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Vážení spoluobčané,

Horší situace je s žádostmi o dotace pro obce z Programu
rozvoje venkova z rozpočtu Jihomoravského kraje. Z důvodu
letošních povodní JMK pokrátil dotace pro všechny obce.
I naší obci byla přiznána dotace 93 tis. z požadovaných 190 tis.
na projektovou dokumentaci přírodního koupaliště. Dále probíhají jednání s JMK o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na
samotnou výstavbu přírodního koupaliště. Zatím se nám podařilo získat sponzorský dar z firmy Českomoravský cement
a.s. 980 tisíc, za což velmi děkujeme. Rýsuje se i možnost čerpat z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na
období 2007-2013, kde je možná dotace až 80%. Programové
dokumenty v současné době procházejí jednáním vlády.
Uvidíme, jak a kdy se nám podaří začít se stavbou rekreačního areálu.

Vážení občané,
letošní dlouhá zima bohatá na příděly sněhu a rychlé jarní
tání opět způsobily nemalé problémy v některých částech
obce. V nejkritičtějších místech se obnovily příkopy pro odvod
vody z polí, jenže tající voda nám každý rok ukazuje, že si cestu hledá sama. Někteří k tomu přispívají ještě tím, že polní
cesty jsou každý rok o brázdu užší. Potom nezbývá než vzít lopaty, rýče a vodu směrovat tam, kam ji potřebujeme dostat.
I když to vypadá, že situace kolem chystané stavby kanalizace utichla, není tomu tak. Neustále se řeší projektová prováděcí dokumentace, aby se po zkušenostech s výstavbou I. etapy omezily problémy na minimum, např. špatně zaměřená
hloubka hlavních stok dešťové kanalizace.
Ve všech obcích většinou chybí veškerá dokumentace dešťové kanalizace, protože se
budovala v 50.-60. létech v „akci Z“. Zatím s největším problémem umístěním
splaškové stoky jsme se setkali v místní
části „Dříní“. V úseku od domu č. 122 po
dům č. 55 se musí pro nedostatek místa
přeložit všechny inž. sítě. Přípojky splaškové kanalizace jsou navržené a odsouhlasené majiteli nemovitostí, žádosti přípojek ke
stavebnímu povolení jsou až na výjimku
majitele domu č. 164 podepsané a nachystané k odevzdání na stavební úřad. Do proluk pro stavební místa jsou navrženy rezervní odbočky. Takto zpracovaná tendrová
(prováděcí) dokumentace se odevzdá koncem května na SFŽP. Vypisuje se výběrové
řízení na správce stavby, v průběhu června
dojde k zahájení výběrového řízení na
zhotovitele stavby. Podpis realizačních
smluv do 10/06. Nedojde-li k odvolání ostatních účastníků výběrového řízení, platí
harmonogram stavby z tendrové dokumentace zahájení-říjen 06, dokončení 12/09. V naší obci by se mělo podle harmonogramu začít počátkem roku 2008.
Tyto termíny berte orientačně, vše se může
upravovat. Co je však jisté, že dotace
z Fondu soudržnosti byla na projekt Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec v prosinci
2005 schválena ve výši 79% z uznatelných
nákladů, 5% by měl poskytnout Fond životního prostředí. Zbývajících 16% uznatelných nákladů a veškeré nepředvídatelné
Více pohodových a sluneèných dní
náklady, související investice (chodníky,
silnice atd.) budou hradit obce. Celkový náne v loòském létì Vám pøeje
klad na stavbu včetně neuznatelných nákladů je 735 mil. Kč, který bude upřesněn nastarosta
bídkovým řízením.

obce
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Výpis z usnesení č. 1/2006
ZO Kovalovice, ze zasedání konaného dne 7. 3. 2006
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno 9, je tedy usnášeníschopné.
Zvolilo: zapisovatele: Kotvrdová Jiřina, a ověřovatele zápisu:
Ing. Stanislav Honek, Hřebíček Jan.
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí:
- zprávu starosty k jednotlivým bodům programu
- zprávu o podání dotace z PRV z rozpočtu Jmk na projektovou dokumentaci přírodního koupaliště
- zprávu o založení MAS občanského sdružení pro čerpání
financí z programu Leader+.
schvaluje:
- dle zákona č.250/2000 Sb. §17 závěrečný účet obce a výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2005 - s výhradou s tím, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Nedostatky byly odstraněny bezprostředně po auditu, nejsou
uložena opatření k nápravě. Viz zpráva o odstranění nedostatků
- rozpočet na rok 2006 jako vyrovnaný, příjmy – 5.091.200,Kč, výdaje - 5.091.200,- Kč
- novelu zřizovací listiny příspěvkové organizace, která nahrazuje Z.L.č.j.53/02 včetně dodatků č.1,č.2 a č.3
- výkup částí pozemků p.č. 243/2 a 890/10 k. ú. Kovalovice
v lokalitě „Potočiny“
- inventuru za rok 2005, viz inventární zápis.
- smlouvu o spolupráci při realizaci dílčího projektu FS
„ Šlapanicko-Čistá Říčka a Rakovec“
- návrh studie využití sportovně rekreačního areálu v lokalitě „Potočiny“
- zproštění poplatku za komunální odpad pro občany prokazatelně se nezdržujících na adrese trvalého bydliště.
- odepsání nedostižitelných pohledávek v celkové výši
149.094.50,-Kč
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- návrh zástavbové studie „Za Dvorem“ - řešení komunikace
jako obytná zóna
- studii využití a uspořádání sportovně rekreačního areálu
v lokalitě „Potočiny“
- jako obecního pracovníka P. Filipa s nástupem od
1. 4. 2006
Pověřuje a ukládá:
- starostovi a místostarostovi jednat podle schváleného usnesení.
Schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva obce.
Ing. Stanislav Honek - místostarosta
Milan Blahák

Rozpočet roku 2006
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Zůstatek z roku 05
Celkem
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Školství
Kanalizace, splátka vodovodu,
komunál. a nebezp. odpad
Dopravní obslužnost, silnice, chodníky,
obnova památek
Rozvoj obce
Hasiči, knihovna, veřejná zeleň, biocentrum
Státní správa a samospráva
Příspěvky na činnost, ostatní
Celkem

4.507.800
192.600
390.800
5.091.200

456.300
1.680.100
131.200
1.009.800
282.400
1.332.800
198.600
5.091.200
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny ČR v obci Kovalovice,
Sivice a Viničné Šumice
KOVALOVICE
Počet registrovaných voličů
Volební účast (voličů ; %)
Hlasy pro volební strany:
č.str. Název strany
24
KDU-ČSL
10
ČSSD
9
ODS
20
KSČM
18
Strana zelených
11
SNK Evropští demokraté
6
Nezávislí
14
Pravý Blok
16
Česká strana nár.socialistická
17
Moravané
25
Nezávislí demokraté (Železný)
1
Strana zdravého rozumu
21
Koalice pro ČR
Celkem

469
352
Hlasy
počet
108
83
77
45
17
5
5
3
2
2
2
1
1
351

75,05
%
30,77
23,65
21,94
12,82
4,84
1,42
1,42
0,85
0,57
0,57
0,57
0,28
0,28
100,00

SIVICE
Počet voličů celkem:
Počet odevzdaných hlasů
Počet platných hlasů:
Volební účast:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

KDU-ČSL
ČSSD
ODS
KSČM
Strana zelených
Nezávislí

767
576
573
74,7%
178 hlasů
160 hlasů
116 hlasů
42 hlasů
36 hlasů
6 hlasů

31,1%
27,9%
20,2%
7,3%
6,3%

Knihovna
Vážení čtenáři,
i v dnešním čísle zpravodaje vám nabídnu několik nových
knih. Začíná čas dovolených a cestování, a tak si můžeme přečíst, jak cestuje například spisovatelka Milena Holcová. Cestuje stopem a dostupnou místní dopravou. Své neobvyklé postřehy a zážitky dokáže zajímavě vyprávět. V knize I města mají
duši poznáme hlavní města států, které autorka procestovala,
např. Benátky, Peking, San Francisco, Šanghaj, Nairobi atd.
Do tak exotických zemí jako Tanzanie, Zambie, Irán, Pákistán nás zavede M. Holcová ve své další knize Lidi, aneb cestování je série omylů, ale jeden zajímavější než druhý.
Spisovatelka Zdena Frýbová je známá svým humorem. V autentickém vyprávění nám vylíčila krásné zážitky ale i nepříjemné zkušenosti z cestování po Švýcarsku a Francii. Kniha se
jmenuje Dvě dámy v tísni. Pro čtenáře detektivek máme další českou detektivku od Jany Moravcové – Smrt nenosí brýle.
Šifra mistra Leonarda – kniha, o které se v poslední době
hodně mluví, ať už kladně nebo záporně. V každém případě

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Pravý blok
Strana zdravého rozumu
Právo a spravedlnost
Moravané
Nezávislí demokraté
Koruna česká
SNK Evropští demokraté
Strana rovnosti šancí
Koalice pro Českou republiku
Balbínova poetická strana
Folklor i Společnost

6 hlasů
4 hlasy
4 hlasy
4 hlasy
4 hlasy
3 hlasy
3 hlasy
3 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas

VINIČNÉ ŠUMICE
Počet voličů celkem:
Počet odevzdaných hlasů
Počet platných hlasů:
Volební účast:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ČSSD
ODS
KSČM
KDU-ČSL
Strana zelených
SNK Evropští demokraté
Moravané
Nezávislí demokraté
Strana zdravého rozumu
Unie svobody
Nezávislí
Právo a spravedlnost
Koruna česká
Balbínova poetická strana
Pravý blok

876
683
680
77,97 %
216 hlasů
185 hlasů
107 hlasů
82 hlasů
36 hlasů
19 hlasů
9 hlasy
7 hlasů
5 hlasů
5 hlasů
6 hlasů
4 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas

31,77 %
27,22 %
15,75 %
12,06 %
5,29 %

jde o napínavou detektivku. Od stejného autora Dana Browna
je kniha Andělé a démoni. Sreklač Vojtěch – Veřejný nepřítel – kniha povídek propojených postavou psychiatra Karla
Grota, který při službách na lince důvěry řeší menší i větší lidská dramata. Zaprodanci – dobrodružný příběh od Davida
Morella.
P. Mathew – Základna 7 – dobrodružný příběh o přepadení nejutajovanější americké vojenské základny. Cartland Barbara – Láska, lži a manželsví – historická romance potěší hlavně
čtenářky. Michal Viewegh – Báječný rok (deník 2005) tato
kniha je mimořádně zajímavou osobní kronikou našeho v poslední době nejúspěšnějšího spisovatele. Hamerová Zdeňka –
Nářek ze tmy – lákavá dovolená, která se změní v děsivou
noční můru. Felčarova dcera – autorka Amy Tan. Román,
v němž jsou zachyceny rodinné vztahy, zvyky a tradice Číny v
první polovině 20. století. Rafťáci – to jsou Filip, Dany a jejich
trampoty, které prožívají v létě při sjíždění Vltavy. Knižní podoba příběhu vznikla podle scénáře filmu Raftáci.
To je jen několik ukázek z nových knih, které máme v knihovně. Můžete si vybrat a půjčit různé časopisy, a také je zde
v provozu zdarma internet pro veřejnost.
Připravila Milada Terberová
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O romském národě
Kdo jsou Cikáni? Odkud přišli ? Jaká je jejich původní vlast? Otázky, které si Evropa kladla a po staletí na ně neuměla odpovědět. S neznalostí souvisel i odstup, který mezi Cikány a ostatním evropským obyvatelstvem vznikl
a který v mnoha lidech přežívá dodnes.
První krok k odpovědi na tuto otázku
udělal v roce 1763 maďarský student teologie Štefan Váli. Setkal se v Holandsku
s několika Indy a zaujala ho jejich podobnost s Romy, které dobře znal ze svého maďarského domova. Nezůstal jen
u vnějšího dojmu, zkusil si porovnat jejich slova se slovy romského jazyka. Podobnost byla překvapující.
Na tento začátek navázalo podrobné
studium, kterému se věnovala řada odborníků. Studium nejen jazyka, ale i historie a dalších vědních oborů. Indický původ Cikánů je dnes mimo jakoukoliv
pochybnost. Jak se ale tito lidé dostali do
Evropy? Proč přišli a jaká byla jejich evropská historie?
Jejich předkové patřili v dávné Indii
k nejnižší společenské vrstvě. Těžkosti
života, zřejmě především nijak vzácné
hladomory, na ně doléhaly nejtíživěji.
Tady někde můžeme tušit důvod, který
tyto lidi vyhnal z jejich původní vlasti.
Největší skupina dnešních Cikánů
opustila střední Indii někdy kolem roku
500 po Kristu a odešla nejprve do oblasti severozápadní Indie, do tzv. Paňdžábu.
Tito lidé byli příslušníky společenské
skupiny, označované názvem Dómové;
po profesní stránce především hudebníci
a košíkáři. V Paňdžábu se zdrželi asi 300
let, potom zřejmě pod tlakem dalších
hladomorů nastoupili své dlouhé putování na západ.
První písemnou zprávu o jejich příchodu do Evropy, konkrétně do Cařihradu, máme z roku 1100. Jsou v ní označeni jako Atsinganové. Je pochopitelné, že
jejich postavení v ekonomicky vyspělé
Byzanci bylo více než svízelné. Jejich
primitivní řemesla nemohla obstát v konkurenci domácích řemeslníků. Velmi
brzy zjistili, že se pohybují v křesťanském prostředí a začali se vydávat za
egyptské křesťany, kteří museli ze své
vlasti uprchnout před pronásledováním
(odtud pochází anglické označení Cikánů
Gypsies, tedy vlastně Egypťané). Je docela dobře možné, že se tak Cikáni vyhnuli výraznějšímu působení křesťanské
misie; byli považováni za křesťany, nebylo jim tedy třeba věnovat zvláštní pozornost.
Tato skupina Cikánů, o které hovo-

říme, prošla územím Balkánu přibližně
v letech 1100 až 1400 a pokračovala dále
do střední a východní Evropy. Hranicí jejich postupu na západ se staly přibližně
Uhry a řeka Morava. Během svého pobytu na území Byzantské říše změnili své
jméno. Protože hlásky D a R si jsou
v indoevropských jazycích velmi blízké
a protože se pohybovali v oblasti, kde domácí obyvatelé označovali sami sebe slovem Romanoi, tedy Římané, začali se lito
lidé nazývat už ne Dómové, ale Rómové.
Romové ovšem nejsou jedinou cikánskou skupinou, která do Evropy přišla. Jinou takovou skupinou jsou španělští Cikáni, kteří se od hlavního proudu Dómů
oddělili někde v oblasti dnešního Iránu
a do Evropy přišli přes severní Afriku;
zůstali pak omezeni na Pyrenejský poloostrov. Další cikánská skupina zřejmě
opustila Indii o několik staletí později,
Balkánem a střední Evropou prošla poměrně velmi rychle a usadila se v západní Evropě. Sami sebe nazývali Sinti, Manuš nebo Lallero. Většina z nich
nepřežila druhou světovou válku.
Jak se Cikánům v Evropě vedlo? Původní celkem neutrální přijetí se začalo
poměrně brzo měnit. Protože nebyli
schopni obstát v konkurenci svého okolí, živili se řemeslem jen z malé části.
Většinou se věnovali hádání z ruky, věštění, nebo různým kouzelnickým, krotitelským či akrobatickým kouskům. Kromě toho bezpochyby i kradli. Nepřízeň
okolí byla v prvních staletích eliminována postupem do nových oblastí, kde ještě nebyli známi. V roce 1417 dokonce
získali ochranný list uherského místokrále Mikuláše Gary a vzápětí i císaře
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Zikmunda. V následujících letech se
k těmto dokumentům přidaly další, ve
20. letech 15. století například list od papeže Martina V., který jim přikazoval sedmileté putování Evropou jako trest za
to, že jejich egyptští předkové prý kdysi
neposkytli pomoc a přístřeší Panně Marii a sv. Josefovi, když s malým Ježíškem utíkali před Herodem do Egypta.
Tento list současně nařizoval každému
křesťanovi, aby jim byl v jejich putování
nápomocen.
Již v průběhu 15. století, které mnozí
označují jako “zlatý věk Cikánů v Evropě“ se ale objevují i první zásahy proti
nim. Od roku 1471 byli pravidelně vypovídáni ze Švýcarska, od roku 1482 ze
středního Německa a postupně i z dalších
západoevropských zemí. Na území celé
římskoněmecké říše pak začalo pronásledování Cikánů v roce 1498. Rozhodnutím říšskoněmeckého sněmu byli tehdy
Cikáni prohlášeni za psance, jejich objevení se kdekoliv podléhalo hlášení, každému dopadenému Cikánovi hrozil trest
smrti.
Největší pronásledování Cikánů v Čechách nastává po roce 1697, kdy byli Cikáni postaveni císařským dekretem znovu
mimo zákon. Každý mohl Cikána beztrestně zastřelit, oběsit nebo utopit, ženám
a dětem uřezat nosy a uši a vyhnat je za
hranice, při opakovaném dopadení hrozil
i ženám trest smrti. Pronásledování ukončila až Marie Terezie; po řadě let v něm
pak pokračoval ještě Adolf Hitler.
Život Romů ani ostatních Cikánů
v Evropě nebyl nikdy snadný. I v době
„zlatého věku“ představovali nejchudší
skupinu obyvatelstva. Evropa je prakticky nikdy nepřijala. Jistě to bylo z nemalé
části jejich vlastní vinou, ale je zřejmé, že
Evropa, která si říkala křesťanská, se
v jejich případě příliš křesťansky nezachovala.
Takové je tedy dědictví historie. Co
k němu přidá naše generace?
P. Jan Nekuda

Malé nahlédnutí do farního kalendáře ve II. polovině roku 2006
farní pouť do Křtin
Boží Tělo v Pozořicích
hodová mše v Šumicích
hodová mše v Kovalovicích
pouť ke sv. Anně do Hostěnic
hodová mše na Jezerách
žehnání aut u Orlovny v Pozořicích
pouť v Pozořicích
hody v Sivicích
pouť do Sloupa
vánoční žehnání vína

11. 6.
15. 6.
25. 6.
2. 7.
30. 7.
6. 8.
6. 8. odpoledne
20. 8.
27. 8.
14. 10.
27. 12.
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Co jste hasiči...
Družstvo starších
žáků se zapojilo do „
Ligy mládeže“. Soutěží se v požárním
útoku, štafetě 4x60 m popř. dalších disciplínách ze hry „ PLAMEN“. První soutěž
se konala 22.4. v Sivicích. Našemu družstvu se moc nedařilo a umístilo se na 13.
místě. Také v Přísnoticích dne 8.5. nijak
neoslnili a v součtu disciplín požární
útok, štafeta 4x60m, štafeta dvojic a požární útok CTIF obsadili 12. místo. Byla
to však dobrá příprava na hru Plamen.
20. května opět v Přísnoticích proběhly jarní soutěže a vyhodnocení celoroční
hry Plamen. V součtu umístění jednotlivých disciplín – požární útok, štafeta
4x60m, štafeta dvojic, štafeta CTIF a požární útok CTIF se umístili za Kuřimí
a Zbýšovem. Čtvrté místo v okrese Brno
– venkov ve hře Plamen je nepopulární
přesto krásné umístění. Poděkování patří
celému družstvu i vedoucímu O. Večerovi, který je na soutěže připravoval.
10. června pořádaly Hrušovany u Brna
v rámci oslav 100. výročí založení sboru v
obci soutěž pro mládež. Soutěžilo se ve
štafetě 9x40 m, srážení terčů a požárním
útoku. Naše družstvo obsadilo 5. místo.

První kolo v požárním sportu v kategorii dospělých proběhlo 30. 4. 2006
v Sivicích. Naše družstvo obsadilo 6.
místo s celkového počtu 12 družstev.
V rámci oslav 115. výročí založení
dobrovolných hasičů ve Tvarožné se 4.
června konal 15. ročník soutěže hasičských družstev „ O putovní pohár obecního zastupitelstva obce Tvarožná.“ Soutěžilo 16 družstev mužů a 3 družstva žen.
Zvítězilo družstvo z Velatic časem
1.05.41 min. Druhé byly Žabčice časem
2.05.41 min. Našemu družstvu chybělo
kousek sportovního štěstí a časem
2.16.76 min. obsadilo 7. místo.
V rámci oslav svátku svatého Floriána
patrona hasičů se každoročně koná mše
svatá za hasiče ve farním kostele v Pozořicích. Letos byla mše svatá 6. května.
Pod záštitou farnosti Křtiny a ve spolupráci s obcí Křtiny a Kanice byla 7. května uspořádána již pátá hasičská pouť ve
Křtinách. Na seřadišti se zaevidovalo 34
jednotek dobrovolných hasičů z okresu
Blansko, Brno – venkov, Brno – město
i vzdálenějších míst v počtu 386 hasičů.
Průvod hasičů a vozidel ze křtinského
koupaliště ke chrámu Panny Marie Křtinské byl dlouhý více jak kilometr. Po mši

Co nového na skautské stezce?
V období kolem Vánoc se v oddílech uskutečnily vánoční besídky.
Z řady oddílových výprav zmíním alespoň výpravy na Vysočinu a do Jeseníků a několik výprav na naši terénní základnu Jelenici.
Řada našich členů se zapojila do skupin tříkrálových koledníků. Někteří naši členové se zúčastnili vzdělávacího semináře v Brně pořádaného
diecézní duchovní radou skautů.
V sobotu 18. 2. 2005 uspořádalo v Kulturním domě v Sivicích naše středisko svůj třetí
ples, který se po všech stránkách vydařil. K poslechu i tanci hrála výborně skupina Kolorez. Upřímné poděkování patří všem, kteří se zasloužili o zdar plesu.
Další členové našeho střediska se zúčastnili zdravotnického kurzu a úspěšně složili příslušnou zkoušku. Několik sester a bratří, kteří se připravovali na čekatelskou zkoušku, se
zúčastnilo čekatelského kurzu a jedna sestra a dva bratři, kteří hodlají složit vůdcovskou
zkoušku, se zúčastnili vůdcovského kurzu. Skauti změřili své síly v okresním skautském
turnaji ve florbalu, který se uskutečnil v Telnici.
V letošní registraci se zaregistrovalo na 200 bratří a sester, což je opět nejvíce na okrese
Brno-venkov.
V příštích dnech a týdnech se chystáme na několik výprav, střediskové a okresní kolo
Závodu světlušek a vlčat, skautskou pouť ve Žďáru nad Sázavou, Skautský máj, Šprýmiádu ve Tvarožné a řadu dalších akcí. Svátek patrona skautů sv. Jiří oslavíme i letos mší za
naše skautské společenství v pozořickém kostele v pondělí 24. dubna.
Na pravidelných schůzkách se mladší členové seznamují se spoustou znalostí a dovedností, které jsou velmi potřebné pro jejich život. Tyto znalosti a dovednosti budou moci nejlépe prověřit a ještě více zdokonalit na letních táborech, jejichž příprava je již nyní v plném
proudu.
Velkou radost máme z toho, že se v uplynulém období zapojili do naší činnosti další
chlapci z Kovalovic. Věříme, že se najdou i další a že se ani děvčata nenechají zahanbit
a přijdou do našich řad.
Aleš Mikula, vůdce střediska

5
svaté pozdravil přítomné místopředseda
vlády a ministr dopravy ing. M. Šimonovský a hejtman Jihomoravského kraje
ing. S. Juránek. Po pestrém vystoupení
děvčat z taneční skupiny Glitter, předvedli hasiči ukázky zásahů jak historickou
technikou, tak i moderním způsobem. Zasahovali na „hořící budovu obecního úřadu.“ Tato pouť se stává dobrou tradicí
oslav hasičů, kterého se jiź několik let zúčastňuje i náš sbor.
Výjezdová jednotka se zúčastnila stavění proti – povodňové hráze v Podolí
a v naší obci dvakrát čerpali vodu ze zatopených sklepů.
Připravil Ladislav Filip
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Několik slov o činnosti TJ Sokol
Pokud se týká pravidelných činností, do konce dubna probíhaly tréninky
mužů v sálové kopané a cvičení mladších žáků a žákyň v sále sokolovny.
Oddíl nohejbalu trénoval v tělocvičně
ZŠ Pozořice. V současné době již veškeré aktivity probíhají venku.
Nejvýznamnější akcí na začátku roku byl tradiční večer
u cimbálu, který jsme již počtvrté uspořádali společně s Hasiči.
Večer si získal svoje pravidelné příznivce a každým rokem nabývá na kvalitě, takže se nijak významně neprojevila výrazná
konkurence jiných akcí v okolních obcích a letošní účast 105
hostů nás potěšila.
Začátkem roku byla též zahájena příprava na 8. ročník série
turnajů Východní konference. Uskutečnila se schůzka zástupců
8 družstev ze 4 obcí, která jsou pravidelnými účastníky. Byly
dohodnuty termíny turnajů a rozlosována jednotlivá utkání.
První turnaj Východní konference se uskutečnil již 18. 3. 2006
a byl pro nás úspěšný, protože Staří orli skončili těsně druzí
a Pozdní sběr byl třetí.
Dne 19. 3. 2006 se uskutečnila valná hromada TJ. Velice nás
potěšilo, že jsme mohli v našich řadách přivítat 11 nových členů z řad žáků a žákyň, kteří začali pod vedením Stanislava Žemly pravidelně cvičit. V současné době má TJ 53 členů.
Z dalších aktivit bychom chtěli informovat o tom, že jsme
provedli osazení vnitřních sítí na okna, takže v současné době
je možno provozovat sálovou kopanou bez obav o poškození
oken v tělocvičně. Dále byla provedena oprava kurtu po zimní
sezóně a byl připraven na letní provoz.
Z posledních akcí, které jsme uspořádali o druhém květnovém, víkendu bychom chtěli informovat o dalším turnaji ze se-

riálu východní konference, který Vyhrál Pozdní sběr a Staří orli
skončili na 4. místě.
Dalším počinem tohoto prodlouženého víkendu byl již 32.
ročník Pochodu osvobození, který je naší nejvýznamnější a organizačně nejnáročnější akci. Na 3 trasách, vedených po značených turistických stezkách v okrajovém území Moravského
krasu, jsme zaregistrovali celkem 180 účastníků, několik psů
a letos poprvé v historii i jednoho koně. Patnáctikilometrovou
trasu absolvovalo nejvíce účastníků, a to 127, na trase 27 km
jsme jich zaevidovali 45 a trasu 35 km prošlo, popř. projelo 8 turistů. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem členům a příznivcům TJ za pomoc při zabezpečení této náročné akce. Speciální dík pak patří Petru Filipovi za každoroční přípravu
výborné gulášové polévky.
Na začátek května jsme naplánovali 28. ročník turnaje
v malé kopané, který bylo nutno z důvodů nepříznivého počasí
přesunout až na 13. května. Přihlásila se celkem čtyři mužstva,
tři z Kovalovic a jedno z Letonic. Zvítězili Jožini, na druhém
místě se umístil Starosta team, na třetím Konírna team a na
čtvrtém místě pak Balvani z Letonic.
V posledním květnové víkendu jsme se zúčastnili dalšího
turnaje ze seriálu Východní konference, který se uskutečnil ve
Viničných Šumicích. Pozdní sběr zvítězil a Staří orli se umístili na 7. místě.
Z nejbližších plánovaných akcí bychom chtěli upozornit
a současně i pozvat všechny příznivce na 6. ročník turnaje v nohejbalu „Kovalovice open 2006“, který pořádáme pro družstva
z naší obce a okolí. Turnaj se uskuteční 5. 7. 2006 a doufáme,
že počasí bude příznivější než v loňském roce.
Starosta TJ Bc. Miroslav Vlach 28. 5. 2006
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Stromy naší krajiny
ING. RUDOLF FABER
Pozořičtí bydleli vždy tak trochu v lese. Máme ho za humny pěkný krajíc a je to obrovské bohatství. Hodně o tom ví Ing. Rudolf Faber, bývalý lesák a myslivec, který ve svém bytě v domě s pečovatelskou službou
spřádá příběhy o lese a o myslivosti. Jsme rádi, že souhlasil, aby se jeho milé povídání dostalo i k našim
čtenářům a potěšilo je uprostřed shonu každodenního života.
Aleš Tinka
BUK
V myslích lidí je buk spojen s představou pevného zdraví
a šťastné budoucnosti.Vzhled statného buku svým světlezeleným olistěním v nás vzbuzuje pocity tomu odpovídající, včetně
optimismu pro šťastný život potřebného.
Vydejme se nyní představě, že vcházíme za horkého letního
dne po měkké lesní cestě do stinného prostředí starého bukového hvozdu. Monumentálně vyhlížející stromoví velikáni vzpínají do výšky své hladké kmeny, ztrácející se tam ve světlezeleném hábitu korun. Ty připomínají nám gotické sloupoví,
nesoucí nad sebou chrámovou klenbu. Uprostřed porostu staneme v zajetí pocitu velebnosti nad tímto velkolepým dílem přírody, které nás vede k zamyšlení nad krásou života, ale i jeho
marností.
Jen místy probleskují zelenou klenbou stromových korun
sluneční paprsky a prosvětlují stinná zákoutí. Vzbuzují v nás
pocit uspokojení a radostnou představu , že zde ještě zůstala nedotčenost a krása přírody zachována a uchráněna před lidským
činitelem.
Bučiny jsou štědré ke svým obyvatelům z říše živočišné.
Obdarovávají je bukvicemi s chutí oříšků, které koncem léta
vypadávají ze svých tobolek přisedlých na koncích větví. Pokud
se uchrání před mlsnými jazýčky zvěře, stanou se základem obnovy porostu. O tom, s jakým zájmem se tato složka potravy
u zvěře setkává, svědčí čerstvě narušená listová pokrývka půdy
či hluboké brázdy od černé zvěře.
S příchodem podzimu mění bukový les svoji tvář. Jen na čas
se oděje do slavnostního zlatožlutého roucha barevných lístků,
které pak vítr strhá z korun, aby třepotavým letem dopadly k
zemi a vytvořily měkký koberec. Bučiny tvoří životadárnou
složku krajiny, poskytují lidskému oku líbivý pohled. Proto si
zasluhují od člověka ochranu a péči.
LÍPA
Je symbolem národní uvědomělosti a svébytnosti národa
českého. Lipové ratolesti zdobí státní znaky a jsou vděčným námětem pro ztvárnění představ výtvarníků. Lípa se odedávna těšila úctě venkovského lidu, je blízká duši národa, jak to vyplývá z děl básníků a dramatiků.
Ač lesní dřevina, často zdobí svojí košatou korunou lidská
sídliště v podobě alejí i parků. Pevně v zemi zakotvena skýtá
stín poutníkům u Božích muk a na svatých místech. Vůně lipových květů vábí včelí návštěvníky ke sběru nektaru k prospěchu jejich chovatelů včelařů. Lípy vtiskují krajině a lidskému
prostředí dojmy mírumilovné pohody a šťastné budoucnosti.
Budiž zachována lidskému pokolení i v příštím věku.
TOPOL, VRBA, OLŠE
Mají jedno společné, bez vody nemohou žít. Proto se s nimi
setkáváme na březích rybníků, potoků a řek. Nejvyšší z nich,
topol, pyšně shlíží svoji urostlou postavu v obrazu na hladině
rybníka, přítel vodníků, kteří jej navštěvují za měsíčných nocí.
Naproti tomu vrba se jako stařena sklání nad zemí na břehu potoka. Je známa svojí mlčenlivostí a lidé mohou bez obav svěřit

svá tajemství do dutiny vykotlaného jejího kmene. Zatímco topoly a vrby si oblíbily většinou úrodné kraje bezlesých nížin,
olše provází vodní toky až do podhorských, lesnatých území,
kde odolává konkurenci smrčin. Své kořenové, červenohnědé
vlášení spouští do chladných vod bystřin a nechává je omývat
dravým proudem vodních mas.
BŘÍZA
Je jako sličné děvče, které rádo dává na obdiv svoji krásu
svému okolí. Však se také tlačí až na samý okraj lesa, aby
i zpovzdálí vynikla její štíhlá postava i bílý její kmínek. Je plná
energie, v mládí předrůstá své sousedy z rodu jiných dřevin,
rozpustile je ošlehává svými pružnými větvemi. Pranic si z toho
nedělá, že je násilně potlačuje ve vzrůstu a ohrožuje jejich bytí.
Proto také nenachází u lesníků velkou oblibu a ti pak předčasně zkracují její život. K dobru budiž bříze přiznáno, že ač nikým nezvána, má schopnost osídlit a ozelenit i ta vyprahlá, kamenitá a nikým neobdělávaná místa v krajině. Tudíž i bříza má
v krajině své poslání.
JASAN, JAVOR, HABR, JEŘÁB, JILM, OSIKA, JÍVA
Spolu s řadou dalších dřevin se podílí na životadárné funkci
krajiny, ať v podobě lesního společenství, či zastoupeni v parcích, stromořadích anebo osamoceně stojící. Važme si bohatosti a rozmanitosti stromové vegetace, jíž byla naše příroda obdařena a přičiňme se o to, aby byla v plné míře pro další
pokolení lidského rodu zachována.

8

2/2006

KOVALOVICKÝ ZPRAVODAJ

Tajenka − pohledy do historie
...(viz tajenku) v roce 1564 náležela ke Kovalovicím a spolu
přešly ke statku pozorskému (pozořickému).
1

2

3

4

5

6
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8

9 10 11 12 13 14 15 16

A
B
C

VODOROVNĚ: A. Alpinum; SPZ aut Mostu; zkouška dospělosti.- B. Ponoření; draví ptáci; Asiat.- C. Osévání; z toho
důvodu; řídká tkanina.- D. Obloha; popěvek; včelstva; pres.- E.
SPZ aut Klatov; tajenka; zde.- F. Oddělení nemocnice; škrabka
u pluhu; nepotištěná stránka; ohrada.- G. Japonské třešně; část
Prahy; jižní plod.- H. Kolonie; ve velké dálce; ďábel.- I. Tekutina; pádová otázka; záněty sliznic.
SVISLE: 1. Svorka; rival.- 2. Mládě kosa; vytyčená cesta.3. Spojka; část střechy.- 4. Láska (anglicky); jednoduché stavení.- 5. Kusy ledu; druh trhaviny.- 6. Snad; panáky (pálenky);
římských 501.- 7. Naše řeka; větřík.- 8. Krajina kolem; obytný
dům.- 9. Hesla; rej.- 10. Pobídka; umělecký směr.- 11. Tihle; řemeslník; označení českých letadel.- 12. Ukrýt; středová čára.13. Uzel; mzda.- 14. Evropan; výkvět.- 15. Rozpouštět; vařené
maso.- 16. Druh papouška; kleriky.
Pomůcka: Love, tetryl, vakát.
Autor: Ing. Ladislav Majer

D
E
F
G
H
I

Naši jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům a přejeme jim pevné zdraví
a dobrou pohodu do dalších let.
DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN

Jméno
Severová Julie
Večeřová Ludmila
Haiker Jiří
Wagnerová Jindřiška
Gajdošová Miroslava
Šmerda Alois
Kousalová Zdeňka

Věk

Nar.

Č.p.

92
60
75
60
70
75
70

2. 4. 1914
7. 4. 1946
12. 4. 1931
20. 5. 1946
5. 6. 1936
14. 6. 1931
18. 6. 1936

94
177
183
113
158
89
71

Vítáme
do života
Matyáš Filip

25. března

Julie Stejskalová

16. dubna

Terezka Železná

Koupím − prodám
• PRODÁM
Keratherm 44CD/440x245x238/
150ks po 45Kč, 25P+D
/250x375x238/ 60ks po 34 Kč
a kámen vhodný do základů.
Šmerda, Kovalovice 16
Tel.: 602 386 875
• PRODÁM
Dveře 80 - L - 1x, P - 3x
nerez dvojdřez, umyvadlo 60,
umyvadlo 65, el. psací stroj.
Tel.: 541 153 201
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