaje 5,771

mil. Kč a rozpočtový výhled na r. 2009-10.
- inventuru za rok 2007, viz inventární
zápis
- převod zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Kovalovice za rok 2007 do
rezervního fondu smlouvy na zřízení
věcného břemene - umístění vedení
NN v obecních pozemcích: smlouvy
č. 2603-051/161/08, 2603-051/124/08,
2603-051/001/08, 2603-051/048/08,
2603-051/079/08.

2/2008
tyto závady přes prázdniny odstranit,
i když o výjimku žádat nebude z důvodu,
že nesplňuje další bod vyhlášky - kapacitu dětí v jídelně (m2 na strávníka). Museli bychom vybudovat výtah na roznos
jídel do tříd a to je pro obec finančně neúnosné. Věřím, že i rodiče dětí nepřijatých k docházce ve školním roce
2008/2009 pochopili upřednostnění dětí
zaměstnaných rodičů, k čemuž má být
školka nápomocna. Problémy v komunikaci rodiče-vedení školky na tomto
místě komentovat nebudu. Je třeba si vše
vyříkat na rodičovské schůzce 26. srpna
v 19 hod., kde bude pravděpodobně také
představena nová paní učitelka. Na závěr
děkuji paní učitelce Markétě Brázdové,
která nastupuje v Brně na místo ředitelky, za její přístup ve výchově a péči dětí
navštěvující naši MŠ.
Přeji Vám všem krásné slunečné
prázdninové dny plné odpočinku a příjemnou dovolenou.
Milan Blahák - starosta
ní areálu přírodního koupaliště z programu ROP Nuts II Jihovýchod firmu
EPRON Kyjov.
- smlouvu s panem Ing. Hlaváčem na stavební dozor při stavbě kanalizace pro
obec Kovalovice
- aktualizaci vnitřních směrnic obce
- rozpočtová opatření č. 1 dle přílohy
Bere na vědomí:
- zprávu starosty o průběhu stavby splaškové kanalizace v obci
- informace o stížnostech na vedení MŠ
Pověřuje a ukládá:
- starostovi a místostarostovi jednat podle schváleného usnesení.
Schváleno všemi přítomnými členy
zastupitelstva obce.
Ing. Stanislav Honek
Milan Blahák - starosta
- příspěvek Sdružení Petrov o.s. na letní
dětský tábor pro děti z Kovalovic ve
výši 3 000,- Kč
- záměr obce - pronájem letního občerstvení na Přírodním koupališti v lokalitě „Potočiny“ panu Marku Šmerdovi
Kovalovice č. p. 76.
- navýšení odměn za výkon funkce zastupitelstev obce předsedům výborů na
400,-Kč a místostarostovi o cca 5 %
dle nařízení vlády 79/2008 z 25. února 2008
- nákup travního traktoru a stavbu dřevěného přístřešku v areálu Přírodního
koupaliště
Pokračování na str. 3
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Výpis z usnesení č. 1/2008
Dokončení ze str. 2.
Rozhodlo:
- doplnit a aktualizovat místní program
obnovy vesnice
Neschvaluje:
- záměr obce odprodej části obec. pozemku p. č. 846
Bere na vědomí:
- informace o stavbě splaškové kanalizace
- informace o poptávkovém řízení na stavbu

víceúčelového hřiště s umělým povrchem
- informace o zřízení dalšího místa pro
separovaný odpad na Staré Poště
Pověřuje a ukládá:
- starostovi a místostarostovi jednat podle schváleného usnesení.
Schváleno všemi přítomnými členy
zastupitelstva obce.
Ing. Stanislav Honek,
Milan Blahák - starosta

Svoz odpadů
Velkoobjemový kontejner 2 kusy
v sobotu 18. 10. 2008: likvidace rozmontovaného starého nábytku, linolea, koberce a jiný odpad.
Mobilní svoz nebezpečného odpadu bude v pátek 14. 11. 2008
v době od 16 do 17 hodin: likvidace
starých barev, pneumatik, televizorů,
zářivek, ledniček, mrazniček, počítačů, starých postřiků, léků apod.

Čí só hode...

Letos se konaly tradiční Petropavelské hody 29. června. Ranní, hodovou
mši svatou na svátek Petra a Pavla, patronů naší obce, navštívili hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek
a jeho první náměstek Ing. Václav Horák. Po mši sv. starosta obce Milan Blahák hosty srdečně přivítal a poděkoval
jim nejen za pomoc a podporu, které se
naší obci dostalo, ale i za tu, která je Kovalovicím přislíbena do budoucna.
V odpoledním hodovém průvodu
procházelo obcí dvanáct stárkujících
párů za doprovodu kapely Miločanky.
Celý den bylo pěkné počasí, což bývá
zárukou vydařených hodů a odměnou
všem, kteří se na průběhu hodů podílejí.
Večerní hodovou zábavu navštívilo 410
platících. To, že po slunečném hodovém
dnu byla žízeň veliká dokazuje 20 vypitých beček piva a kofoly.
Jitka Šmerdová

Hosté hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek a první náměstek
Ing. Václav Horák s manželkou
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Co skrývají tajné vatikánské archivy?
Popravdě řečeno - nevím. Rozhodně
méně senzací než by čekala bulvární média. Nedávno jsem měl ale možnost do
jednoho takového archivu nahlédnout.
Nebyl sice tajný, ale i tak, kdo z nás se
tam dostane, že. Jak k tomu vlastně došlo:
Kromě farářování v Pozořicích pracuji
také u Diecézního církevního soudu. Pro
neznalé - církevní soud vás nebude soudit
za to, že jste v neděli místo kostela jeli do
Olympie do kina nebo si na Velký pátek
dali řízek; to je věc vašeho svědomí. Dá
se říct, že asi 95% případů, kterými se církevní soud zabývá, jsou žaloby na platnost nebo neplatnost církevně uzavřených
manželství. Zbytek jsou jiné případy administrativního rázu a teprve asi 1% představují trestní kauzy osob, které se provinily proti vnitrocírkevním předpisům. Ale
o tom až někdy jindy.
Předseda církevního soudu v Brně,
Dr. Orlita, který studoval právo na prestižní papežské Lateránské univerzitě,
domluvil ve dnech 21.-25.4.2008 tuto
naši studijní cestu.
Vyjeli jsme v pondělí brzo ráno třemi
auty (bylo nás 16) a prakticky celý den
jsme strávili na cestě. Do Říma jsme dojeli kolem osmé večer a ubytovali se
v české koleji Nepomucenum.
V úterý ráno jsme vstávali brzo - na
římské poměry dokonce velmi brzo. Měli
jsme totiž domluvenou ranní mši ve svatopetrské bazilice nedaleko hrobu sv.
Petra, v kapli, kde je pohřben náš pražský arcibiskup, kardinál Beran, a bylo
nutné, abychom byli na místě nejpozději
o půl sedmé.
Hlavní téma prvního dne v Římě byla
návštěva Apoštolské signatury a Římské
Roty. Apoštolská signatura je instituce,
která vykonává dohled nad všemi církevními soudy po celém světě. Římská Rota
nemá nic společného s papežskými vojsky, je to nejvyšší odvolací soud v církvi.
Po úvodní přednášce podprefekta Římské Roty jsme měli možnost si prohlédnout prostory paláce, kde tyto úřady sídlí. Po obědě jsme se rozprchli po
římských památkách a docela utahaní
jsme večer všichni poměrně brzo zalehli.
Ve středu ráno nás čekala mše v bazilice Santa Maria Maggiore, krátká prohlídka baziliky a o deváté hodině návštěva kongregace pro svatořečení.
Kongregace jsou vlastně vatikánská ministerstva. Je jich šestnáct a mají na starosti různé oblasti církevního života. Je-

jich zaměření vyplývá už z jejich názvu kongregace pro nauku víry, pro svátosti
a bohoslužbu, pro kněze, pro biskupy, pro
výchovu a další (podrobnější informace
najdete na stránkách ). Jednou z nich je
právě kongregace pro svatořečení. Jejím
úkolem je podrobně zkoumat žádosti přicházející z celého světa o prohlášení za
svatého. Tento proces má dvě části - místní a římskou - a dva stupně - blahořečení
a svatořečení. Blahořečením (beatifikací)
se povoluje úcta dotyčného člověka
v omezeném rozsahu (většinou v národě,
kde žil nebo působil), zatímco svatořečením (kanonizací) je dovoleno jej uctívat
po celém světě. Jedná se o velmi přísné
posuzování života kandidáta svatosti, které lze začít nejdřív 5 let po smrti. Podrobně se zkoumá jeho život, projevy, životní
postoje a případné zázraky, které se staly
po smrti na jeho přímluvu. Jen pro zajímavost - v lékařské komisi, která zkoumá
údajný zázrak (většinou náhlé a nevysvětlitelné uzdravení) se dává v zájmu objektivity přednost nevěřícím či necírkevně
zaměřeným odborníkům.
Takže při návštěvě této kongregace
byla nejprve opět přednáška a po ní už
zmíněná návštěva archivu. Tento archív
měl pohnutou historii. Uchovává spisy až
od poloviny 16.stol., ty starší odvezl Napoleon do Francie a dodnes dělají francouzské úřady problémy, když je třeba
do tohoto archívu jít. Ty úplně nejstarší
dokumenty jsou kvůli bezpečnosti a přísným mikroklimatickým podmínkám uschovány v tajném papežském archívu
v prostorách pod vatikánskými muzei.
No a právě návštěva archívu této kongregace byla pro mne osobně zážitkem - vidět na vlastní oči spisy známých světců,
ke kterým mám vztah a které slavíme
v kalendáři - namátkou třeba Karel Boromejský, Jan Nepomucký, Zdislava a další. Vůbec celá atmosféra této instituce
byla zvláštní, bylo vidět, že to není jen
suchý úřad, ale že jeho pracovníci opravdu žijí tím, čím se zabývají - životy
a skutky svatých. Někdo z nás pronesl
přání, ať se námi po smrti raději zabývají
na tomto úřadě (svatořečení) než zaživa
na tom, který jsme navštívili včera (Nejvyšší soud)…
V poledne jsme šli na Lateránskou
univerzitu. Řím je univerzitní město, má
skoro tolik studentů jako Brno obyvatel asi 350 tisíc. Je zde celá řada vysokých
škol, některé státní, jiné soukromé, opět

jiné církevní, které patří různým řádům.
Lateránská univerzita má tu zvláštnost,
že jejím zřizovatelem, řečeno naším jazykem, je přímo papež. Prošli jsme prostory, kde někteří z nás ještě před krátkou
dobou studovali a potili se před zkouškami, a pak jsme šli na oběd do menzy. No,
trochu jiná než naše…
Odpoledne pak zase byla možnost
prohlížet památky. Já osobně jsem navštívil kostel sv. Praxedy, kde je pohřben
pražský arcibiskup Jan z Jenštejna
(†14. 7. 1400) a pak baziliku sv. Kříže,
což je titulární kostel našeho pana kardinála Vlka. Každý kardinál dostává automaticky čestné občanství a pas státu Vatikán a má v Římě přidělený jeden kostel,
který je jakoby „jeho“. V tom „našem“
zrovna probíhala výstava „Česká bible
v průběhu staletí“. Setkali jsme se zde
i s bývalým panem velvyslancem, pod jehož záštitou se výstava konala, Upřímně
řečeno, čekal jsem, že projeví větší zájem o to, že na jím zaštítěnou výstavu
přišli Češi…
Navečer jsme pak vyrazili na pouť ke
sv. Pavlu za hradbami. Protože to bylo
poměrně daleko, jeli jsme autem, což
v podvečerní římské špičce byl krásný
adrenalinový zážitek a vydalo by to málem na samostatný článek.
Čtvrtek, poslední den našeho pobytu
v Římě, byl věnován návštěvě Vicariatus
Urbi, což je církevní soud římské diecéze.
Sídlí v Lateránském paláci, kde do
r. 1300 bydleli papežové, než se přestěhovali napřed do Avignonu a pak ke sv. Petru. Dodnes je vlastním papežovým chrámem bazilika sv. Jana v Lateráně, nikoli
chrám sv. Petra. Dá se říci, že jsme tento
třetí den sestoupili jakoby do nejnižšího
patra, na úroveň, na které pracujeme i my
v Brně, i když samozřejmě v nesrovnatelně jiných podmínkách. Opět jsme se dověděli něco o fungování této instituce,
prošli kanceláře, seznámili se stylem práce a s tím, jak to tam mají zorganizováno.
A čekala nás ještě jedna krásná chvíle - setkání s bývalým nunciem v České
republice, s kardinálem Giovanni Coppou. Jako svatopetrský kanovník žije
v kanovnickém paláci, který těsně sousedí s bazilikou sv. Petra, bydlí prakticky nad zákristií. Má malý byteček, takže
se omlouval, že naši výpravu nemůže
přijmout u sebe, že by se tam 16 lidí nevešlo. Proto jsme se setkali v sále o patPokračování na str. 5
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Co skrývají...
Dokočení ze str. 4
ro níž. Měl velkou radost. Říkal, že nemine týden, aby se za ním nezastavil někdo z Čech. Podle svých slov nechal
v naší zemi kus svého srdce. Už se těší
na svoji červencovou návštěvu u nás
(možná bude i ve Křtinách) a připravuje
si česká kázání.
Odpoledne, čas římské siesty, jsme už
prožívali na italské dálnici. Ještě jsme na
dvě hodiny navštívili Assisi a pak už zamířili na sever, kde jsme měli domluvené
ubytování. Když jsme se v osm večer vymotali ze zácpy kolem Florencie, zjistili
jsme ke svému překvapení, že místo našeho ubytování je ještě o 120 km dál, než
jsme si mysleli, že jsou zde dvě městečka stejného jména. Ještě že jsou ty mobily… Ale byli hodní, počkali na nás do
23.00, kdy se většině z nás (naštěstí kromě řidičů) už únavou zavíraly oči. Ostatně, v Římě v tu dobu společenský život
teprve vrcholí…
Původně jsme v pátek ještě měli v plá-
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nu navštívit Milán, protože brněnský církevní soud má neoficiální družbu se soudem této diecéze, ale naštěstí to nedopadlo - ti, co se nám měli věnovat, byli
zaneprázdněni. Stejně, než jsme se ráno
vymotali, bylo poledne. Proto jsme se
rozhodli pro radikální změnu plánu, vyškrtli z programu i Benátky a Padovu
a udělali jednoduchý odpočinkový půlden prohlídkou malebného městečka Sirmione, kterému vévodí starobylý hrad,
vyrůstající přímo z vod Lago di Garda.
Pozdě odpoledne jsme pak zamířili zpět
k Brnu, kam jsme dorazili v časných ranních sobotních hodinách.
Nebyl jsem v Římě poprvé, ale tři dojmy si odvážím: 1. Řím jako město svatých - zakopávali jsme o ně doslova na
každém kroku. 2. Řím jako město
prvních křesťanů. Byli považováni málem za lovnou zvěř, ale přesto po třech
staletích bez násilí Řím dobyli. 3. Řím
jako město víry - cítil jsem se osloven atmosférou v různých institucích, které
mají co do činění s katolickou vírou. Putujte do Říma i vy, ne jako turisté, ale
jako poutníci.
P. Jan Nekuda

Školka

Dne 16. května u příležitosti svátku Dne matek, měly děti v Mateřské škole v Kovalovicích, připravený program básniček a písniček s paní učitelkou Markétou Brázdovou. Milým a bezvadně připraveným vystoupením však program neskončil. Po
přesunutí do areálu vedle restaurace dostalo každé rodinné družstvo orientační plánek trasy, pití a po určitých intervalech družstva vyrážela na „stopovanou“. Cesta
vedla kolem sadů, koupacího biotopu, šumického hřiště „Pod lesem“ a zpátky přes
sady do Kovalovic. Na každém rozcestí na nás čekala hlídka, která bodovala úkol,
který byl pro děti připravený. V cíli, na dětském hřišti v areálu vedle restaurace Na
Tvrzi, na nás čekala odměna v podobě sladkosti, táboráku a špekáčků. Domů jsme
se ve večerních hodinách s dětmi vraceli unavení, ale nadšení a spokojení.
Chtěla bych za nás rodiče a děti paní učitelce Markétě Brázdové, která odchází ze
školky v Kovalovicích, poděkovat za milý a obětavý přístup k dětem a popřát jí v novém působišti hodně zdaru a spokojenosti.
Jitka Šmerdová
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Základní umělecká škola Pozořice
Ještě před začátkem dalšího školního
roku se můžeme ohlédnout na ten minulý a s ním na příjemné chvíle, kdy nám
děti ze Základní umělecké školy v Pozořicích předvedly svoje dovednosti, které
se během školního roku naučily.
Pozořický slavík. Letos se přehlídka
mladých zpěváků konala 25. dubna v Orlovně. Celý týden vrcholily přípravy sólistů a hudební skupiny Kolorez na tuto
velkou akci, která se stává stále oblíbenější i mezi posluchači.

Dále byly předány odměny těm, jejichž
práce byly zaslány do různých soutěží.
Mladé výtvarníky střídali na pódiu mladí
hudebníci pro zpestření programu. Dále
si všichni přítomní mohli prohlédnout
práce dětí, které byly vystavené v 1. a 3.
patře ZŠ, občerstvit se a popovídat si.
Absolventské vystoupení tanečního
oddělení. Toto každoroční vystoupení,
které letos proběhlo 28. května v Dělnickém domě, je navštěvováno ve velkém
počtu nejen rodinnými příslušníky vy-

mku Slavkově zahrnovala prohlídku
sklepení zámku s programem. Vystoupení učitelů a žáků bylo o to působivější, že
se konalo v dobových kostýmech a ve
sklepních prostorách zámku. Účinkující,
ale i návštěvníci odjížděli ze zámku před
půlnocí plni nezapomenutelných zážitků.
Na závěr bych ráda uvedla děti z Kovalovic, které ZUŠ v Pozořicích navštěvují.
Martina Lvová, Markéta Viktorinová,

Absolventský koncert hudebního
studia, který se konal 6. května v koncertním sále pozořické ZUŠ, byl opravdu slavnostní. Vždyť letos absolvovalo
23 žáků. Vystoupení mladých hráčů na
klavír, zobcovou flétnu, housle, klarinety, mladé zpěvačky, kteří zahráli díla starých mistrů, ale i současných hudebních
skladatelů, dopadl opravdu skvěle.
Vernisáž absolventské výstavy výtvarného oddělení je další kulturní akcí
ZUŠ Pozořice, která se každoročně připravuje. Letos se konala 14. května. Zahájení proběhlo v koncertním sále, kde
byli představeni absolventi a jejich práce.

stupujících dětí, ale i příznivci ZUŠ.
Shlédnout jsme mohli od roztomilých
vystoupení těch nejmenších, až po absolventské výkony mladých tanečnic, vše
v choreografii paní Zuzany Malachové.
Muzejní noc na zámku ve Slavkově
24. května. Tento společný projekt tanečního a hudebního oddělení, nad kterým převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek, byl
opravdu jedinečný. Hudebně taneční
skeč „ Kterak se sestry rodu urozeného
nedokázaly dohodnout“, byla pro velký
úspěch odehrána celkem pětkrát. Tato
akce při příležitosti muzejní noci na zá-

Bohdana Gillíková, Klára Ondráčková,
Daniela Škrobová, Gabriela Žemlová,
Jana Gricová, Kristýna Gillíková, Kristýna Chládková, Monika Šmerdová, Michaela Jelenová, Bronislava Richterová,
Miroslava Vartová, Vojtěch Šmerda,
Martin Blahák, David Škrob, Marek
Šmerda, Ivanka Chládková, Martin
Žemla, Hana Martauzová, Michal Kotvrda.
Všem kovalovickým dětem bych za
nás rodiče chtěla poděkovat a popřát jim
hodně zdaru a elánu v zájmových kroužcích i příští školní rok.
Připravila Jitka Šmerdová
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Co nového na skautské stezce?
Ve dnech 11. až
13. 4. 2008 se dva naši
členové zúčastnili Valného sněmu Junáka
v Havířově. Vrátili se
s dobrými zážitky
z tohoto celostátního
skautského rokování.
Jaro je pro skauty především obdobím výprav, závodů a příprav na tábory,
které jsou vyvrcholením celoroční
skautské práce.
27. dubna proběhlo u chaty Jelenice
střediskové kolo Závodu světlušek
a vlčat. Z vítězství se radovaly hlídky
světlušek z dívčího oddílu Pozořice
a vlčat z chlapeckého oddílu Pozořice.
O okresním kole zmíněného závodu 17.
května ve Šlapanicích se dozvíte více
o něco níže. Na krajském kole 4. června
ve Veselí nad Moravou obsadila hlídka
světlušek z Pozořic vynikající 2. místo,
světlušek z Ochozu 9. místo a hlídka
vlčat z Pozořic 8. místo.
Svátek svatého Jiří, patrona skautů,
jsme oslavili 24. dubna v pozořickém
kostele mší za naše skautské společenství a 19. dubna účastí na skautské
pouti v Rajhradě, kde se sešlo na 300
skautů z brněnské diecéze. Začátkem
května se někteří členové našeho střediska zúčastnili Skautského máje ve
Strážku.
V sobotu 31. května jsme připravili
v rámci Pozořického dětského dne pořádaného Městysem Pozořice v areálu SK
Pozořice tři stanoviště a oddíl Tvarožná

uspořádal 14. června tradiční akci pro
děti nazvanou Šprýmiáda.
I v uplynulém období další naši členové prohlubovali potřebné znalosti. Dva
členové složili vůdcovskou zkoušku.
Naši roveři a oldskauti občas vyrazí
na náročnější akce, jako byla např. výprava do slovenských hor na Oravu o víkendu 13.-15. června.
RNDr. Aleš Mikula, vedoucí střediska

Závod o putovní vlajku
17. května 2008 proběhlo okresní
kolo Závodu světlušek a vlčat o putovní
vlajku náčelní a putovní totem náčelníka. Pořadatelem se pro tento rok stalo
středisko Šlapanice. Trasa závodu byla
navržena v místním parku na Riegrově
ulici hned vedle gymnázia a měřila přibližně 3 km.

Skautský tábor u Bukovinky, který proběhl o letošních prázdninách.

Pozořické středisko reprezentovaly
dvě hlídky z Pozořic, dvě z Ochozu
a jedna z Tvarožné. Závod byl zahájen
slavnostním nástupem všech účastníků,
na kterém byla upřesněna pravidla
a rozlosováno startovní pořadí hlídek.
Samotný závod začal přibližně v 10
hodin startem první hlídky. Startovalo se
v desetiminutových intervalech a průměrně hlídky strávily na trase dvě hodiny. Trasa byla značena fáborky. Body se
daly získat jak za čas na trati, tak na deseti stanovištích, které se týkaly kuchařské dovednosti, schopnosti orientace,
paměti, manuální zručnosti, fyzické
zdatnosti, logického myšlení, vztahu
k vlasti a skautingu, poznávání přírody,
znalosti dopravních značek, znalosti
první pomoci a jednoho nehodnoceného
překvapení. Pro ty, kteří nebyli zrovna
na trase, byly k dispozici balóny na fotbal a volejbal, stolní hry, pingpongový
stůl a náčiní na softball. Pro hladové
krky byl uvařený guláš a pro mlsné jazýčky otevřená cukrárna.
Vyhlášení se uskutečnilo kolem 16.
hodiny opět slavnostním nástupem. Pořadí bylo hlášeno od posledního místa,
a tak jsme byli napnutí do poslední chvíle, protože tři naše hlídky se umístily na
stupních vítězů: 2. místo v kategorii
vlčat obsadila Zelená šestka z Pozořic,
2. místo v kategorii světlušek obsadily
Myšky z Ochozu a konečně 1. místo
v kategorii světlušek obsadila Modrá šestka z Pozořic. Pro vítěze byly nachystané uzlovačky a překrásný dort.
Co dodat na závěr? Závod byl dobře
připravený a my byli dobře připravení
na něj.
Pavel Buchta - Vuček
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Tělocvičná jednota Sokol Kovalovice
V měsíci dubnu
jsme uspořádali turnaj
smíšených
dvojic
v badmintonu. Abychom předešli případným manželským neshodám, nehráli
spolu manželé, ale jednotlivé páry byly
„nalosovány“. Zúčastnilo se celkem 7
dvojic, zvítězili Renata Andrysíková
s Tomášem Stejskalem. Turnaj se setkal
s příznivým ohlasem, tak doufáme, že
tím byla založena nová tradice.

jelo na kole 23 účastníků a na trase
35 km jsme jich zaregistrovali 19. Čtyři
účastnicí absolvovali na kole neoficiální
trasu 50 km. Ve srovnání s loňským ročníkem, který měl stejnou účast, si více
účastníků zvolilo delší trasy, na což mělo
zřejmě vliv příznivější počasí. Letošní
ročník však provázely značné administrativní komplikace, neboť Lesní závod
Bučovice, který jsme požádali o povolení, resp. vyjádření k pochodu, sdělil, že

chodu dotaz u příslušného odboru MěÚ
Vyškov. Bylo nám sděleno, že na den
8. 5. 2008 nebyla povolena žádná akce,
ani není neevidována žádná žádost o povolení. Domníváme se, že tento přístup
nepotřebuje dalšího komentáře. Problém
jsme nakonec vyřešili tak, že jsme pochod spojili s Otvíráním studánek, které
shodou okolností ve stejný den pořádali
Ochránci přírody na chatě Jelenice. Ti
nám umožnili zřídit u chaty občerstvova-

Měsíc květen byl bohatý nejen na
státní svátky, ale i na akce jednoty. První
květnový víkend jsme uspořádali tradiční májový turnaj v malé kopané, kterého
se zúčastnilo 6 družstev. Zvítězila VINOPA, na druhém místě se umístil Koza
team z Kovalovic, třetí byli Mlaďoši rovněž z Kovalovic a čtvrtí Bistro Pozořice.
Tento den bylo za mlýnem mimořádně živo, neboť současně s touto akcí se
uskutečnil nohejbalový turnaj ze seriálu
Východní konference. Z našich družstev
Pozdní sběr zvítězil a Staří orli se umístili šestí.
Osmého května jsme uspořádali naši
nejnáročnější akci, a to 34. ročník Pochodu osvobození. Na trasách 15, 27
a 35 km jej absolvovalo celkem 143 turistů, několik psů a jeden krásný kůň.
Tradičně nejvíce účastníků bylo trase 15
km, a to 97, trasu 25 km prošlo nebo pro-

vydal souhlasné stanovisko k jiné podobné akci, která již byla povolena odborem životního prostředí MěÚ Vyškov,
a s ohledem na negativní zkušenosti ze
současného pořádání obdobných akcí
naši žádost zamítl. Toto rozhodnutí nás
po více jak třech desetiletí pořádání velmi zaskočilo, protože jsme dosud byli
přesvědčeni o tom, že pochod, kterého se
zúčastňuje max. 150 osob a který v celé
trase vede po zpevněných asfaltových
lesních cestách a značených turistických
trasách, má minimální negativní vliv na
přírodu. Lesní závod však byl jiného názoru, a tak i opakovanou žádost nám zamítnul. Vzhledem k tomu, že jsme byli
zvědaví, kvůli které povolené akci nám
byl pochod zamítnut, v jaké lokalitě se
„konkurenční“ akce koná, a zda vůbec
může s naším pochodem kolidovat, učinili jsme asi týden před pořádáním po-

cí zastávku a kontrolu K4 a my jim na
oplátku zajistili propagaci jejich akce.
Tato „z nouze ctnost“ se nakonec setkala
s oboustrannou spokojeností, takže hodláme v započaté spolupráci pokračovat
i v příštích letech.
V měsíci červnu jsme uspořádali turistický výlet do Lužických hor, kterého
se zúčastnilo celkem 20 turistů všech věkových kategorií. Během 5 dnů jsme navštívili nejzajímavější místa v této lokalitě. Podrobnější informaci si můžete
přečíst v samostatném příspěvku.
První červencový víkend jsme uspořádali 8. ročník nohejbalového turnaje
„Kovalovice open“ pro družstva z naší
obce a okolí. Po velmi dobrém výkonu
s přehledem zvítězili Rudé koule z Kovalovic, druhá byla Hornica z Líšně
a třetí Peciváli ze Šumic.
Bc. Miroslav Vlach
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Lužické hory
Po úspěchu loňské turistické výpravy
do Slovenského ráje se pro společnou akci
v letošním roce rozhodlo 20 kovalovických turistů. Za cíl jsme si tentokrát zvolili malebné a nezdevastované Lužické hory.
Mezi Jizerskými horami a Labskými pískovci, leží nevysoké pohoří, které z jižní
strany sousedí s Českým středohořím a ze
severu s rovinou sahající až k Baltskému
moři. Nejvyšší vrcholky dosahují něco
přes 700 m.n.m., takže jsou dostupné téměř pro každého. Základnou pro naše putování byl rodinný penzion „U NADĚJE“
v obci Trávník, nedaleko Cvikova. Přestavěná někdejší německá škola nám po dobu
pobytu poskytla díky majitelům vynikající
zázemí. Dokonalá čistota a víc než vstřícná obsluha nás mile překvapila.
Ve středu 4. června v časných ranních
hodinách se kolona čtyř aut, osazenstvo
pátého vozu se přidalo další den, vydalo
přes H. Brod, Kolín, M. Boleslav
a Č. Lípu k cíli. Cestou nás zastihla téměř potopa, a tak jsme se po obědě rozhodli k návštěvě skalního hradu Sloup
v Čechách s nadějí, že během návštěvy
přestane pršet. Stalo se a ještě před ubytováním jsme otevřeli Lužické hory výstupem na Klíč. V podvečerních hodinách jsme ještě v osadě Hamry stačili
projít mlýnský náhon vytesaný jako tunel
ve skále.
Druhý den po bohaté snídani jsme vyjeli do Jiřetína, kde jsme odstavili auta

a svou túru jsme začali po obnovené křížové cestě směrem ke sjezdovce na Jedlovou horu. Na vrcholu nás kromě rozhledny čekala i chata s restaurací
a nezbytné občerstvení po strmém výstupu. Další putování nás zavedlo na zříceniny hradu Tolštejna s překrásnou vyhlídkou. Po obědě v tamní restauraci
jsme sešli zpět do Jiřetína a odjeli do
„domů“ na Naději.
Pátek jsme prožili částečně na území
Německa, kdy jsme přes Rumburk zajeli
do Jonsdorfu. Zde jsme vystoupili na
krásný skalní útvar nad těmito vzdušnými lázněmi. Další zastávkou na naší cestě byl lom na mlýnské kameny z roku
1605. Pobyt v Jonsdorfu jsme zakončili
návštěvou „Motýlího domu“ se spoustou
exotických motýlů. Návrat byl přes Žitavu a Hrádek se zastávkou u druhohorního křídového útvaru Bílých skal.

Podvodník okradl stařenku
Na začátku února k večeru zazvonil ve Viničných Šumicích
u domu osmdesátileté ženy neznámý muž. Představil se jako
pracovník elektrárenské společnosti s tím, že jde pro nedoplatek dvě stě patnácti korun. Žena muže pustila do domu a z ložnice donesla igelitový sáček s penězi. Požadovanou částku
dala muži, který s ní zapředl hovor a nabádal ji k tomu, aby šla
zkontrolovat světlo na dvůr. Když se žena ze dvora vrátila,
muž se rozloučil a z domu odešel. V tom si
žena uvědomila, že v pokoji nechala bez
dozoru sáček s penězi - když přišla do
místnosti, sáček tam nebyl. Podvodník jí
ukradl něco přes deset tisíc korun.
Případy okradených a podvedených seniorů se stále opakují. Je potřeba stále dodržovat minimálně jedno preventivní pravidlo: Nevpouštět neznámé lidi do svých domovů i prostorů
přiléhajících k domu!!! Platí to především pro starší lidi, pro
které je velmi těžké uhlídat všechny a vše, co začnou cizí lidé
v jejich domově dělat. Děti a vnuci dnešních seniorů by s nimi
o takovýchto nebezpečích měli mluvit, aby je připravili na takovou situaci.
Z auta ukradli navigaci
O navigaci GPS přišel v noci na 11. dubna pětapadesátiletý

Sobota byla vyhrazena výstupu na nejvyšší vrchol pohoří, na Luž. Oběd na chatě pod vrcholem byl startem k druhé části etapy k sirným pramenům a Milštejnu.
Skalní brána a zřícenina hradu byla sice
pěkná, ale nezastavila nás v pochodu na
penzión, protože se chystal přenos fotbalového zápasu ME se Švýcarskem.
K vynikající pohodě na penzionu ovšem nepřispívala pouze velká obrazovka
televizoru a vzorná obsluha. Daleko větší měrou se o pohodu staral vynikající
zpěvák a kytarista, který byl rovněž členem výpravy, Marián Kaláb.
Neděle, den rozloučení. Bylo srdečné.
Oboustranná spokojenost a pozvání
k dalšímu pobytu. Na zpáteční cestě jsme
si pro krásný výhled zajeli až na Ještěd.
Obědová zastávka v Čáslavi, a pak již
bezpečná cesta návratu domů.
Zpracoval: Zdeněk Stejskal

muž. Svou Škodu Octavii zaparkoval před domem ve Viničných Šumicích. Když chtěl ráno autem odjet, uviděl, že zloděj
rozbil zámek dveří a z auta mu ukradl GPS navigaci. Celková
škoda je přes dvacet šest tisíc korun.
Shořely dvě stavební buňky
Dvě stavební buňky lehly popelem a zřejmě ne jen tak náhodou. Na konci ledna zjistil šedesátiletý muž z Brna, že na
pozemku u rybníka mu shořela stavební buňka, kterou používal k uskladnění nářadí a materiálu. Celková škoda se tehdy vyšplhala k pětapadesáti tisícům korun. Asi za tři týdny volali
v noci tomuto muži znovu hasiči - popelem lehla jeho další stavební buňka na stejném místě. Tuto
buňku už neměl na nářadí, ale měl ji přestavěnou na obývání.
Odhadnutá škoda dosáhla osmdesáti tisíc korun.
Řídil přes zákaz
Policisté obvinili jednapadesátiletého muže ze Sivic z trestných činů řízení bez řidičského oprávnění a maření výkonu
úředního rozhodnutí. Šetřením policisté zjistili, že na začátku
letošního roku řídil obviněný muž své auto z Pozořic do Viničných Šumic i přesto, že má soudem vysloven zákaz řízení
a vůbec nevlastní řidičské oprávnění. Ze zákona mu hrozí trest
vězení až na jeden rok.
nprap. Mgr. Aleš Mergental

Policie ČR
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Poustka
Jaká budoucnost čeká tento zajímavý kopeček?
Možná to nebudete vědět, ale náš kopeček Poustka je od roku 2000 evidován jako „Významný krajinný prvek slepencový vrcholek s mozaikou sadů,
dřevinných porostů na mezích, luk
s teplomilnými travinobylinnými společenstvy.“ Má rozlohu 4 hektary a je ve
vlastnictví římskokatolické farnosti.
Územní plán obce počítá i nadále s využitím Poustky jako zajímavého „místa
pro přírodu“ ale i pro lidi. Její nejbližší
okolí je chráněno před další zástavbou
s možností využití území pro rekreaci
a sport.
Poustka byla kdysi lesem, později
zde bývaly vinice, kruhové aleje ovocných stromů, pásli zde dobytek na lučních terasách. V posledních 50 letech
Poustka postupně zarůstá a stává se znovu lesem. V době panství lichtenštejnů
zde stával příbytek poustevníka a ten
zde opravdu také pobýval. Rozhlížel se
prý po krajině a varoval před loupežníky
z hlubokých lesů na Říčkách. Volával
varovně: „Pozor, říčští jedou!“, z čehož
prý vznikl název „pozořičtí - Pozořice“.
Naše osada se však jmenovala Pozořice
už 300 let před lichtenštejnským poustevníkem, takže její název je spíše odvo-

zen od vlastního jména zakladatele pana Pozora.
Tato zajímavá lokalita postupně ztrácí na své kráse a dokonce se zde již objevují černé skládky. Naše komise životního
prostředí
proto
požádala
představitele obce, abychom se jako
obec společně s farností zabývali jejím
současným nedobrým stavem a navrhli
řešení k nápravě. Bude nutné rozhodnout, jak rozsáhlé zásahy při údržbě se
zvolí a jaká má být výsledná budoucí
podoba tohoto místa. Tato debata nás
teprve čeká. Všichni se ale shodujeme,

Objevte dvanáct studánek

že má Poustka na víc, než být neudržovaným „smetištěm“.
Mgr. Aleš Tinka
Tento projekt jsme připravili pro
všechny přátele lesa a přírody. Během
celého roku můžete objevovat a navštěvovat naše lesní studánky. K tomuto
účelu jsme pro vás připravili zjednodušenou mapku, kde si můžete vybarvit
turistické trasy, které vás na cestách povedou. Na svých toulkách po studánkách pořizujte fotografie, které bychom
si rádi promítli na zimním setkání přátel
lesa. Toto setkání se uskuteční koncem
roku v ZŠ Pozořice. Pokud se prokážete
alespoň jednou fotografií u studánky,
můžete se zúčastnit losování o drobné
dárky. K tomuto projektu byl vydán také
leták (skládačka), který je k dispozici na
obecních úřadech nebo na webových
stránkách www.pozorice.cz ve složce
Spolky – ČSOP
Případné dotazy a náměty směřujte
na kontakt: ak.tinka@email.cz, 607 766
484
za ČSOP Pozořice
Mgr.Aleš Tinka
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Slovo na úvod
Vážení spoluobčané,
na těchto stránkách vás budeme pravidelně
informovat o činnosti našeho Mysliveckého
sdružení Viničné Šumice - Kovalovice.
Jsme velice rádi, že jsme jako myslivecké
sdružení dostali možnost pravidelně psát
o naší práci a dalších aktivitách, které se odehrávají v průběhu celého roku v naší obci
a jejím okolí.
Všichni lidé jsme pouze nepatrnou součástí přírody a proto bychom k ní měli takto přistupovat, s úctou a pokorou. Bohužel některé
zásahy nás lidí jsou velmi drastické a způsobují velké, často nenapravitelné škody skládky, kácení remízků, znečišťování vod.
Toto všechno velmi nepříznivě ovlivňuje
stavy volně žijící zvěře - zajíců, bažantů, koroptví, …
Myslivec je v našem pojetí především ekolog, dále potom
chovatel a v poslední řadě lovec.
Jako myslivecké sdružení se snažíme o to, abychom vytvářeli zvěři co nejlepší podmínky pro rozmnožování a život.
Na těchto stránkách vás budeme nejen informovat o našich
činnostech a akcích ale přineseme vám i zajímavé a poučné
články. Dětem i dospělým dáme možnost vyhrát nejrůznější
nádherné ceny.
Budeme také velmi rádi, když se k nám připojíte, ať už se
stanete aktivními členy našeho sdružení, nebo nám jakýmkoliv jiným způsobem pomůžete zlepšovat životní podmínky
zvěře.
Za Myslivecké sdružení Viničné Šumice - Kovalovice
ing. Tomáš Dudek, MBA

Zamyšlení mysliveckého hospodáře
Vážení spoluobčané,
dovoluji si touto cestou Vás oslovit a sdělit několik informací a postřehů o dění v přírodě kolem naší vesnice a potažmo o činnosti místního MS, jehož největší aktivita je zaměřena na zachování a zvýšení stavů, dříve tak hojné drobné zvěře.
Určitě si mnozí, a především generace občanů starších 40
let, všímáte, jak se postupně a „nenávratně“ čím dál více občanů odcizuje od dění v přírodě. Doba, kdy z každého domu
denně chodili lidé obdělávat svá jednotlivá políčka, je dávno
pryč a těch posledních, kteří svá nějaká políčka ještě obdělává, je poskrovnu. S tím dále souvisí - tak jak také bylo na vesnici vždy samozřejmostí - postupný konec chovu jednotlivých
druhů domácích zvířat. Skončil chov skotu, postupně zaniká
chov prasat, králíků a domácí drůbeže. Skončila, řekl bych,
tzv. citová vazba k těmto domácím tvorům a o to více ke tvorům ve volné přírodě. Člověk chodí do přírody pouze občas,
tzv. rekreačně a za tento skrovný čas těžko může posoudit kolik a jakých druhů se v přírodě vyskytuje, kolik druhů již ubylo a nebo které jsou na pokraji vyhynutí. Málo kdo, ze střední
generace a mladší ví, jak vypadá koroptev, křepelka, králík divoký a další druhy. O jejích biologických potřebách pro přežití neví už vůbec nic. Uvedu několik příkladů: nejmarkantnější úbytek nastal u koroptve polní, které se před válkou
lovilo v rámci republiky 2 miliony ks a její stav se odhadoval
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na 5 miliónů ks. Kolem naší vesnice se v současné době vyskytuje ve stavu do 10 ks. Bažantů a zajíců bylo nejvíce v 70.
letech min. století a jejich odlov v rámci republiky se pohyboval kolem 1 miliónu ks. V současné době se
této zvěře loví kolem 50 - 100 tisíc ks zajíců
a 300 tisíc ks bažantů (většina z umělého odchovu). Tento úbytek zvěře způsobil člověk
svou hospodářskou činností zaměřenou
pouze jedním směrem, tj. na co největší výnosy za co nejnižší náklady. Tomuto cíli se
vše podřídilo a bohužel v současné době se
podřizuje ještě více. Po roce 1989 došlo
k rozdělení velkých ZD na menší celky a
zdálo se, že se přístup v hospodaření na polích změní a bude brán zřetel i na ostatní složky naší přírody. Toto bohužel trvalo jen velmi krátce, opět došlo ke sloučení menších
hospodařících subjektů do jednoho velkého
podniku. To má za následek specializaci
v pěstování jen plodin, které se dají dobře zpeněžit. Na ostatní rostlinné a živočišné složky nebere takové hospodaření žádné ohledy (další zcelování pozemků, ničení ostatní veškeré
zeleně kolem lánů a cest, a další).
Z výše uvedených důvodů je proto prioritou členů místního
mysliveckého sdružení, jak je uvedeno v úvodu, činění opatření pro zachování a zvýšení stavů zajíců a bažantů a znovuobnovení populace koroptve polní a divokého králíka, aby i další
generace občanů mohly naslouchat jarnímu čiříkání koroptví,
obdivovat krásu bažantích kohoutů a pozorovat souboje zajíců
při honcování. V současné době je provozování myslivosti
hlavně o celoroční práci v rámci daných možností na vytváření podmínek pro přežívání drobné zvěře. Aby jakýkoliv druh
zvěře mohl přežívat a rozvíjet se, musí k tomu mít vytvořeny
podmínky, kde bude mít klid, kde se bude cítít bezpečně, kde
se bude moci rozmnožovat a bude mít dostatek vhodné potravy. V současných velkých holých lánech má tato drobná zvěř
velmi malé vyhlídky na přežití, protože predační tlak je na tuto
drobnou zvěř neúměrně vysoký. Proto, jak jste si určitě všimli,
kteří chodíte do přírody, vytváří členové MS v rámci možností
tzv. pokládky z odrostlých a starých keřů určitých druhů, což
má dva důvody. Jeden důvod je ten, že v těchto pokládkách
může narozená zvěř relativně přežít nejkritičtější období svého
života (než je schopná pohybu a úniku před případným nebezpečím). Druhý důvod je ten, že zmlazováním těchto keřů se
zvyšuje úživnost honitby, protože narostlé mladé a nezdřevnatělé výhony těchto keřů slouží jako celoroční potrava pro srnčí
zvěř, zajíce i bažanty. Protože jednou ze základních podmínek
pro přežívání všech organismů je dostatek zdravé vody, vidíme
jako další prioritu potřebnou pro všechny druhy zvěře vytvořit
ve spolupráci s obcí na vhodných místech mokřady pro celoroční zásobu vody, které je v naší oblasti velký nedostatek. Ale
o tomto a další činnosti MS někdy příště.
Závěrem tohoto úvodního příspěvku bych rád uvedl, že zachování všech druhů živočichů v naší přírodě pro další generace by mělo být věcí všech spoluobčanů, a že bez jejich podpory, určité ohleduplnosti a tolerance sami myslivci mnoho
nezmůžou. Proto motto „Co stvořil bůh, to cti a opatruj, to,
myslivče, buď hlavní zákon Tvůj“, by mělo platit pro všechny,
kteří se pohybují a vykonávají další různé činnosti v přírodě.
Luděk Šmerda, hospodář MS
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Miniseriál o zvěři
V každém vydání vám přineseme
něco poučného, tentokrát o zajících.

Zajíc polní
Zajíc se velice dobře přizpůsobil životu v polích. Vyskytuje se jak v zemědělské krajině, tak - poněkud řidčeji - v lesnatých oblastech. Nehrabe si nory, ale
dělá prohloubeniny v trávě nebo pod
křovím. Odchází z ní při stmívání a vrací se s úsvitem.
Obrovské ušní boltce mu umožňují
velmi dobře slyšet. Zadní nohy má mnohem silnější a delší než přední. Je to tedy
velmi dobrý skokan. Zajíc je výlučný vegetarián, kromě zelené potravy okusuje
i kůru stromů a keřů. Páření, tzv. honcování, probíhá od února do září, zaječka je
březí 6 týdnů a pak vrhá 2 až 5 mláďat.
Vrhy bývají 3 až 4 do roka.
Před nebezpečím ho ochraňují především jeho dobře vyvinuté smysly, dokonalé ochranné zbarvení a rychlý běh. Při
unikání do bezpečí často kličkuje a odskakuje ze svého směru. Aby při opouštění a návratu do svého „pelechu“ zamaskoval svou stopu, mění náhle směr
v pravém úhlu a dělá dlouhé skoky různými směry až do čtyř metrů.
Zajíc má v přírodě řadu nepřátel, kterým se může bránit pouze útěkem. Dokáže utíkat až sedmdesátikilometrovou
rychlostí. Nejlépe se mu běží do kopce,
protože má zadní běhy delší než přední.
Loví ho hlavně jestřáb, výr a orlové. Napadne-li ho dravec v otevřeném terénu,
odkud nemůže utéct do křovin nebo lesa,
je jeho osud zpečetěn. Proti jejich útokům ze vzduchu je zajíc naprosto bezbranný a nedokáže jim uniknout ani na
delší vzdálenost. Liškám a psům se pokouší uniknout rychlým během a neustálým kličkováním a prudkými odskoky.
Stopa zajíce

to-studio-10-nove-licence.asp
Vaše fotografie s názvem nám pošlete
emailem
na
adresu
tomas.dudek@gmail.com. Uveďte své
jméno, adresu a telefon a lokalitu kde
jste fotku pořídili.

Co jsme dělali a proč?
Krmení zvěře
Základní povinností myslivce v zimním období je zajistit zvěři potravu
a umožnit jí tak přežít těžké zimní období. Za nejlepší krmivo pro srnčí zvěř
považujeme zrno ovsa (obsahuje více
vlákniny), kvalitní čerstvou kukuřičnou
siláž, kvalitní čerstvou senáž a kvalitní
luční či vojtěškové seno.
Pro zajíce jsme zase zajistili množství cukrové řepy, která byla různě poházena na poli. Bažantům jsme doplňovali do zásypů obilí, spolu se zadinou.
V okolí naší obce je množství krmelců různých velikostí, které jsou určeny
pro různou zvěř a rozmístěny podle
toho, jak se ta která zvěř vyskytuje.

Léčení proti střečkovitosti
V lednu jsme provedli léčení spárkaté (srnčí) zvěře proti střečkovitosti. Onemocnění je způsobeno parazity, kteří
obtěžují srnčí zvěř. Toto léčení proběhlo
tak, že jsme do krmelců společně
s krmivem přidali i léčivý prášek.
Všechno krmivo s medikamenty bylo
zkrmeno a tak můžeme říci, že léčení
zvěře proběhlo úspěšně.

Sčítání zvěře
Podle zákona o myslivosti jsme jako
uživatelé honiteb povinni provést každoročně, v termínu stanoveném orgánem státní správy myslivosti krajského
úřadu, sčítání zvěře v honitbě. Letošní
sčítání zvěře proběhlo 8.3.2008 a stavy
jsou následující: srnčí - 73 ks, zajíc 245 ks, bažant kohout - 47 ks, bažant
slepice - 133 ks, koroptev - 2 ks, králík
divoký - 8 ks.

Pokládky z odrostlých dřevin

Vaše fotka za 2000
Vyfoťte naši zvěř (zajíce, srny, bažanty) a vyhrajte cenu v hodnotě 2000 Kč.
Tři z vás, kteří nám pošlou nejzajímavější fotografii naší zvěře, získají
software Zoner PhotoStudio 10 Professional (software pro zpracování digitální
fotografie).
http://www.zoner.cz/objednavka/pho

Abychom vytvořili drobné zvěři - zajíci, bažanti - přirozený úkryt před predátory (lišky, dravci, jezevec) provedli
jsem na mnoha místech v honitbě tzv.
pokládky. Staré a odrostlé keře a stromy
jsme prořezali a větve položili podél
cest a okrajů polí. Ořezáním keřů a stromů také dojde k vyrašení mladých výhonků, které jsou skvělou potravou pro
drobnou i spárkatou zvěř.

Co chystáme?
Opravy krmelců a násypek
Po zimě a větrných poryvech došlo
k poškození řady krmelců, násypek
a krmítek. Už v této době budeme
všechny poškozené krmelce a další
krmící zařízení pro zvěř opravovat.

Umělý odchov bažantů
Vzhledem k tomu, že podmínky pro
přirozený chov bažantů nejsou v okolí
naší obce ideální, myslivecké sdružení
každý rok odchovává a vypouští v průběhu června do přírody více než 150 kohoutů i slepic.

Dětský den
Jako každý rok i letos uspořádá Myslivecké sdružení pro děti Dětský den.
Přesný termín a místo konání vám včas
oznámíme. I letos jsme pro vaše děti přichystali příjemné překvapení.

Zvěř na jaře
Zajíc polní - od konce února až do
srpna probíhá období zaječích námluv.
Můžete pozorovat tzv. honcování zajíců.
V tomto období může samice porodit až
čtyřikrát po dvou až 4 mláďatech. Březost u zaječky trvá 42 až 44 dní.
Bažant obecný - samička bažanta
obecného snáší ve druhé polovině dubna
nebo během května obvykle 8 až 16 vajec. Hnízdo je na zemi. Slepice bažanta
vejce zahřívá a sama pečuje o mláďata,
která opouštějí hnízdo.
Králík divoký - honcování králíků
trvá od února až března do října a králice je březí asi 30 dní. Samice je schopna u nás až pětkrát do roka vrhnout 4- 8
králíčat.
!!! Nerušte zvěř, která se snaží vyvést svá mláďata. Děkujeme. !!!

Pomozte i vy
Budeme velice rádi, když se každý
z vás zapojí do pozorování naší přírody
a pokud uvidíte např. sraženou nebo
uhynulou zvěř nebo zjistíte něco nevhodného, kontaktujte některého našeho
člena výboru. Velice děkujeme a těšíme
se na spolupráci.
Kontakty:
Myslivecký hospodář - Luděk Šmerda,
Kovalovice, tel.: 728 423 171.
Myslivecká stráž - Martin Kříž, Pozořice, tel.:
Místopředseda - Jiří Kříž, Pozořice, tel.:
775 177 795
Jednatel - Josef Zrnečko, 721 878 452
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Knihovna
Vážení čtenáři, v červenci nám přivezli
do knihovny nové soubory knih a tak Vám
několik z nich nabídnu.
Na medvědích stezkách - krátké příběhy o životě medvědů, vlků a rysů, migrujících ze Slovenska
do českých lesů. Vyprávění starého hajného, který znal les
a život v něm jako málokdo napsal Ludvík Kunz.
Sluncem spálená země - napsala Elizabeth Haran. Příběh
z první poloviny 20. sloletí o Taře, která po dobrodružném životě u cikámů, ztroskotání lodi a adoptování dvou dětí, začíná
nový život na zubožené farmě v Austrálii.
Hrubešová Eva - Herečka Stella Zázvorková. Netradiční
průvodce životem legendy českého divadla a filmu - Stelly Zázvorkové, doplněný vzpomíkami přátel.
Žilák Karel - Jehla. Dívka přezdívaná Pusinka se dostala
z drogové závislosti a má možnost žít normálním životem po
boku milujícího partnera, s vytouženým dítětem. Ale jak dlouho potrvá, než se Pusinka vrátí do starých kolejí opětovné drogové závislosti, kde se dostává až na hranici života a smrti.
Knížku Postrach - od Edmac Baina uvítají čtenáři detektivek. Detektivové 87. revíru řeší velké dva případy. Někdo
vraždí mladé sportovkyně a jiný zločinec zase přepadává
a znásilňuje mladé ženy.
Smetana Miloš - Zákeřná vichřice. Detektivní příběh
s krimimalistou Beranem, který řeší vraždu na zapadlé horské
chatě.

13

Pattison Eliot - Nádherní duchové.
Inspektor Šan Tao Jun žije od svého
propuštění z pracovního tábora v odlehlých tibetských horách. Když dojde
v místním klášteře k vraždě, žádají ho
o pomoc právě ti, díky nimž je ve vyhnanství.
Zážitky z osmiměsíčního putování
přes stolové hory do Bolívie vám nabídne cestopis Martina
Mykisky Jižní Amerikou.
Historická romance Podivné varování od Barbary Cartland jistě potěší její věrné čtenářky.
Milenci královen - tato „ historie v nedbalkách“ od Eleanov Herman, vám přiblíží osudy žen, které žily v přepychu
a bohatství. Přesto trpěly pocitem, že jejich život je prázdný
a marně toužily po lásce a porozumění.
Žežicha se neříká - logopedické říkanky, zábavné úkoly,
básničky a říkadla pro děti a rodiče.
Katčin potřeštěný nápad, To všechno spískala Katka,
S čím Katka nepočítala - tyto tři knížky pro mládež o desetileté Katce, která se rozhodla, že si ušetří na vlastního koně napsala Věra Řeháčková.
Spisovatelku Lenku Lanezovou znají trochu starší čtenářky.
Čas něhy, Letní něžnosti, Postel plná růží - to jsou dívčí romány o lásce, škole, prázdninách, problémech, touhách
a snech, které patří k mládí.
Extrémní fenomény počasí od mohutných lavin k ničivým
smrštím vám přiblíží kniha Hurikány a tornáda. Napsal Jack
Challoner, z anglického originálu přeložila Jelena Žlábková.
Příjemné chvíle s knížkou vám přeje Milada Terberová.

Informace o době platnosti občanských průkazů
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských
průkazech v platném znění, v § 24 odst.
2 uvádí termín 31. 12. 2008, do kterého
musí být vyměněny občanské průkazy
bez strojově čitelných údajů vydané
do 31. 12. 2003.

Toto se však po provedené novele zákona o OP zákonem č. 395/2005 Sb.,
netýká občanských průkazů vydaných osobám narozeným před 1. 1.
1936, pokud není doba platnosti občanského průkazu omezena konkrét-

ním datem (čili doba platnosti bez omezení).
Vláda vydala Nařízením č. 612/2004
Sb. lhůty, v nichž jsou občané povinni
provést výměnu občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji,
a to podle doby vydání občanských
průkazů. Platnost občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů končí vždy
nejpozději dnem, který je stanoven jako
konečný den lhůty pro provedení jejich
výměny.
Lhůty k výměně občanských průkazů:
Státní občané České republiky jsou
povinni provést výměnu občanských
průkazů bez strojově čitelných údajů
vydaných do 31. 12. 2003:
* nejpozději do 31. prosince 2008;
žádost o vydání občanského průkazu
občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2008.
Občan předloží dosavadní občanský
průkaz a aktuální fotografii. Pokud došlo ke změně oproti údajům uvedeným
v dosavadnímu občanského průkazu, je
nutné tuto změnu doložit.
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Tajenka − pohledy do historie
Pozorský kostel, zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie, byl vystavěn s přestávkami v letech 1704-24 v barokním slohu. Dne 15. 8. 1724 byl slavnostně požehnán a 30. června 1929 posvěcen brněnským biskupem... (viz tajenku).
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Naši jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům a přejeme jim pevné zdraví
a dobrou pohodu do dalších let.
DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ
Jméno
Čulík Ferdinand
Kousal Miroslav
Havlíčková Vlastimila
Šmerda Stanislav

Věk
70
75
75
75

č.p.
102
71
181
130

Jméno
Pleva Vladimír
Jašková Marie
Šmerdová Růžena

Věk
75
80
101

č.p.
149
184
107

Vážení spoluobčané,
abychom předešli případným konfliktům a nedostali se do rozporu se zákonem
(č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů), vyzýváme ty občany, kteří se zveřejněním svých údajů v této rubrice nesouhlasí, aby svoji námitku sdělili písemně nebo
telefonicky na obecní úřad.

V sobotu 30. srpna se v Kovalovicích
v areálu vedle restaurace Na Tvrzi koná

TŘETÍ ROČNÍK

ROCKOVÉHO LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI.
Vystoupí kapely Lynyrd Skynyrd Revival,
Sheryl Crow Revival, Lehká noha,
Backtimer, A.LO.E a další.
Začátek v 19 hodin, vstupné 100,- Kč,
do 20:30 ke každé vstupence 2 piva zdarma.

VODOROVNĚ: A. Technická pryskyřice; patron; oplocený les.- B. Nelétavý
pták; žvást; druh svetru; zlato (francouzsky).- C. Souhlas; scedit; mužské jméno;
poplach na burze.- D. Hle (nářečně); plátěné přístřeší; egyptské město u přehrady
na Nilu; severští paroháči.- E. Tajenka.F. Mazadlo; cetka; někdo; římských
1500.- G. Popravčí; sametová; písečná
rostlina; domácky Olga.- H. Osobní zájmeno; vycházka; tatínek; představený
kláštera.- I. Hanebně; umělé vlákno; název muzikálu.
SVISLE: 1. Skandinávský lidový pěvec;
kryt.- 2. Zkratka pro minerální; silný provaz.- 3. Vejce (v esperantu); ojet; římských 495.- 4. Značka lithia; poloha cvičence; zpěvný pták.- 5. Kniha map;
mládě krávy.- 6. Lůno; český básník.- 7.
Šachový výraz; strojenosti.- 8. Povzdech; vpravená setím; SPZ aut Olomouce.- 9. Poranění; stovka.- 10. Televizní a rozhlasový moderátor; peň.- 11.
Domácky Oldřich; potřeba rybáře.- 12.
Ples; dvojice cvičenců; zkratka okresního výboru.- 13. Označení českých letadel; tvrdý bonbon; primáti.- 14. Prýt
k roubování; mlácení (řídce).- 15. Cizí
sudokopytník; udatný člověk.
Pomůcka: arni, Evita, or, skald.
Řešení z minulé tajenky: Ves lidí sivových
Autor: Ing. Ladislav Majer

Vítáme
do života
Filip Matěj
26. února 2008

PRODÁM − KOUPÍM
Nabízíme občanům možnost prodeje, či
koupi čehokoliv, co vám doma přebývá,
překáží, či se stalo již nepotřebným a myslíte, že to bude moci ještě někomu sloužit.
Tuto nabídku, či poptávku lze udělat na
OÚ nebo u Jitky a Petra Šmerdových č. 50
tel. 606 878 021.
• Daruji za odvoz plechovou boudu

na nářadí. Rozměr cca 4 x 2 m.
Tel. 728 569 840, Stanislav Pernica.

Kovalovický zpravodaj - vydává OÚ Kovalovice, připravuje Jitka a Petr Šmerdovi, tel.: 606 878 021, e-mail: petrsmerda@volny.cz. Zdarma pro občany Kovalovic.
Tisk: PROTIS spol. s.r.o., Podolí 115, tel.: 544 228 378. (Neprošlo jazykovou úpravou).

