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Vážení spoluobčané,
léto u je nenávratnì pryè, dny se krá−
tí a na nás zaène pùsobit zamraèené
a mlhavé podzimní poèasí. V tomto ob−
dobí bude potøeba ještì více snášet
rozbahnìné cesty a chodníky zapøíèi−
nìné stavbou splaškové kanalizace.
Pokusím se nastínit postup prací
v obci. V souèasné dobì pokraèuje
stavba kanalizace v krajské komunika−
ci smìrem k èásti obce „Brnèín“.
Pøednostnì se pracuje na úsecích
krajských komunikací. Tak je to
i s pøípojkami k RD. Moná se do kon−
ce roku podaøí i nìkterý úsek krajské
vozovky povrchnì opravit asfaltem.
Podle aktuálního harmonogramu se
ještì v øíjnu postaví stoka v krajské
komunikaci od èásti „Broïák“ po od−
boèku k firmì zámeènictví Kopeèek.
Poté, asi v listopadu, zhotovitel zaène
pracovat na úseku stavby od mostu
u Broïáku po celé místní komunikaci

„Druhá strana“ a po most ke „Mlý−
nu“. Ulici „Draka rozdìlili do stavby
Vin.Šumic, take se tato èást zaène
nejdøíve 15. bøezna. Do konce roku
mají být zhotoveny i všechny tøi pøe−
èerpávající stanice.
Ještì ke splaškovým pøípojkám:
splaškovou kanalizaèní pøípojku po ša−
chtu (vèetnì) realizuje zhotovitel
stavby. Èást od šachty po rozvody
domu si hradí a zhotovuje kadý sám
(popøípadì Vám dáme vybrat z nìkoli−
ka firem, které tyto èásti pøípojky rea−
lizují). V ádném pøípadì se zatím nik−
do nesmí napojit do revizní šachty,
jinak zhotovitel neudìlá tlakové
zkoušky. Napojit se mùete a po uve−
dení kanalizace do pøedèasného uívá−
ní. O tomto kroku Vás budeme vèas
informovat! Pøi realizaci èásti pøípojky
od domu k revizní šachtì nezapomí−
nejte, e pøed záhozem instalované

Podzim barevný je sen,
jen pohleïte do oken.
lutá, èervená a hnìdá,
malíø podzim plátna hledá,
s kadým lístkem dal si práci
a znovu se k nìmu vrací.
A jak teplo ztrácí sílu,
malíø má se stále k dílu,
a nakonac barvy slunce
objeví se na jablùòce.

pøípojky musí být provedena kontrola
stavebním dozorem Ing. Hlaváèem.
V souèasné dobì vybíráme v kancelá−
øi úèetní OÚ pøíspìvek na kanalizaèní
pøípojku 3.000,−Kè. Jeliko jsou kolem
tohoto pøíspìvku rùzné nesrovnalosti,
ještì jednou vysvìtlím, co pøíspìvek
obsahuje. Náklady na metr pøípojky
jsou 2.330,−Kè, revizní šachta stojí
5.890,−Kè. Abychom ušetøili obèanùm
finanèní prostøedky, stanovili jsme
jednotný pøíspìvek jen 3000,−Kè po
dohodì všech okolních obcí. Zbytek
nákladù na zhotovení pøípojky po re−
vizní šachtu hradí obce za obèany.
Èást pøípojky od revizní šachty do
domu si kadý ji hradí sám. Èástka
3.000,−Kè tedy není ádná záloha, je to
koneèná suma, kterou obec po všech
majitelích nemovitostí poaduje. Pro−
síme všechny obèany, i ty, kteøí ještì
nemají zhotovenou pøípojku, aby za−
platili poplatek do konce listopadu le−
tošního roku! Jiná situace je u budou−
cích stavebních míst nebo proluk
Pokraèování na str. 2
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Dokonèení ze str. 1.
v obci. Tady obec pøispívá 1000,−Kè na
metr, take obèan platí 1330,−/m pøí−
pojky a pokud má zájem a chce reviz−
ní šachtu, hradí 5890,−Kè. Tyto pøípoj−
ky se hradí a po zhotovení z dùvodu
pøesného zamìøení skuteèné délky.
V letošním roce se nám podaøilo
získat dotaci z Programu péèe o kraji−
nu na výsadbu další etapy biocentra
Pastviska v hodnotì 139. 825,−Kè.
V souèasné dobì probìhlo vysazování
rùzných druhù listnatých stromù,
napø. dubu zimního, habru obecného,
lípy srdèité, javoru babyky, jeøábu bøe−
ku, tøešnì ptaèí do pøipravené 0,6ha
oplocené plochy. Tímto poèinem pøi−

bude další kousek kovalovického lesa.
Pro zajímavost se v krátkosti
ohlédneme za uplynulou letní koupací
sezónou. I kdy bylo letošní léto te−
plotnì dosti nestabilní, pøesto si
k nám na koupací biotop našlo cestu
13.705 platících návštìvníkù, co je
o 515 lidí víc ne loni. Otevøeno bylo
63 dní, na vstupném se vybralo
328.700,−Kè. K dnešnímu dni ještì
není provedena pøesná rekapitulace
nákladù, ale s jistotou mohu øíci, e
máme jedno z mála koupališ, které si
na svùj provoz vydìlá!

V sobotu dne 8. 11. 2008
od 17 hodin
probìhne ji tradièní

MARTINSKÝ
LAMPIONOVÝ
PRÙVOD
zakonèený opékáním špekáèkù.

Za pozornost dìkuje Milan Blahák,
starosta

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

VOLBY DO SENÁTU
PARLAMENTU ÈR

17. a 18. 10. 2008
Volební okrsek: KOVALOVICE

17. a 18. 10. 2008
Volební okrsek: KOVALOVICE

Poèet registrovaných volièù:
Volební úèast:
strana
KDU−ÈSL
Èeská strana sociálnì demokratická
Komunistická strana Èech a Moravy
Obèanská demokratická strana
Nezávislí
Strana zelených
Moravané
Pravý blok
Dohoda pro jiní Moravu
Celkem

474
258

54,43 %

poèet hlasù
%
161
62,40
51
19,77
28
10,85
10
3,88
3
1,16
2
0,78
1
0,39
1
0,39
1
0,39
258
100,00

Paní Rùena Šmerdová − 101 rokù

Poèet registrovaných volièù:
Volební úèast:

474
258

54,43 %

poèet hlasù
141
35
25
15
7
1
224

%
62,95
15,63
11,16
6,70
3,13
0,45
100,00

Počet registrovaných voličů:
Volební účast:

474
194

40,93 %

Václav Horák
Ivo Bárek

133
61

68,6
31,4

strana
Václav Horák
Ivo Bárek
Zdenìk Koudelka
Luboš Kadlec
Anna Šabatová
Alena Machayová
Celkem
24. a 25. 10. 2008
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Jde to i jinak?
Èasto jsme natolik v zajetí svých i
celospoleèenských kolejí, e nìkteré
vìci bereme jako samozøejmé èi jako
nutné zlo a ani se neodvaujeme pomy−
slet na to, e by to mohlo být i jinak.
V Americe pøed sto nebo tøeba ještì
pøed padesáti lety pøedstava, e by èer−
noši mohli mít stejná práva jako bílí a
nebo dokonce zastávat spoleèenské
funkce vèetnì kandidatury na tu nej−
vyšší, se zdála èirým bláznovstvím.
Dnes nadáváme na banky a mnoho lidí
má pokaený ivot díky finanèním ús−
tavùm nabízejícím „Peníze a do domu
- bez potvrzení pøíjmù“. Co kdy to ale
jednou bude jinak? Na tuto myšlenku
mì pøivedl èlánek „Mùeme dùvìøovat
bankám?“ z pera italského ekonoma
Luigina Bruni, publikovaný v letošním
únorovém èísle èasopisu Nové mìsto:
Banka má v moderní ekonomice
více funkcí, ale její základní úlohou
stále zùstává vyhledávání nabídky a
poptávky po financích. Banka funguje
tak, e ten, kdo má bohatství a chce ho
šetøit, dostane za to odmìnu ve formì
úroku, a ten, kdo má plány, ale nemá
potøebné peníze (podnikatelé a rodi−
ny), mùe tyto peníze za poplatek zís−
kat. Kdy nìkde banky nejsou nebo
nefungují dobøe, nastávají rùzné prob−
lémy; ten nejvìtší a nejstarší se nazý−
vá lichva a vzniká nikoli z pøebytku
bank, ale z jejich nedostatku.
Moderní trní ekonomika by byla

bez bank a pùjèek
nemyslitelná, jak
dobøe ví dritel
Nobelovy ceny za mír Muhammad Yu−
nus/*, který vyadoval, aby se právo
na pùjèku stalo novým základním lid−
ským právem kadého èlovìka. Dnes
by neexistovala skuteèná demokracie
ani rozvoj, kdyby lidé nemohli realizo−
vat své plány a monosti.
Problémem však je, e ještì dnes je
velká èást lidstva ze systému pùjèek
vylouèena a není povaována za hod−
nou dùvìry bank. Proè? Banka je pod−
nik a jako taková dìlá obchody, pokud
má záruky. Mnoho chudých záruky
nemá a tak s bankami neobchoduje.
Dnes jsou v Evropì banky ekonomic−
kými subjekty, které mívají nejvyšší
zisky, vlastní obrovské nemovité ma−
jetky a svým zamìstnancùm (hlavnì
vrcholovému vedení) dávají jedny z
nejvyšších platù, podle mne a pøíliš
vysoké. A zde vznikají problémy. Ban−
ka je samozøejmì podnikem, ale to
není zdaleka její jediná role. Má toti
primárnì sociální funkci, která není jen
ekonomická. Jednou z nejzávanìjších
nemocí dnešního ekonomického systé−
mu je, e finanèní instituty byly trans−
formovány na ziskové podniky. A jest−
lie banka maximalizuje zisk stejnì
jako kadá kapitalistická firma, vzniká
základní a nevyhnutelný konflikt mezi
akcionáøi (jim jdou zisky) a klienty
(podnikateli a rodinami).
Bankám èasto jejich investièní
záleitosti nevycházejí, a proto aby

Farní tábor
Od 4. do 7. srpna 2008 byla pozoøická fara plná dìtí.
Farní tábor se zde uskuteènil poprvé. Pod vedením
paní Moniky Hoffmannové a paní Slávky Hoffmannové
se ho zúèastnilo asi 30 dìtí. Nejstarším bylo 12 let a
tìm nejmladším 3 roky. Ty však pøišly v doprovodu
svých maminek a starších sourozencù. Pro všechny
byly pøipraveny hry, soutìe, prohlídka kostela, vý−
tvarné èinnosti, cesta za pokladem, vycházka do lesa,
opékání i stezka odvahy. O dobré jídlo a pití se starala
paní Miluška Capilová. Nìkdo si pøinesl spacák a kari−
matku a pøespal pod dohledem ochotných tatínkù ve
zpìvárnì. Nìkdo odešel veèer spát do své postýlky a
ráno zase pøišel. Tak ubìhly ètyøi dny ke spokojenosti
všech dìtí i dospìlých.
Fotografie z tohoto setkání jsou na www.farnostpo−
zorice.cz.
Boena Škrobová
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maximalizovaly zisky, pøevádìjí rizika
i následné ztráty na své klienty. Banky
by mìly být sice výkonnými podniky,
ale neziskovými, stejnì jako univerzi−
ty nebo nemocnice, které tu nejsou
proto, aby vydìlávaly, ale dávají rùst
ostatním, hlavnì tìm nejpotøebnìjším.
Èirá fantazie? Vracím se z Palerma,
kde byla minulý týden slavnostnì ote−
vøena sicilská poboèka Etické banky,
která vznikla s cílem nevytváøet jen
zisk, ale pøedevším slouit obecnému
prospìchu. Není to sen, ale krásná
skuteènost.
Luigino Bruni, Nové Mìsto 2/2008
A tak moná budou jednou naši po−
tomci vyprávìt svým vnukùm: „Pøed−
stavte si, e byly doby, kdy banky
chtìly hlavnì vydìlávat a vinou tìch
špatných mnozí lidé o peníze pøišli…“
Zdá se to být sen? Moná. Ale kolik
snù u se uskuteènilo?
P. Jan Nekuda, faráø
* Prof. Muhammad Yunus (* 28. 6.
1940) je bangladéšský ekonom a bankéø.
Proslavil se velmi úspìšným konceptem
mikroúvìrù (poskytování drobných pùj−
èek chudým podnikatelùm, kteøí jsou
málo kredibilní na to, aby získali úvìr
od tradièní banky). Yunus je také zakla−
datelem Banky Gramín. Roku 2006 ob−
drel spolu s touto bankou Nobelovu
cenu za mír. Získal také celou øadu
mezinárodních ocenìní a je autorem au−
tobiografie Bankéø chudým (Banker to
the Poor) a zakladatelem organizace
Grameen Foundation.
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Náměšť 2008 − 1. turnus

Od støedy 9. do soboty 26. èervence
strávilo 35 dìtí pøevánì ze Šlapanic,
Kovalovic, Vinièných Šumic a blízkého
èi dalekého okolí krásných 18 dní na
stanovém táboøe v Námìšti nad Osla−
vou. Na tyto dny se všichni promìnili
v rytíøe druiny krále Artuše, kterému
pøi vyhlašování výsledkù rytíøského
klání zlodìj ukradl jeho meè Excalibur.
Král ochoøel a ztratil svou sílu,kterou
mu mohlo navrátit jen nalezení Excali−
buru. Tábor pak provázely indicie, ve−
doucí k nalezení meèe a k dopadení
zlodìje. V rùzných hrách a soutìích
se pak dìcka pøibliovala k cíli, meè

Jelenice
2008
Ve dnech 26.−28. záøí jsme pro vel−
ký úspìch zopakovali víkendový pobyt
dìtí na Jelenici. Letos jsem vyrazili u
v pátek odpoledne, pìšky, lesem po
trase Pochodu osvobození. Cestou si
dìti nacvièily šplhání po stromech.
Po pøíchodu a ubytování jsme si
uvaøili veèeøi a následující hodiny jsme
vìnovali hrám a zpívání s kytarou. V
sobotu dopoledne jsme si hráli na pa−
šeráky, potom následovala volná zába−
va, kterou dìti vyuily bìháním po
lese a stavìním bunkrù. Po obìdì hoši
odjeli hrát fotbalový zápas a dìvèata se
vydala na pochod vedoucí na Kaleèník,
Malou øíèku a kolem salaše zpìt k Je−
lenici. Po veèeøi jsme hráli spoleèen−
ské hry. V nedìli jsme zkoušeli a
úspìšnì rozdìlat oheò pomocí lupy.
Po obìdì, nezbytném balení a úkli−
du, jsme se vydali domù po stejné tra−
se jako v pátek.
Pøipravili Eva a Staòa emlovi

byl ke konci tábora nalezen, zlodìj do−
paden a po zásluze „potrestán“. Na tá−
boøe bylo nìkolik atrakcí,od poníkù,
kteøí nám byli zapùjèeni z Tvaroné,
pøes novou lanovku, tradièní provazo−
vý ebøík, houpaèky a další. Nechybì−
lo ani pøenocování v lese, i kdy do po−
slední chvíle vypadalo, e tohle kvùli
poèasí nevyjde, nakonec pøece jen pøe−
stalo pršet a sluníèko zaèlo høát. Sice
poèasí nebylo nejlepší, ale kromì toho,
e se nedalo moc koupat, se program
vydaøil. Tábor se nachýlil ke konci,
místo závìreèného táboráku pøišel
krásný liják, ale radost to nikomu nez−

kazilo. Dìckám se z tábora vùbec ne−
chtìlo a smutno bylo asi nejvíce rodi−
èùm, kteøí zùstali doma. Kadý si na−
konec odvezl èást pokladu od krále
Artuše jako odmìnu za znovuzískání
meèe.
Tábor se všem moc líbil a všichni u
se tìší na další rok, snad i v tom dalším
roce tábor bude znovu.
Díky patøí všem, kdo pøipravili pro−
gram, starali se o dìcka za pouhé „dì−
kuji“, zapùjèili èi vìnovali rekvizity i za
finanèní dotace od obcí Kovalovice a
Vinièné Šumice a mìsta Šlapanice.
Petr Machain
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Vážení čtenáři,
i dnes jsem pro vás vybrala malý
vzorek knih z nových zapùjèených
souborù.
Ètenáøe
detektivek
zaujme
Advokát, autor Václav Láska je dnes
právník, ale bývalý policista. Mezi jeho
nejvìtší pøípady patøilo vyšetøování
krachu IPB a vytunelování Harvard−
ských fondù. Pøestoe zdùrazòuje, e
kniha v ádném pøípadì není jeho ivo−
topisem, popis úplatkù, podvodù a vy−
dírání, která se mezi policisty a
právníky dìjí, je tak reálný, a z toho
mrazí.
Veselé pøíbìhy z pátrací sluby autor Michal Dlouhý. Kriminální pøí−
pady øešené èeskoslovenským èet−
nictvem v období mezi dvìma svìtový−
mi válkami.
Ochránce - autor Morrell David.
Napínavý pøíbìh ze svìta profesionál−
ních osobních strácù.
Šest detektivních pøíbìhù napsal
Roman Cílek pod názvem Èas smrti,
èas vzkøíšení.
Jansa Pavel - Prùšvih MUDr.
Nemravy. Vyprávìní o trablech
mladého lékaøe, jeho rozverný ivot
skonèí sòatkem s dcerou nadøízeného,
objevení kompromitujících fotografií a
nálezem mrtvoly.
Anastázie - poutavý pøíbìh o osudu
knìny Anastázie, nejmladší dcery
ruského cara Mikuláše II., napsal Colin
Falcner. Americký novináø M.
Sheridan se v Šanghaji setkává s velmi
zvláštní prostitutkou. Jmenuje se

Milé hospodyňky!
chtìla bych se s Vámi podìlit o re−
cept, který mì poslala moje kamarádka
a u nás doma se osvìdèil. Snad se zalí−
bí a zabydlí i ve Vaší kuchyni.
Kuøecí roláda
BEZ ROLOVÁNÍ
a ZAVAZOVÁNÍ!!
POTØEBNÉ PØÍSADY
cca 600 g kuøecího masa, slanina, plát−
kový sýr, vajeèina, paprika, sùl, pepø
forma srnèí høbet, peèicí papír
POSTUP PØÍPRAVY
1. Vyloíme formu na srnèí høbet

Anastazia, je Ruska a má všechny
dìdièné fyzické znaky Romanovcù. Po
proitých útrapách ale ztratila pamì a
nevzpomíná si na nic ze své minulosti.
Pùlnoèní zpovìï - historickou ro−
manci z období války Severu proti Jihu
napsal Proetor Candce.
Jak trestá láska - Ve stínu
moruše - Víc ne vzpomínka - tøi ro−
mantické pøíbìhy od autorek Cartland
B., Deveraux J. a Garlock D..
Pár minut lásky a Zlodìjka snù dva dívèí pøíbìhy od známé autorky
Lenky Lanezové.
Drsná doba kamenná a Úasní
Øekové. Neuvìøitelné ètení o ošk−
livých neandrtálcích a zajímavá fakta ze
ivota národa, který hýbal antickými
dìjinami pøed dvìma tisíci lety. To jsou
dvì knihy nejen pro mláde z øady
Dìsivé dìjiny.
Také další dvì knihy jsou pro
mláde - Holky jsou slepice, a na
Ruby a Kluci jsou machøi, a na
Tima - napsal Tomas Brinx.
Poslední kniha Cesta kolem svìta
je bohatì ilustrovaný prùvodce divoèi−
nami svìta, od pouští amerického zá−
padu a k ledové Antarktidì.
Pøeji pøíjemné chvíle s kníkou a
tìším se na vaši návštìvu knihovny.
Pøipravila Terberová Milada.

peèicím papírem nebo jen vymaeme
máslem.
2. Naklepeme co nejvìtší a nejtenèí
øízky a vyloíme jím formu.
3. Vyloíme tím co máme rádi − já
zaèínám slaninou a sýrem.
4. Udìlám vajeèinu pøidám ji do ro−
lády a na to papriku na tenké nudlièky.
5. Nakonec na to dám opìt øízky a
dám do trouby. Je to mòamka a celkem
jenoduchá. Tak dobrou chu!!
Pøeje Jitka Šmerdová
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Co se dnes děje s lesy
Zdravím pøátele pøírody!
Co je nového v lese? Kromì toho,
e se podzim pøehoupl do druhé pùlky,
a e høíbkù je pomálu, vlastnì nic.
Slušné návštìvníky lesa stále ohroují
„hrdinové“ na terénních motorkách,
plagiátoøi Ariho Votanena s rychlými
auty a neskuteèní vyhazovaèi odpadkù.
Ne a ne dostat rozum. O poárech nad
Viniènými Šumicemi ani nemluvím.
Co se dìje s lesy? Urèitì obèas za−
registrujete zprávy, e nìkdo aluje
Lesy Èeské republiky nebo e Lesy
Èeské republiky nìco udìlaly špatnì
èi vymìnily øeditele. Sled událostí je
komplikovaný, cíl je však zøejmý.
Pravdu neznám, jen nìkterá fakta.
Døevo je jediná surovina, která se ob−
novuje. Vše ostatní jednoho krásného
dne vytìíme. Tedy stálý zdroj. A ten je
dnes ve státních lesích (asi 50 % všech
lesù v ÈR) prodáván dvìma zpùsoby:
Za prvé - jako „zelený“ - stojící fir−
mì, která v daném místì vyhrála vý−
bìrové øízení. Ta jej zpracovává ponej−
více na polotovary, pro daný úèel
zpracování (pila, papírna, dýhárna).
A tyto prodává.
Za druhé - polotovary firma vyrábí ve
mzdì pro stát a ten si je prodává sám.
Je otázkou a soutìí, kdo prodej
zvládá lépe. Tato situace má trvat dva
roky a pak odborníci posoudí, kdo byl
lepší. Nezávidím jim, zvláštì po té, co
pøišla „hypoteèní“ krize. V Americe se
nestaví, nabídka døíví pøevyšuje po−
ptávku, ceny døeva dramaticky padají,
platební morálka u vùbec není co bý−

vala. Døevorubec prodává svoji pilu,
kupuje tøeba kalfas a mìní profesi.
A soutì, která mìla nejspíš dokázat,
e státní správa lesù je jejich hrobaøem
a jedinou jejich záchranou je privatiza−
ce, se mìní v køeè.

Větrolam u potoka
V posledním kvìtnovém týdnu došlo ve vìtrolamu u Ko−
valovického potoka mezi Viniènými Šumicemi a Pozoøicemi
v prostoru od silnièního propustku k rybníku k samovolné−
mu odlamování vìtví a lámání celých kmenù z nìkolika
vzrostlých topolù rostoucích v této lokalitì. Tím se toto
místo stalo nebezpeèné, a jako první opatøení bylo varování
obyvatelstva v místním rozhlase, v kabelové televizi a na
úøední desce na webových stránkách obce.
Tato informace byla pøedána s ádostí o zveøejnìní i na
všechny okolní obecní úøady.
Souèasnì byl prostor ohraen èervenobílou vymezovací
páskou a na pøístupová místa byly umístìny výstrané ta−
bule s vysvìtlujícím textem.
Zajisté Vás zajímá, co se dìlo dál, a jaký je èi bude další
postup.
S ohledem na skuteènost, e dle územního plánu obce se
jedná o široký doprovodný pás døevin, který je souèástí eko−
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Jinými slovy, cíl výše uvedených
zpráv o Lesích Èeské republiky, tedy
privatizace ještì státního lesa se zøej−
mì odkládá. Cena za nìho by dnes byla
nízká a zisky zrovna tak.
A pointa? Kadý máme tu svou. Já
bych to neprodal. Les pøece není je−
nom to døevo, nebo spíš ty prachy…
Napsal a nakreslil Aleš Straka

Po které cestièce se dostane Snìhurka ke svým
správným kamarádùm.

logické stability jsem poádal Agenturu ochrany pøírody
a krajiny ÈR, støedisko Brno o vypracování posouzení stavu
popisovaného biocentra.
Dne 9. 7. 2008 pøišel z agentury ochrany pøírody posu−
dek, z nìho vyplývá, e na porostu pravdìpodobnì nikdy
neprobìhla následná péèe, a pøedmìtné stromy se nacháze−
jí za vrcholovou fází ivota. U nìkterých stromù se jedná
o havarijní stav a doporuèuje se odstranìní nevhodných døe−
vin a dosadba vhodných døevin. Vzhledem ke stavu topolù
bude zapotøebí tyto stromy odstranit v celé ploše.
S ohledem na zjištìní, e pozemek po pravém bøehu po−
toka nemá na listu vlastnictví uvedeného vlastníka, je v sou−
èasné dobì provádìna na katastrálním úøadì identifikace
vlastníkù, aby mohlo být vydáno rozhodnutí o kácení tìchto
døevin.
Jakmile bude vše vyjasnìno a povolení vydáno, budou to−
poly, tvoøící vìtrolam v Rékoví, odstranìny a nahrazeny ná−
slednì jinými vhodnìjšími døevinami, odpovídajících uvede−
nému stanovišti. Úplné znìní posudku je k nahlédnutí na
obecním úøadì.
Petr Køí
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Co jste hasiči...
Doba,
kdy
hlavním a témìø
jediným úkolem
dobrovolných ha−
sièù bylo hašení
poárù, je minulostí. Dnes se podílejí
na celé øadì nejrùznìjších zásahù, kte−
ré vyadují vysokou odbornost.
Èlenové výjezdové skupiny Sboru
dobrovolných hasièù se pravidelnì
školí podle plánu výcvikového roku.
Tìchto školení se zúèastòuje pøeváná
èást jednotky a pøipravuje se na moné
zásahy.
V letošním roce jsme vyjídìli:
17. února k poáru stavební buòky
u vodního díla Kovalovice. Na hašení
se podílelo 6 èlenù posádky.
31. bøezen ve veèerních hodinách 7
èlenù vyjídìlo k poáru zahradní chat−
ky do Vin. Šumic.
10. kvìtna pøi poáru lesa ve Viniè−
ných Šumicích 7 èlenù zøídilo èerpací
stanovištì a doplòovalo vodu do ciste−
ren. Té jsme regulovali dopravu pøi
pøíjezdu hasièských vozù.
11. kvìtna v poledne byla jednotka
povolána k dopravní nehodì. V osadì
Stará pošta pìt èlenù tvoøilo zálohu
stanici z Pozoøic.
14. èervence v ranních hodinách, po
noèní bouøce, jsme byli povoláni na
vodní dílo Kovalovice. Hrozilo zde
udušení ryb nedostatkem kyslíku. Na−
ším úkolem, spoleènì s dalšími sbory,
bylo provzdušnìní vodní hladiny. Po
dobu šesti hodin jsme vodními proudy
èeøili hladinu rybníka. Zasahovali zde
i hasièi ze stanice Brno−Lidická, kteøí
provzdušòovali hladinu motorovým
èlunem. Hasièi ze stanice Pozoøice
a Brno ještì další dva dny okyslièovali
vodní plochu. Našich 5 èlenù pøi této
technické pomoci propálilo 35 litrù
benzinu. Nejvìtší odmìnou je podìko−
vání rybáøského sdruení. Nedošlo
k úhynu ryb a tím i vìtším škodám.
23. dubna v poledne bylo vyhlášeno
provìøovací cvièení. Tøi èlenové naší
jednotky spoleènì s dalšími sbory
z okolí, a na malé nedostatky, bylo
ohodnoceno dobøe.
Podìkování za udrování funkènosti
hasièské techniky patøí nejen èlenùm,
kteøí s ní pracují v dobì výjezdu, ale
také èlenùm sboru a panu Bláhovi,
kteøí techniku dlouhodobì udrují pro−
vozuschopnou. Velkou ztrátou pro náš
sbor v letošním roce je úmrtí našich
aktivních èlenù, bratra T. Trávníèka

Provzdušòování vodní hladiny rybníka
a bratra L. Valehracha. Zvláštì bratr T.
Trávníèek se více jak 40 let, jako stroj−
ník a materiálnì technický referent,
vzornì staral o techniku a jako øidiè
poárního vozidla pøipravoval AVII na
technické prohlídky a udroval poární
techniku v provozu schopném stavu.
Tuto ztrátu našeho èlena budeme jen
tìko nahrazovat. Dále bych chtìl po−
dìkovat za sponzorský dar firmì Insta−
latérství Šmerda, kterým náš sbor zís−
kal 6 hadic C a proudnice.
Soutìe:
Drustvo starších ákù obhajovalo
4. místo získané na podzim ve høe
„Plamen“. Soutì v Brnì - Pisárkách
mìla tradiènì silnou konkurenci.
V hodnocení 18 drustev naši zkušení
áci obsadili celkovì 4. místo v okrese
Brno - venkov. Zvítìzila Kuøim A pøed
Vin. Šumicemi a Kuøimi B.
25.èervna v Sivicích jsme pøi soutì−
i „ Prázdninový pohár mládee okrs−
ku Pozoøice“ obhajovali loòské vítìz−
ství. Letos byli lepší áci z Vin. Šumic
a Velatic. Naši skonèili tøetí.
V novém školním roce bylo do hry
„Plamen“ pøihlášeno drustvo mlad−
ších ákù. 4. øíjna v Èuèicích si pøi své
první soutìi vedli dobøe . V konku−
renci 13 drustev vybojovali páté
místo.
4. kvìtna na sportovním høišti v Si−
vicích se konalo I. kolo SSPD (spor−
tovní soutì poárních drustev). Sou−
tìilo se v disciplínách − bìh na 100
metrù s pøekákami, štafeta 4x100
metrù s pøekákami a poární útok.
Z 13 drustev naši mui obsadili 8.
místo.
Hasièské soutìe o „Putovní pohár“
ve Tvaroné 8. èervna se zúèastnili

a naše dvì drustva. První drustvo
pro technickou závadu útok nedokonèi−
lo. Druhé drustvo se umístilo na devá−
tém místì z devatenácti úèastnìných.
22. èervna pøi soutìi o „Putovní
pohár“ Obecního zastupitelstva v Po−
zoøicích jsme soutì nedokonèili. Zá−
vada na motorové støíkaèce nám nedo−
volila bojovat o umístìní ve 13èlenném
startovním poli.
Sbor dobrovolných hasièù Velatice
pøi pøíleitosti 100. výroèí zaloení ha−
sièského sboru uspoøádal soutì v ne−
tradièních disciplínách. Oslavy probìh−
ly ve dnech 27.–2. záøí. Naše pìtice
Veèeøa O., Valehrach A., Sedláèek J.,
Sukovatý A. a Jedlièka J. tuto soutì
vyhrála. Domácí a ostatní drustva od−
sunula na další místo v poøadí.
Ve Velaticích, i v Babicích pøi pøíle−
itosti 115. výroèí zaloení, se èlenové
našeho sboru úèastnili oslav, ukázek
techniky a zásahù z historie a po sou−
èasnost.
V rámci oslav svátku sv. Floriána patrona hasièù, se kadoroènì úèastní−
me mše svaté ve farním kostele. Také
jezdíme na Hasièskou pou do Køtin,
kterou kadoroènì navštìvuje stále více
sborù. Ukázky z èinnosti, které jsou
souèástí programu se kadoroènì ob−
mìòují. Letos jsme mohli sledovat zá−
chranu zavalených osob v lesním poros−
tu a po vzniku poáru jeho hašení. Dále
èlenové sboru spoleènì se stárky ka−
doroènì pøipravují Petropavelské hody.
Èinnost našeho sboru je obsáhlá,
proto bych chtìl na závìr všem jeho
aktivním èlenùm podìkovat a pozvat
mezi nás nové zájemce, pøedevším do
drustev mladších ákù.
Pøipravil velitel SDH Vladimír Filip
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Tělocvičná jednota Sokol Kovalovice
Prázdniny zna−
menají pro cvièení
a tréninky vdy
menší útlum, protoe dostávají pøed−
nost jiné rekreaèní aktivity. Pøesto
bylo na høišti velmi ivo, ostatnì stej−
nì jako v loòském roce, nebo ji dru−
hým rokem dáváme obci k dispozici
nìkteré naše prostory pro provoz kou−
palištì, pøedevším WC a náøaïovnu,
která slouí jako pøíruèní sklad. Dále
jsme provozovateli restaurace na kou−
pališti umonili uspoøádat na høišti 2
letní noci.
Po skonèení prázdnin se situace
vrátila do zabìhnutých kolejí. Zaèala
pravidelná cvièení tìch nejmladších
pod vedením Standy emly, hraje se
fotbal, jak na høišti, tak v sále a pravi−
delnì se hraje badminton, který v sou−
èasné dobì provozují nejen mui, ale
ve vìtší míøe i eny.
Naší nejvýznamnìjší podzimní akcí
byl výlet do Chorvatska, který jsme
pro loòský úspìch zopakovali. Záitky
z pobytu zaznamenal Zdenìk Stejskal.

Jadran 2008
Myšlen je chorvatský Jadran, jme−
novitì pobøeí na úpatí pohoøí Doliè.
Cesta: Stejnì jako loni se tøemi auty
se na pou dlouhou tisíc kilometrù vy−
dalo jedenáct kovalovických milovníkù
Jadranu. Cesta tam i zpìt probíhala bez
sebemenších technických závad. Díky
záøiovému termínu na málo frekvento−
vaných silnicích a díky perfektnì
zvládnuté internetové nápovìdì se
nám podaøilo vyhnout nesmyslnì vy−
sokému dálniènímu poplatku ve Slo−
vinsku.
Ubytování: Brist. Malé rekreaèní
støedisko, pouze s jedním hotelem,
klidné, bez davù turistù. Pro veèerní
ruch a nákupy jsme docházeli do sou−
sedního, 2 km vzdáleného Gradacu.
Ubytování samo bylo nedaleko pláe.
Zvláš pøízemní apartmán byl velmi
prostorný, s terasou, kde by se dal hrát
ping−pong a se samostatnou místností
vybavenou na grilování ryb.
Výlety: Trajektový pøístav Drvenik
je od Bristu coby kamenem dohodil.

Vyuili jsme této polohy a podnikli vý−
let na ostrov Hvar. Po pøejetí ostrova
ze Suèureje nás pøivítalo staré mìsto
zalité sluncem. Krása na pohled, ob−
zvláš z pevnosti nad mìstem. Prová−
zelo nás však veliké vedro, take jsme
dali pøednost pøístavu a zmrzlinì.
Upustili jsme od plánované návštìvy
Vrbosky a Starigradu a zpáteèní cestì
byla naší zastávkou pouze Jelsa. V 15
hod. nás ji trajekt odváel zpìt na
pevninu.
Druhým cílem byl Dubrovník. Lá−
kavý cíl, i kdy trochu z ruky. Na ces−
tì byla Baèinská jezera, Ploèe a ústí
Neretvy. Do Dubrovníku jsme bohuel
dorazili pìt minut po uzavøení hradeb,
take prohlídka mìsta se musela obe−
jít bez této atrakce. Nicménì veèerní
Dubrovník je i tak skvostný a právem
je nazýván perlou Jadranu.
Dalším zpestøením našeho pobytu
byl veèerní lodní výlet do nedalekého
Drveniku, který byl spojen s veèeøí.
Ministrem pro vodní sporty byl
jmenován Jarek Gryc a jako ministr se
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osvìdèil. Aè po sezónì sehnal v ivo−
gošti posádku, která byla ochotná vy−
táhnout na padáku naše dvì dorosten−
ky Janu Grycovou a Alici Stejskalovou
do nadmoøských výšin. K nim se sa−
mozøejmì pøidal ji zkušený letec
Véna Stejskal. Po té si ještì dìvèata
vyzkoušela jízdu na vodním skútru
a jejich spokojenost byla obrovská.
Turistika: Byla také na programu.
Vybízely k ní štíty Rilièe i staré osady
na úboèí hor. První vycházkou byla ná−
vštìva støedovìkého kostelíku sv.
Margarity v bývalé osadì Brist. Nád−
herný výhled na pobøeí ze zastínìné−
ho prostranství pøed kostelem byl od−
mìnou za namáhavý výstup. Druhá
turistická akce byla nároènìjší. Vy−
cházíme za tmy, abychom výstup na
høeben Rilièe zvládli døív, ne zaène
sluneèní výheò. V 7 hod. jsme u zná−
mého kostela, kde se dìlíme na dvì
skupiny. Jedna jde starou cestou do
osady Podaca, znièené v roce 1962 ze−
mìtøesením. Druhá pak pokraèuje ve
výstupu na høebeny Èervených stínù.
Za hodinu dosahujeme výšky pøes
700 m.n.m. a podle turistické mapy
pøekraèujeme høeben. Po hodinì se−
stupu zjišujeme, e mapa, kterou
jsme získali v informaèním centru, je
spíš nedokonalý plánek, protoe nás
na mobilech zaèal vítat operátor
z Bosny a Hercegoviny. Obracíme své
kroky zpìt a po další hodinì jsme zpìt
v sedle Èervených stínù. Fascinující
výhled a nároèný sestup ke známému
kostelu, kde odboèujeme do opuštìné
Podace, která je vyuívána jako rekre−
aèní osada starousedlíky. Po silnici, za
stále vìtšího vedra, sestupujeme
k polednímu do nové Podace. Po nì−
kolika zákrutách silnice dosahujeme
dalšího postupného cíle, restaurace
s obèerstvením.
Karlovaèko pivo: Unavení a ízniví
si dáváme jedno „orosené“. Neradi se
zvedáme, ale máme pøed sebou zpá−
teèní cestu do Bristu. Po silnici se nám

Sběr nebezpečného odpadu
Sbìr nebezpeèného odpadu bude
v pátek 14. 11. 2008 v dobì od 16.00
do 17.00 hod. pøed obecním úøadem.
Do nebezpeèného odpadu lze
odevzdávat pneumatiky, staré po−
støiky, léky, oleje, televize, rádia,
poèítaèe, lednièky apod.
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nechce a tak scházíme na chodník, kte−
rý vede okolo moøe. „Tady jsme vèera
veèer byli“, ozve se z hlouèku. Nìko−
lik schùdkù, zastínìná terasa a chlaze−
né pivo. Nìjak jsme zapomnìli na zpá−
teèní cestu, a kdy u jsme si
vzpomenuli, jeden nejmenovaný se na
èíšníkovi doadoval pøistavení lodì
k naší pøepravì. Nebylo nám vyhovì−
no. Museli jsme pìšky. Naštìstí jsme
neudìlali mezinárodní ostudu, ale zís−
kali jsme mezinárodní zkušenost. Kar−

lovaèko piva má 5,48 % volného alko−
holu.
Poèasí: vynikající. Denní teploty
okolo 30°C, pøíjemné noèní okolo
20 °C, voda 24 °C a moná víc. Posled−
ní den našeho pobytu zaèíná pršet.
Konèí léto.
Tak ubìhl èas naší dovolené, a kdy
jsme zatáèeli v Brele smìrem k dálni−
ci, jakoby moøe za námi volalo „sretan
put“. Šastnou cestu.
Zdenìk Stejskal a Miroslav Vlach

TJ Sokol Vin. Šumice, oddíl kopané
V èervnu skonèila mistrovská fotbalová utkání roèníku 2007−08 a naše mu−
stva se umístnila následovnì:
áci odehráli 16 mistrovských utkání, z toho 3 vyhráli a 13 prohráli se skóre
12:94 a získali 9 bodù a skonèili na 8. místì. Støelci branek: Adam Sukovatý 9 a
Patrik Vepøek 3.
Dorostenci odehráli 18 mistrovských utkání, z toho 8x vyhráli, 3x remizovali
a 7x prohráli. Skóre 53:46, získali 27 bodù a skonèili na 5. místì. Støelci branek:
Jiøí Stejskal 18, Radim Pokladník 12, Michal Šmerda 7, Aleš Valehrach 5, Štìpán
Drápal 5, David Drápal 4, Adam Sukovatý 2.
Mui odehráli 24 mistrovských utkání, z toho 10x vyhráli, 4x remizovali a 10x
prohráli. Skóre 39:39, získali 34 bodù a skonèili na 6. místì. Støelci branek: Kvì−
toslav Vystavìl 11, Luboš Valehrach 5, Roman Malecha 5, Michal Malík 4, Radek
elezný 3, Oldøich Veèeøa 2, po 1 Marek Sukovatý, Petr Drápal, Pavel Šmerda,
Josef Mráz.
Do fotbalové sezóny 2008−09 jsme pøihlásili do soutìe áky, dorost a mue.
áci a dorost zaèínají hrát v záøí a mui mají za sebou ji 4 mistrovská utkání.
Z toho 3x vyhráli a 1x remizovali. Z Rousínova se vrátil Martin elezný, v hosto−
vání pokraèuje Marek Èulík ve Slatinì.
Ladislav Šedý, sekretáø oddílu kopané

10

3/2008

KOVALOVICKÝ ZPRAVODAJ

Tajenka − pohledy do historie Policie ČR
Obec Tvaroná vznikla z pùvodnì dvou samostatných osad …(viz tajenku). Obì
vesnice pùvodnì oddìloval potok. Jedna z nich leela níe po proudu potoka pod se−
verním úboèím Santonu. Èasté záplavy ale po století posunovaly polohu obydlí této
osady. Nìkdy v prùbìhu 15. století zøejmì došlo ke spojení obou obcí v jednu obec s
názvem Tvarona, pozdìji pak Tvaroná.
VODOROVNÌ: A. Slezské mìsto; pták. − 5. Druh papouška; kruhy; øím−
spotøeba k ivotu; øeka v Lotyšsku; prá− ských 55. − 6. SPZ aut Karviné; souèás−
vo nesouhlasu. − B. Vedlejší místnost; ti pøíborù; belgické láznì. − 7. Ryba;
základ celku; jméno eny Chaplina; správní celek. − 8. Èást nohy; enské
mìsto v Itálii. − C. Cizí enské jméno; jméno. − 9. Jestlie; ohodnotit. − 10. Su−
doupì; drátìná košile; zeï nad øímsou. merské mìsto; pcháèe; povel koèího. −
− D. enské jméno; roh; trn; uvedení; 11. Mìsto na Neretvì; domácky Olga. −
SPZ Olomouce. − E. Tajenka. − F. Po− 12. Zalévací nádoba; pøedstavený kláš−
pìvek; tyèe; souèást obleèení; arabské tera. − 13. Obec u Blanska; rod housla−
muské jméno; mazadlo. − G. Akvarijní øù. − 14. Jaøina; údiv; SPZ aut Strakonic.
rybka; plátìná pøístøeší; opasek (zasta− − 15. Citoslovce radosti; koèovník;
rale); krajina kolem. − H. Trèící zbytek muské jméno. - 16. Vycpávka; okr
vìtve; šlechtici; mzda; sténání. − I. (slovensky). - 17. Sídlo v Oklahomì;
Øeka v Turecku; obvazová potøeba; enské jméno. - 18. Proud; koèkovitá
ztrácet; kypøiti pluhem.
šelma. - 19. Provolání slávy; kráèeti.
SVISLE: 1. Dobytèí nápoj; zvíøecí
Pomùcka: Aras, Enid, Kuja, Oona, Ur.
noha. − 2. Glazura; ledovcový kotel. − 3.
Tajenka z minulého èísla:
Plachtova Puèálkovic irafa; krátké za−
DR. JOSEFEM KUPKOU
smání. − 4. Bodavý hmyz; mìstský
Autor: Ing. Ladislav Majer
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Naši jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům a přejeme jim pevné zdraví
a dobrou pohodu do dalších let.

Jméno
Šmerdová Rùena
Jašková Marie
Havlíèková Vlastimila

SRPEN, ZÁØÍ, ØÍJEN
Věk č.p.
Jméno
101 107
Šmerda Stanislav
80 184
Pleva Vladimír
75 181
Valehrach Jan

Věk
75
75
60

č.p.
130
149
165

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.

Mladík z Pozoøic pøišel o penìenku
Oldies party poøádaná v areálu høištì
u koupalištì v Kovalovicích pøilákala v
polovinì prázdnin spoustu návštìvníkù.
Byl mezi nimi i 25letý mu z Pozoøic.
Celý veèer se výbornì bavil, ale ráno mu
pøineslo nepøíjemné pøekvapení. Mu
zjistil, e postrádá penìenku s osobní−
mi doklady, finanèní hotovostí dva tisíce
korun a platební kartou. Pøípadem se za−
bývají policisté ze Šlapanic.
Øidiè doplatil na neopatrnost
51letý mu z Brna pøijel na zaèátku
srpna s firemním vozidlem pøed jeden z
obchodù v Pozoøicích. Zaèal vykládat ze
zavazadlového prostoru zboí, co trvalo
asi ètvrt hodiny. Pøestoe byl stále v
blízkosti vozu, ukradnul mu dosud nez−
námý zlodìj z kabiny penìenku s osob−
ními doklady, tøemi platebními kartami,
sloenkami na výplatu penìz a finanèní
hotovostí osm set korun. Okradenému
mui vznikla škoda ve výši sedm tisíc
pìt set korun.
Okradl hned dvì prodavaèky
Za bílého dne a za plného provozu
prodejny vnikl do šatny personálu v ob−
chodì v Sivicích neznámý lapka, který
odcizil dvì penìenky s celkovým obsa−
hem pìt tisíc korun. eny však zlodìji
jeho cestu k penìzùm usnadnily − šatna
toti nebyla zamèená.
Vloupání do restaurace v Pozoøicích
Od 22. srpna øeší kriminalisté ve spo−
lupráci s policisty ze Šlapanic pøípad
vloupání do místní restaurace v Pozoøi−
cích. Pachatel vniknul do objektu v noè−
ních hodinách a odcizil myèku nádobí,
fritézu, stoly, lavice, sedaèky, krbová
kamna a další restauraèní zaøízení v hod−
notì dvì stì tøicet dva tisíc padesát ko−
run. Pøi svém poèínání poškodil zlodìj
také tøi stolky a dvoje dveøe.
nprap. Mgr. Leona Lustigová,
27. 8. 2008

Vítáme
do života
Vojtěch Blahák
26. června 2008
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