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Vážení spoluobčané,
závìrem roku bych rád podìkoval
všem zastupitelùm, spoluobèanùm, zá−
jmovým sdruením, organizacím
a podnikatelùm, kteøí pomáhali organi−
zovat rùzné akce bìhem roku a starali
se o to, aby se kulturní a spoleèenský
ivot v naší obci obohacoval o nové
prvky a dále se rozvíjel. Vím, e to
v dnešní dobì není lehké vìnovat èást
svého volného èasu na úkor rodiny
tìmto starostem, a proto si toho ob−
zvláš cením. O to víc mì vadí a zne−
pokojuje mnoící se pøípady vandaliz−
mu a nièení všeho, co dosud bez
problémù slouilo mnoho let všem ob−
èanùm obce.
Dìkuji také všem, kteøí vèas za−
platili pøíspìvek na kanalizaèní pøí−
pojku v daném termínu. Usnadnilo
nám to mnoho administrativní práce
pøi pøechodu do dalšího rozpoètového
roku. Co se týèe stavby kanalizace,

práce na hlavním kanal. sbìraèi po−
kraèuje v èásti obce „Brnèín“. Prav−
dìpodobnì se ještì do konce roku za−
ène s výkopovými pracemi ve spodní
èásti obce „Druhá strana“. I nadále se
budou provádìt pøípojky hlavnì
u krajské vozovky. Po dokonèení
hlavní stoky na Brnèínì se také celý
úsek provizornì zapraví asfaltovou
vrstvou. Firma Mobiko Plus, která
provádí výše uvedené práce, skonèí
20. 12. 2008 a nastoupí po novém
roce 5. 1. 2009.
Jistì jste si také všimli, e pod tak−
tovkou firmy Imos Brno pracuje na
všech tøech pøeèerpávacích stanicích
firma Geostav s. r. o., která provádí
paení výkopu a výkopové práce.
Trpìlivost se zaneøádìním celé obce
blátem mì došla o posledním listopa−
dovém víkendu. Po razantních urgen−
cích na stav vozovek došlo k jisté ná−

Vánoce nejsou bohatì prostøený stùl,
plno dárkù, rachejtle na štìdroveèerní obloze,
ale setkání v kruhu blízkých,
touha udìlat radost druhému tím,
e mu vìnuji svùj èas, snaha aby nikdo nebyl sám,
podìlit se s druhým, dát najevo,
e aspoò pro tuto noc Boího narození
ztichnou zbranì.

A svìtlo štìdroveèerní noci prozáøí naše srdce,
abychom znovu objevili nejvyšší hodnotu hodnotu mezilidských vztahù, aby se naše rodiny
staly místem lásky a vzájemné úcty.

pravì, tak vìøím, e se silnice udrí
i nadále alespoò v jakési pøijatelné
èistotì. Samozøejmì vím, e je to tì−
ké, kdy nemrzne a výkopové práce
se musejí provádìt, ale pøesnì na
tento stav jsem poukazoval v mìsíci
srpnu, aby k nìmu nedošlo. Moje ur−
gence o zahájení stavby na èerpacích
stanicích koncem léta nebyly vysly−
šeny.
Dne 18. 11. 2008 jsme na zasedání
Zastupitelstva obce projednávali navý−
šení poplatku za komunální odpad.
Díky úpravám v legislativì došlo k ra−
zantnímu zdraení skládkování komu−
nálního odpadu, nicménì poøád je ješ−
tì levnìjší skládkování ne spalování
ve Spalovnì Brno. Kadým rokem po−
ptáváme tøi firmy zabývajícími se
problematikou odpadù a studujeme je−
jich nabídky. I pro pøíští rok nám nej−
výhodnìji vyšla nabídka stávající firmy
AVE cz i pøes výrazné zdraení slueb.
Bohuel na zdraení slueb musíme
Pokraèování na str. 2

2

KOVALOVICKÝ ZPRAVODAJ

Dokonèení ze str. 1
reagovat i my a poplatek za komunální odpad navýšit na
400,−Kè na osobu, poplatek za psa se nemìní. I pøi této cenì
a zapoèítání výnosu za zpìtný odbìr tøídìného odpadu bude
ještì obec doplácet pøíští rok za odpad cca. 30.000,− Kè.
Dále Vás chci informovat o skuteènosti, e obcím byla
dána pravomoc rozhodovat o navýšení danì z nemovitostí,
rozhodli jsme se tuto monost zatím nevyuít.
Provoz obecního úøadu v období vánoèních svátkù:
Obecní úøad bude uzavøen od 29.12.2008 do 31.12.2008.
Spousta obèanù upozoròuje na fakt, e kvùli pozdním do−
jezdùm domù z práce neslyší hlášení obecního úøadu. Pokud
máte pøístup k internetu, doporuèuji sledovat webové strán−
ky obce−www.kovalovice.cz, kde je moná registrace s ode−
bíráním aktuálních zpráv OÚ.
I pøes všechny moné nepøíznivé okolnosti Vám všem
pøeji pokud mono klidné, pokojné a radostné proití svátkù
vánoèních a šastný nový rok 2009.
Milan Blahák, starosta obce.
Váení spoluobèané,
nejèastìjším spoleèným tématem v okolních, ale i naší
obci je stavba splaškové kanalizace. Urèitì Vás bude zají−
mat, jak se na tuto problematiku dívají starostové obcí:
Obec Tvaroná
Výstavba splaškové kanalizace zatìuje obèany všech obcí,
zahrnutých projektem.
Zvýšená doprava a práce tìkých mechanismù, všudypøí−
tomný prach v letním období a bláto v zimních mìsících vedou
k nespokojenosti a únavì obèanù.
Je omezen vjezd do nemovitostí, na nerovných terénech trpí
vozidla, hromadná doprava jezdí mnohdy se zpodìním.
Následné opravy komunikací dávají lidem nadìji, e se
stavba pøesunula do závìreèné fáze, po které budou na nepøí−
jemné mìsíce výstavby u jenom vzpomínat.
Vìtšina obèanù naší obce stavební práce s tìkým srdcem
toleruje. Jsou pochopitelnì i tací, kteøí nemají potøebnou dáv−
ku pochopení, trpìlivosti a velkorysosti. Ti si opakovanì stìu−
jí a ani vysvìtlování nezmìní tu jejich pravdu o neschopnosti
firem a obecních funkcionáøù.
František Kopecký,
starosta obce Tvaroná
Vinièné Šumice
V obci Vinièné Šumice zaèaly výkopové práce jako poslední
v obcích 2. etapy výstavby.
Za dobu dvou mìsícù máme následující poznatky: Na stav−
bì pracuje zajisté øada dobrých odborníkù a øemeslníkù. Ale
na obci velmi intenzivnì vnímáme fakt, e èinností stavebních
mechanismù a vozidel jsou nièeny a nìkdy u znièeny pøístu−
pové komunikace k obydleným lokalitám, o cestách, do nich
se ukládá kanalizace nemluvì. Vím, e kanalizaci nelze pro−
vádìt ve sterilních podmínkách, ale základní pravidla vyplýva−
jící ze smlouvy o dílo a obèanského zákoníku je nutno dodro−
vat. Bagatelizování ze strany zhotovitele a správce stavby, jeho
jsem svìdkem, oprávnìných výtek ze strany obce, urèitì dob−
rým vztahùm a kvalitì stavby nepøidává. Kdy jsem byl v tom−
to roce jako ještì nestranný a stavbou dosud nedotèený pozoro−
vatel úèasten nìkolika porad ohlednì stavby, nabyl jsem
dojmu, e na této stavbì je naprostá absence razantních øídí−
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cích a kontrolních mechanismù. Nyní jsem se o tom ji pøe−
svìdèil. Na základì podaných stíností vìøím, e se vše v dob−
ré obrátí.
Petr Køí,
starosta obce Vinièné Šumice
Obec Kovalovice
Dne 5.6.2008 zaèala stavba kanalizace v naší obci, kterou
provádí pod záštitou OHL S, a.s. subdodavatelsky firma Mo−
biko plus. Musím konstatovat, e po celou dobu nároèné stav−
by nebyly v obci zásadní problémy. Øešení rùzných vzniklých
problémù stavby byla korektní. Firma v rámci moností uklí−
zela nepoøádek kolem výkopu vèas, take nedocházelo k zneèis−
tìní vozovek v celé obci. Zlom nastal poslední listopadový ví−
kend, kdy pøi výkopových pracích na èerpacích stanicích pod
taktovkou firmy Imos Brno, a.s., které subdodavatelsky dìlá
firma Geostav s.r.o., se celá obec ponoøila do nesnesitelné
vrstvy bláta, a to jsou ji hlavní silnice provizornì zapraveny
asfaltovou vrstvou. A po naléhavých urgencích u stavbyve−
doucích Imosu Brno, a.s., se situace zlepšila. Tìmto všem ne−
pøíjemnostem se dalo pøedejít, kdyby byly uposlechnuty moje
výzvy o zahájení prací na èerpacích stanicích ji v mìsíci záøí.
Bohuel nìkteøí pøedstavitelé velkých firem si dokáou své
odùvodnit a prosadit. Nìkdy mnì pøipadá, e role starosty obce
je v tìchto velkých rolích velkých firem jen druhoøadá, co je
samozøejmì špatnì.
Milan Blahák,
starosta obce Kovalovice
Mìstys Pozoøice
Mìstys Pozoøice ji poèátkem 90. let minulého století si byl
vìdom nutné potøeby zabývat se øešením likvidace splaškových
vod, a proto byl hybnou silou pøi zpracování studie odkanali−
zování Pozoøicka (Pozoøice, Sivice, Tvaroná, Vinièné Šumi−
ce a Kovalovice) a následných krokù. Ji v roce 1995 byl pøi−
praven k realizaci projekt, na jeho základì mìly být zmínìné
obce odkanalizovány do zamýšlených èistíren odpadních vod
pod obcemi Tvaroná (obce Tvaroná, Sivice a vìtší èást Po−
zoøic) a Vinièné Šumice (menší èást Pozoøic a obce Kovalovi−
ce a Vinièné Šumice). Tento projekt bohuel nebyl realizován.
Novou šancí pro Pozoøice a okolní obce je projekt „Šlapa−
nicko - èistá Øíèka a Rakovec“. Jeho realizace je moná jen
díky rozhodujícímu podílu na jeho financování z prostøedkù
EU, státu a kraje. Jedná se o stavbu, která svým rozsahem
a rozpoètem nemá v historii zainteresovaných obcí obdobu.
Pøináší i spoustu souvisejících problémù, které vyadují úsilí,
spolupráci, toleranci a trpìlivost všech zainteresovaných.
RNDr. Aleš Mikula,
starosta Mìstyse Pozoøice
Obec Sivice
„Nerad otravuji, ale tou naší ulicí se nedá projet ani projít,
je to tam samé bláto. Mùete s tím nìco udìlat?“ Tuto vìtu slý−
chám v tìchto dnech nejèastìji. Sluníèko, které kromì vysouše−
ní bláta pùsobí pozitivnì i na psychiku, vídáme teï na obloze
zøídka a pomalu dochází trpìlivost. V Sivicích jsou rozkopané
témìø všechny ulice, i projít jde místy jen stìí. Kanalizaci
však potøebujeme, firma dìlá, co mùe a spravedlivì je tøeba
øíci, e ani dìlníkùm, kterým se bláto lepí na lopaty, není co
závidìt. Nezbývá ne vydret!
Marie Kousalová,
starostka obce Sivice
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Ten vánoční čas dočkali jsme zas…
Jistì znáte tuhle koledu, je opravdu
pùvabná. Kdy si na ni vzpomenu, vy−
baví se mi jeden zvláštní záitek z na−
šeho kostela.
Bylo to myslím pøedloni nebo ještì
o rok døív, u si nevzpomínám. Skon−
èila pùlnoèní, kostel se pomalu vy−
prazdòoval, zpìváci s lomozem lezli
z kùru a u betléma se tlaèil houf dìtí.
Svìtla v kostele u byla pozhasínana,
zùstala jen ta orientaèní a k tomu
osvìtlené stromky. Mìli jsme ten rok
vepøedu veliký strom, asi pìtimetro−
vý, byl opravdu nádherný. Zpìváci
a muzikanti z øad mládee se jako ka−
doroènì s nástroji shromádili u ozá−
øeného betléma, s kytarami, housliè−
kami a nevím, co ještì všechno mìli.
Zaèali hrát a zpívat koledy, s radostí,
s nadšením, jednu za druhou a jednu
hezèí ne druhou. U jsem je slyšel
mnohokrát, známe pøece ty koledy na−
zpamì. Ale pøesto tehdy to na mì
zvláštì zapùsobilo. Tak nìjak víc, in−

tenzivnìji. Nevím, jestli to byla ta cel−
ková atmosféra vánoèního kostela,
zvláštní kouzlo téhle pùlnoci èi co, ale
pozoroval jsem, jako by všechny pøít−
omné v kostele zachvacovala nìjaká
zvláštní radost.
Ke zpìvákùm se
pøidávali další
a další. Nìkteøí,
co u byli ven−
ku, se zase vrá−
tili dovnitø, hou−
fy náhodných
návštìvníkù
postávaly pod kù−
rem a dìti házely
koruny do poklad−
nièky-èernouška. Zpívali jsme jednu
koledu za druhou, se stále vìtším nad−
šením a já jsem si øíkal: Co se to tady
dìje? To je zvláštní èas, takhle pùlnoc,
to je skuteènì svatá noc. A napadlo
mne, e asi proto, e lidé kdysi dostali
ten nejvzácnìjší dárek, všichni, i ti,

Výstava betlémů

kteøí to tak nìjak ani nevnímají. A sta−
èí, kdy si tenhle Boí dar jednou za
rok pøipomeneme a vše je najednou
jiné. Sedl jsem si po chvíli do první la−
vice, díval se na rozsvícené stromky
a poslouchal koledy, které se
nesly od betléma.
Ano, ten vánoè−
ní èas, krásný
a radostný, do−
èkali
jsme
zas…
Zpìváci vza−
du zpívali snad
dobrou hodinu,
ne nás všechny
únava a zima pomalu ro−
zehnala.
ádný rok se tento záitek u ne−
opakoval, abych tak intenzívnì vnímal
to, e se nebe o tìchto velkých svát−
cích sklání k zemi a kam se tøeba jen
malý paprsek Boí pøíznì dostane, vše
se mìní…
P. Jan Nekuda
Jako kadoroènì tak i letos jsme
v první adventní víkend uspoøádaly
výstavu betlémù - v poøadí u še−
stou. Kdo se pøišel v tyto dny podí−
vat do sokolovny, mohl shlédnout
velké mnoství betlémù z rùzných
tradièních i netradièních materiálù.
Byly k vidìní betlémy papírové,
døevìné, keramické, voskové, per−
níkové…
Vdy se snaíme vnést do této
výstavy nìco oivujícího. Letos
jsme pøipravily „koutek staroèeské
kuchynì“ i s tradièním vánoèním
peèivem. Dìkujeme tímto všem,
kteøí nám zapùjèili své mnohdy pa−
máteèní a osobní poklady.
Výstavu vdy doplòují voòavé
a krásnì nazdobené perníèky všech
moných malých a velkých tvarù,
o které je velký zájem. Umìní „pe−
kaøek - perníkáøek“ všichni velice
obdivují.
Na adventní nedìli bylo opìt pøi−
praveno malé pásmo básnièek dìtí
z mateøské školky a vánoèní hra
pøedvedena tìmi velkými - obojí
velmi povedené.
Závìrem dìkuji všem, kteøí se na
pøípravì této výstavy podíleli a za
organizátory mohu øíci: „Tìšíme se
na pøíští “.
Jana Drápalová
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Mikulášská besídka
Ji po šesté jsme se mohli 6.12.2008
setkat na Mikulášské besídce, kterou
sponzoroval Obecní úøad Kovalovice
a Potraviny „U Matysa“.
Program pro dìti byl zajištìn panem
Trpíkem. Bìhem odpoledne, znenadá−
ní, za velkého rámusu, objevil se na
besídce èert, který si u chtìl nìkoho
odnést. Naštìstí vzápìtí pøišel i Miku−
láš s andìlem a èerta ohlídal. Zøejmì
kovalovické dìti nìkdy trošku zlobí,
protoe zatím co Mikuláš s andìlem
rozdávali z velké nùše balíèky se slad−
kostmi, èert po sále rozhazoval uhlí.
Ale protoe jsou naše dìti hodné, á−
dné si neodnesl.
A tak se mùeme jen tìšit, e nás
tato mikulášská trojice poctí svou ná−
vštìvou i pøíští rok.

ZUŠ Pozořice
Základní umìlecká škola v Pozoøi−
cích poøádá bìhem roku spoustu vy−
stoupení pro veøejnost. Jedním z nich
jsou tøídní pøehrávky hudebního oddì−
lení. Je to malý koncert všech ákù,
které uèí jedna uèitelka nebo uèitel.
Nedávno si toto vystoupení se svými
áky pøipravily paní uèitelky Boena
Škrobová a Romana Pávková. Není
lehké nacvièit se všemi dìtmi program
tak, aby ho zvládly v urèitém termínu
a pøekonaly strach a trému pøi vystou−
pení. Odmìnou pak bývá potlesk
a uznání všech posluchaèù - nejèastìji
rodièù, babièek, dìdeèkù a sourozen−
cù.
ákynì taneèního oddìlení radìji
vystupují na velkých pódiích a nevyne−
chají ádnou pøíleitost pøedvést svoje
umìní. Tak se stalo, e letos vystupo−
valy na Mikulášské besídce na soko−
lovnì v podobì èertù a snìhových vlo−
èek. A povedlo se jim to!

A máme ještì jednu tradici. U po−
tøetí jsme pøipravili kalendáø s fotogra−
fiemi našich ákù a uèitelù. Tento

Otevírací doba o svátcích samoobsluha Kovalovice
22.12.2008
23.12.2008
24.12.2008
25.12.2008
26.12.2008
27.12.2008
28.12.2008
29.12.2008
30.12.2008

pondìli
úterý
støeda
ètvrtek
pátek
sobota
nedìle
pondìlí
úterý

7−17
7−17
Zavøeno
Zavøeno
Zavøeno
7−11
Zavøeno
7−17
7−17

31.12.2008
1.1.2009

støeda
ètvrtek

7−10
Zavøeno
Nový rok
2.1.2008
pátek
7−11
inventura
3.1.2008
sobota
7−11
Všem naším spoluobèanùm pøejeme
krásné vánoce a hodnì zdraví v Novém
roce.

malý dárek rádi vìnujeme všem, kteøí
si naší práce váí a podporují nás.
Boena Škrobová

Oznámení farní charity
o Tříkrálové sbírce
Blíí se nám Tøíkrálová sbírka 2009.
Termín urèený pro koledování je 2.−
11. ledna, v obcích naší farnosti Vás
navštíví koledníci vìtšinou v sobotu
3. ledna 2009.
Dìkujeme za to, e koledníky pøi−
jmete i za vaše pøíspìvky potøebným.
Farní charita Pozoøice
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Co nového na skautské stezce?
Váení spoluobèané, skautský podzim je kromì obvyklé èin−
nosti charakteristický i øadou výprav do podzimní pøírody. Èle−
nové pozoøického chlapeckého oddílu vyrazili v uplynulých mì−
sících na výpravy do Nízkých Tater na Slovensko, do okolí
Moravských Budìjovic, v dobì podzimních prázdnin podnikly
jednotlivé oddíly jedno a vícedenní výpravy a v nedìli 9.11. jsme
uspoøádali ji tradièní pou ke sv. Martinovi nad Lulèí. Kdo šel z Lulèe pìšky
domù, mohl si odpoèinout v krásné podzimní pøírodì a tøeba potkat asi patnác−
tièlenné stádo jelení zvìøe v blízkosti Vítkovického lebu. Nìkolik skupin vyui−
lo naši terénní základnu chatu Jelenici k víkendovým pobytùm, skautky navštívi−
ly zajímavou výstavu o Tutanchámonovi v Brnì a uspoøádaly rukodìlky v Mokré
a v Ochozi nejen pro èlenky našeho støediska..
Také na vánoèní prázdniny chystáme øadu výprav do pøírody, na výstavy a po−
dobnì. Ale také jako v minulých letech se pøed Vánocemi aktivnì zapojíme do
roznášení Betlémského svìtla, krásného symbolu porozumìní mezi lidmi, a po
Novém roce do Tøíkrálové sbírky. Betlémské svìtlo pøevezmou naši skauti letos
ve Vídni v sobotu 13.12., v Brnì bude slavnostnì pøedáno v závìru bohosluby
(zaèátek v 9.00) v katedrále na Petrovì v nedìli 14.12. a obèané naší obce ho bu−
dou moci získat na sousedském štìdroveèerním setkání u Jezerské zvonice
24. 12. v 17 hodin nebo se mohou napsat na úøadì našeho mìstyse a skauti jim
ho donesou pøed Vánocemi domù.
A hlavnì se chceme ve druinách vìnovat výchovné práci dìtí podle skaut−
ských stezek.
Dìkujeme všem, kteøí nám s naší èinností pomáhají a podporují nás. Všem
pøejeme krásné a klidné Vánoce a vše dobré v novém roce 2009.
RNDr. Aleš Mikula, vedoucí skautského støediska Pozoøice

Letošní tábor Bukovinka

Ji tøi mìsíce uplynuly od zaèátku
letošní skautské sezóny. Za tu dobu se
náš oddíl rozrostl o ètyøi nové èleny:
Davida Pelána, Lukáše Andrisíka, Mi−
chala Andrisíka a Pavla Marka. Cel−
kem je nás tedy 20. Scházíme se ve
tøech druinách: zelené, modré a šedé
šestce. Ve vedení jsme momentálnì
tøi (Pavel Buchta − Vuèek*, Radim
Skládaný − Mimino a Petr Skládaný −
Pirát).
Máme pravidelné týdenní schùzky
v klubovnì za Kovalovskou školkou
(šedá v pondìlí od 15:00 do 16:30,

modrá v pondìlí od 16:30 do 18:00
a zelená ve ètvrtek od 17:00 do 18:30).
Kadá druina má svùj pokøik:
ŠEDÁ ŠESTKA
Šedá šestka chlapci èilí,
Nikdy je nic nerozèílí.
MODRÁ ŠESTKA
My jsme modrá šestka,
modrá jako švestka.
Pevná jádra máme,
my se nelekáme.
ZELENÁ ŠESTKA
Zelenou my rádi máme,
pøírody se nelekáme.

Snadno „zmáknem“ kadou práci,
máme smysl pro legraci.
ODDÍLOVÝ POKØIK
My jsme statná vlèata,
máme rádi zvíøata.
Chceme se vdy o nì starat,
ne jim jenom ubliovat.
Haf, haf, haf
A je tomu tak. Haùùù.
Aktuální novinky mùete sledovat
na našich nových webových stránkách:
www.study.fce.vutbr.cz/buchtap1.
Pavel Buchta − Vuèek
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Drobná zvěř v honitbě Viničné Šumice−Kovalovice
Prvoøadé aktivity èlenù MS.
Váení spoluobèané.
V minulém èísle obecního zpravo−
daje jsem ve svém pøíspìvku uvedl, e
hlavní prioritou èlenù místního mys−
liveckého sdruení je snaha o za−
chování, respektivì o zvýšení stavù
døíve tak hojné drobné zvìøe, tj. ko−
roptví, baantù, zajícù a divokých
králíkù. S tímto je spojeno mnoho
rùzných èinností a aktivit, které èlen−
ové mysliveckého sdruení provádí.
To je od úpravy pøírodního prostøedí
zvìøe (krytové podmínky, pøirozená
potrava, lokality pro rozmnoování
apod.) a po odchov a vysazování (vy−
pouštìní) jedincù pro posílení populací
zvìøe v honitbì (baantí zvìø) nebo
o repatriaci (znovuobnovení) populace
druhu, který ji v honitbì vymizel (ko−
roptev, králík divoký). Základem pro
pøeití vysazených jedincù jed−
notlivých druhù zvìøe je nutná úprava
prostøedí, a tím vytvoøení vhodných
podmínek pro další ivot zvìøe. To vše
v rámci daných moností. Napø. MS
zakoupilo døíve, tak problematickou
lokalitu „ASA u Tøí kohoutù“, kterou
èlenové MS oplotili, aby zamezili další−
mu odkládání odpadù, èást vysadili
rùznými keøi a stromy, èást se ob−
dìlává a zbytek se ponechal samovol−
nému vývoji. V souèasné dobì tato
lokalita spolu s navazující lokalitou
„Bahòák“ (také byla èásteènì uprave−
na), vytváøí výborné podmínky pro
baantí, zajeèí a srnèí zvìø a další mno−
hé druhy ivoèichù z øíše hmyzu,
savcù a ptákù.
Trochu historie
Za 15 let tj. od roku 1993, kdy bylo
opìt zaloeno MS Vinièné Šumice−
Kovalovice vìnovali èlenové MS mno−
ho úsílí a odpracovali tísice brig. hodin
pro obnovení populace veškerých,
výše uvedených druhù drobné zvìøe.
V roce 1993, po skonèení velkých tzv.
integrovaných honiteb, a vzniku (ob−
novení) honiteb jaké byly pøed inte−
grací, tj i honitby Vinièné Šumice−
Kovalovice
byly
stavy
zvìøe
následující. Koroptev a divoký králík
se v honitbì nevyskytovali, baantí
zvìø byla na pokraji vyhynutí a zajeèí
zvìøe v minimálním mnoství. Pro
srovnání je tøeba øíci, e v dobì nej−

vyších stavù zvìøe, tj. od roku 1968 1976 se v honitbì lovilo za rok kolem
500 ks baantù a do 250 ks zajícù,
králík divoký v poètu nìkolika jedincù
a koroptev se nelovila asi ji od roku
1962. V roce 1996 a v roce 1997 byl
v honitbì uloven vdy 1 zajíc a 7
baantù.
Jak jsme zaèínali
Z tìchto dùvodù se èlenové MS,
kromì mnoha odpracovaných brig.
hodin v honitbì na zlepšení a pøípravì
podmínek pro tuto zvìø (úpravy v lok.
Bahòák, zmlazení všech remízkù,
poloení ji døíve zmiòovaných pok−
ládek, vybudování sítì pøikrmovacích
zaøízení), zaèali v roce 1995 zabývat
odchovem divokého králíka a posléze
od roku 1998 polodivokým odchovem
baanta a koroptve polní. Do honitby
bylo v letech 1996 - 2000 vypuštìno
kolem 100 ks divokých králíkù od−
chovaných nìkolika èleny MS, v lok.
Hynèicova skala, remíz Lesíèek
a remíz Hájky. Bohuel bez stálého
posilování populace dalšími jedinci
z domácí odchovu z dùvodu velikého
predaèního tlaku tyto populace
zanikly. V souèasné dobì se ještì di−
vocí králíci vyskytují v poètu do 10 ks
v remízu Lesíèek. Koroptví bylo vy−
puštìno v letech 1998 - 2002 témìø
200 ks. Výsledek, v podobì pros−
torového zastoupení koroptve v celé
honitbì se však nedostavil. V souèas−
né dobì se koroptev vyskytuje v honit−
bì v poètu nìkolika málo jedincù cca
do 20 ks. Prostøedí v našem okolí není
pro pøeívání divokých králíkù a ko−
roptví prostì zatím pøipraveno a další
investice do tìchto druhù zvìøe je
v souèasné dobì bezpøedmìtná.
Polodivoký - „divoký“ odchov
baanta
Jak jsem ji uvedl, od roku 1998 se
èlenové MS zabývají polodivokým
chovem baanta v lokalitì Bahòák.
Polodivoký odchov baanta spoèívá
v odchovu baantích kuøat pomocí
adoptivních matek tj. kvoènami
domácích slepic a jejich následného
rozptýlení v honitbì. Tímto zpùsobem
obohatí èlenové MS kadoroènì honit−
bu o 100 - 150 ks plnì vyspìlých
a nároènému ivotu v ne zrovna ideál−

ních podmínkách pøízpùsobených kusù
baantí zvìøe schopných dalšího rozm−
noování. Došlo k postupnému
navýšení baantí zvìe v honitbì na
stav cca 200 ks a odlov se zvedl ze 7ks
v roce 1997 na 150 ks v roce 2002. To,
e je nutné pro zachování baantí
zvìøe v naší honitbì se tomuto od−
chovu vìnovat, jinak by zøejmì pos−
tupnì baantí zvìøe v naší honitbì
zanikla, svìdèí roky 2003 a 2004, kdy
se odchov neprovádìl a tak bylo
uloveno pouze 27 a 22 baantù.
V souèasné dobì se stav baantí zvìøe
v honitbì pohybuje opìt kolem 200 ks
a roèní odlov kolem 100 ks. To je do−
brý pøedpoklad pro zachování a pøípad−
nì dalšího zvýšení populace baantí
zvìøe v naší honitbì. Teï si asi mnozí
øíkáte, proè baanty odchováváme,
kdy je v dobì spoleèných honù
postøílíme? Na to odpovídám násle−
dovnì: Je to podobné, jako kdy doma
odchováte kuøata. Z dvaceti od−
chovaných kuøat, z kterých je 10
slepièek a 10 kohoutkù necháte pro
další chov všechny slepièky a pouze
1–2 kohoutky a ostatní zuitkujete
jiným zpùsobem. Proto i myslivci
vlastnì lovem redukují pouze nad−
poèetné baantí kohouty, kteøí nejsou
pro další chov nezbytní.
Závìr a proè?
Ještì jednou zdùrazòuji, e
smyslem tohoto odchovu není na
prvním místì lov, ale navýšení divoké
populace na stav, kdy se populace sta−
bilizuje a nebude ohroena její samot−
ná existence. To vše je samozøejmì
nutné provádìt s dalšími vhodnýmí
opatøeními v rámci daných moností
v honitbì.
Myslivost by nemìla být o lovu, ale
lov by mìl být a vìtšinou to tak je, jen
malou souèástí myslivosti, jak se li−
dovì øíká, tzv. „tøešnièka na dortu“.
Z výše uvedeného, si myslím, jasnì
vyplývá, e myslivost je pøedevším
o celoroèní práci ve zlepšování ivot−
ních podmínek zvìøe, o chovu
a
celoroèní
ochranì
zvìøe,
a o zabezpeèení vhodného krmiva
v dostateèném mnoství pro zvìø
v zimní období. Modernì se tomu øíká
celoroèní managment volnì ijící zvìøe.
Ludìk Šmerda − MH
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NAKRESLETE
A VYHRAJTE - SOUTĚŽ
PRO NAŠE DĚTI
V èervnu pøed koncem školního
roku byla ukonèena soutì v kreslení
dìtí. Soutìe se úèastnilo více ne 126
dìtí. Musíme upøímnì pøiznat, e bylo
pro nás velice tìké vybrat nejpove−
denìjší kresby. Všechny kresby jsou
velice pìkné.
Kresby dìtí rozdìlili do nìkolika
kategorií a zde si mùete pøeèíst sez−
nam 19 ocenìných. Dìti získaly
kníku Nauète se kreslit zvíøata.
Kadé dítì, které se úèastnilo
soutìe, získalo ocenìní formou
pochvaly od mysliveckého sdruení
a nìkolika samolepek zvíøat.
Dìkujeme paním uèitelkám, které
se do kreslení s dìtmi zapojily a po−
mohly nám vyhodnotit nejlepší kresby.
Také mockrát dìkujeme všem
zúèastìným.
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Karolína Severová, 5let, Vin. Šumice
Diana Horká, 6let, Vin. Šumice
Michal Prstek, 6let, Vin. Šumice
Adam Bednáø, 6,5 let,Kovalovice
Rozálie Volková, 4 roky, Vin. Šumice
Miroslav Vlach, 5,5 let, Kovalovice

Krmení zvìøe a doplòování vody
Ti z vás, kteøí chodí po okolí našich
vesnic si jistì všimli, e jsme v øíjnu
rozvezli krmnou øepu, která slouí
jako nejrozšíøenìjší dunaté krmivo
pro veškerou zvìø spárkatou, zajeèí
a baantí. Také jsme doplòovali vodou
napájeèky v honitbì.

CO JSME DĚLALI
A PROČ?

CO CHYSTÁME?

Mateøská škola Kovalovice:

Polodivoký odchov baantù
Tak jako kadý rok i letos jsme
v lokalitì na „Bahòáku“ odchovávali
150 kuøat baanta obecného.
Od èervence a do øíjna dreli kadý
den jednotliví èlenové MS sluby.
Úèelem tìchto slueb bylo zajišovat
kuøatùm pravidelný pøísun krmení
a èisté vody. Dalším dùvodem byla
také ochrana proti predátorùm,
kterých je celorepublikovì èím dál
více.

Krmení, krmení, krmení
Nejdùleitìjší povinností kadého
myslivce je zabezpeèit v nadcháze−
jícím zimním období dostatek krmiva
pro zvìø.
Srnèí budeme jako kadým rokem
krmit obilovinami - ovsem a jeèmen−
em, slámou z vojtìšky.
Baantí zvìø - krmíme pšenicí.
Zajíce krmíme topinamburami
a krmnou øepou, slámou z vojtìšky.
Hony
Termíny honù pro letošní rok jsou
následující: 16. 11., 13. 12., 26.12.
Podìkování.
Dìkujeme spoluobèanùm, kteøí
nám nabídli k odkupu krmnou øepu:
pan Václav Chládek z Kovalovic −
krmná øepa 38 q
pan Miloš Frank z Kovalovic - krm−
ná øepa 7 q
Pokud i další z vás mají nìjaké pøe−
bytky krmiva, mùete je nabídnout
mysliveckému hospodáøi panu Luïku
Šmerdovi, Kovalovice, mobil: 728
423 171.
Dìkujeme.

PODĚKOVÁNÍ
ZA ODCHYT ZAJÍCŮ
Dìkujeme níe vyjmenovaným,
kteøí se zúèastnili v nedìli dne 30.11.
odchytu zajícù a pomohli nám. Bylo
odchyceno 17 zajícù, kteøí byli prodání
do Plznì. Získali jsme tak alespoò èást
financí pro nákup krmiva pro zvìø pro
letošní zimu.
Vojta a Jakub Ondráèkovi − Kovalovice
Marek Šmerda − Kovalovice
Kamil Kotvrda − Kovalovice
Petr a Radim Skládaní − Sivice
Milan Zíma − Pozoøice
Všichni jmenovaní získají od Mysli−
veckého sdruení malou pozornost.
Ještì jednou moc dìkujeme a vìøíme,
e pøíští rok se uvidíme v daleko hoj−
nìjším poètu.
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Lampionový
průvod
Sraz byl 15.11. 2008 u drogérie
pí. Blahové v 17 hodin. Po seøa−
zení a rozsvícení lampionù jsme
spoleènì vyšli po cestì podél po−
toka. Po mostì pod Brnèínem
prùvod pøešel na druhou stranu a
tam se u odebíral po chodníku
do areálu vedle restaurace, kde
byl pøipraven pro dìti další pro−
gram. Steska odvahy se sladkou
odmìnou, zapálený oheò, pøipra−
vené špekáèky, èaj, jízda na koni,
v závìru veèera ohòostroj. Spon−
zorem Martinského lampionové−
ho prùvodu byl Obecní úøad Ko−
valovice.
Stalo se ji tradicí, e se tøetí sobotu v øíjnu ko−
nají ORELSKÉ HODY. Je to pìkné zakonèení ho−
dové sezóny, kdy se spojí mladí èlenové a pøízniv−
ci Orla z Pozoøic, Sivic, Kovalovic a Vinièných
Šumic, aby se spoleènì pobavili, zatancovali si
a zazpívali. Letos se hody konaly v sobotu 18. øíj−
na. Devatenáct krojovaných párù se odpoledne sešlo na slavnostní mši svaté
v pozoøickém kostele. Po ní jsme zatancovali a zazpívali všem, kteøí pøišli s námi.
Prùvod se vydal tam, kde silnice nebyly rozkopané kvùli novì budované kanali−
zaci. Cestou jsme potìšili obyvatele Domu s peèovatelskou slubou a na orlovnu
jsme pøišli, kdy se u zaèalo šeøit. Pøi veèerní taneèní zábavì byl sál plný mla−
dých lidí a Sivická kapela nám hrála pìknì od podlahy. Všichni jsme se dobøe ba−
vili a do èasných ranních hodin.
stárky a stárci

Bohoslužby o Vánocích
støeda 24.12. Štìdrý den
7.15 poslední roráty, zakonèení ad−
ventu
15.00 první vánoèní mše − zahájení
vánoc
17.00 setkání u jezerské zvonièky
22.00 pùlnoèní (mše „in nocte“)
ètvrtek 25.12. Narození Pánì
7.30 slavnostní vánoèní mše (mše
„in die“)
9.30
14.30 vánoèní zpívání s dìtmi u jesli−
èek
pátek 26.12. svátek sv. Štìpána
7.30
9.30
sobota 27.12. sv. Jana Evangelisty
17.15 veèerní mše, po ní ehnání
vína
nedìle 28.12. Svaté Rodiny
7.30 mše s obnovou manelských
slibù
9.30
pondìlí 29.12. sv. Mláïátek
17.45
úterý 29.12. sv.Tomáše Becketa
17.15
støeda 31.12. sv. Silvestra
15.00 dìkovná mše za uplynulý rok
ètvrtek 1. 1. Nový rok, slavnost
Matky Boí Panny Marie
7.30 slavnostní novoroèní mše
9.30
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Pacov

Je sobota 15. listopadu a my jsme vy−
razili brzy ráno smìr Pacov u Humpol−
ce. Naším cílem byl dvoudenní celore−
publikový sraz pøíznivcù motorových
ètyøkolek, konaný na místní motokro−
sové trati Propad. Pøedesílám, e ètyø−
kolky se dìlí dle konstrukce na „spor−
tovní“ a „pracovní“. Ty sportovní jsou
jakousi obdobou motokrosových moto−
cyklù, s tím e na rozdíl od motocyklù
mají ètyøi kola, ty pracovní svou kon−
strukcí umoòují pohodlnou jízdu ve
volném terénu a také jsou èasto vyuí−
vány jako pracovní stroje napøíklad na
práci v lese. V Pacovì byly zastoupeny
v hojném poètu obì kategorie, dohro−
mady bezmála 220 registrovaných stro−
jù, z toho 13 strojù v dìtské kategorii.
My jsme se za QUAD team Kovalovice
zúèastnili v plném poètu èlenù: Jaromír
Šmerda (Suzuki LTZ400), Milan Ter−
ber (Suzuki LTR450) a Radim Šmerda
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(Shineray250). Spolu s námi byl vypra−
ven poèetný doprovod, který zajišoval
servis a hlavnì fandil a povzbuzoval.
Zde bych rád podìkoval zejména Jirko−
vi Lvovi za bezvadný a ochotný servis.
Bohatý program pro diváky i jezdce vy−
plnil víkend od sobotního rána a do ne−
dìlního veèera. V sobotu se konaly tré−
ningy na motokrosové trati, v poledne
byla uspoøádána hromadná vyjíïka
všech úèastníkù po okolí Pacova, která
byla nároèná jak èlenitým terénem, tak
i svou délkou bezmála 60 km. Odpoled−
ne pokraèovaly tréninky na trati a veèer
vyvrcholil zábavou s ivou kapelou.
V nedìli byl na poøadu motokrosový zá−
vod ètyøkolek. Startovní pole bylo roz−
dìleno do dvou kategorií dle kubatur
a sice do 300ccm a nad 300ccm. Radim
Šmerda se bohuel závodù nezúèastnil
kvùli technickým problémùm, které se
nepodaøilo do nedìlního rána odstranit.

Závod zaèal kvalifikaèní jízdou v délce
15minut + 2kola, start byl systémem
LeMans, tj. s rozbìhem ke stroji a na−
startováním. Samotný start se tak stal
atraktivnìjším zejména pro diváky.
V kvalifikaèní rozjídce se na pátém
místì umístil Jaromír Šmerda a na
skvìlém druhém místì Milan Terber.
Tímto tìce vybojovaným poøadím byl
zajištìn postup pøímo do semifinále bez
nutnosti opravných jízd. Semifinále se
startovalo stejným zpùsobem a výsled−
ným umístìním byl zajištìn následný
postup do finále. Ve finálové jízdì jely
obì kategorie spoleènì. Milan Terber
se ve výsledku umístil na pìkném tøi−
náctém místì, Jaromír Šmerda na os−
mém místì. Toto poøadí pøedèilo naše
oèekávání a stanovené cíle, vzhledem
k tomu, e to byla naše první úèast na
závodech.Soubìnì s motokrosovým
závodem se jel orientaèní trialový zá−
vod pracovních ètyøkolek po okolí Pa−
cova. Závod byl kvùli bahnitému terénu
nároèný na fyzickou kondici, o to však
atraktivnìjší pro diváky. Dvoudenní
sraz vyvrcholil v nedìli veèer slav−
nostním vyhlášením vítìzù a krásným
ohòostrojem. Poté se všichni úèastníci
rozjeli ke svým domovùm. Cílem srazu,
jak prohlásil poøadatel, byla nejenom
propagace tohoto mladého motoristic−
kého sportu, monost zmìøit síly s os−
tatními, ale zejména zábavné proití
konce motoristické sezony a setkání
všech pøíznivcù ètyøkolek z celé
republiky. Cíle tedy byly splnìny, ba
dokonce pøekonány a my se tìšíme na
další akci. Více informací na webu
www.rajctyrkolek.cz
Za QUAD team Kovalovice,
Jaromír Šmerda

A vědí to vůbec lidé?
Zvířecí sněm o Vánočních svátcích
Kdysi dávno svolala zvíøata snìm. Liška se zeptala ve−
verky: „Co pro tebe znamenají Vánoce?“
Veverka odpovìdìla: „Pro mne Vánoce znamenají krás−
ný stromeèek ozdobený spoustou svíèek a cukrovím, které
mám tak ráda.“
Liška se pøipojila se svou pøedstavou: „Pro mne samo−
zøejmì nesmí chybìt voòavá peèená husièka. Bez peèínky
by to opravdové Vánoce nebyly. „Do øeèi se jim vloil me−
dvìd: „Vánoèka! O Vánocích musím mít obrovskou sladkou
vánoèku!“
Slyšet se dala také straka: „Podle mne jsou o Vánocích
nejdùleitìjší krásné a záøící šperky. O Vánocích se má
všechno jen tøpytit. „Pozadu nechtìl zùstat ani vùl: „Váno−

ce dìlá Vánoce−
mi teprve šam−
paòské. Já bych
ho vypil klidnì
dvì lahve!“
A osel, který
to u nevydr−
el, se rychle
zmocnil slova: „Vole, zbláznil ses? Vdy na Vánocích je nej−
dùleitìjší Jeíšek. Copak jsi na to zapomnìl?“ Vùl se za−
stydìl, sklopil velkou hlavu a zabuèel: „A vìdí to vùbec
lidé?“
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Tajenka − pohledy do historie
V mladší dobì bronzové se objevily …(viz tajenka). Mrtví byli spalováni a jejich popel
vkládán buï do zvláštních nádob, nebo pøímo do zemì. Zmìna v pohøebním ritu nazna−
èuje promìnu v nazírání na existenci èlovìka - oddìluje bytí tìla a duše. U kultury lidu po−
pelnicových polí bývaly pohøební urny opatøovány otvorem pro duši. Tyto hroby byly obje−
veny nad Kovalovickým potokem („U Bahòáku“) v roce 1928, pøi stavbì silnice do
Rousínova.
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Autor: Ing. Ladislav Majer

POLICIE ČR

B
C
D
E
F
G
H
I
VODOROVNÌ: A. Spøeení; koøal−
ka; boj. − B. Domácky Ivan; pohonná
smìs; elipsy; slabika buddhistù. − C.
Plát na plotnì; hlas kvoèny; potravina;
souèásti povozù. − D. Peèené nebo
smaené peèivo; nepohoda; lesní byli−
na. − E. Snad; tajenka; zápor. − F. Sce−
dit; plod slivonì; sdruení. − G. Mrtvý
(nìmecky); ohrady; hornina; pøítel
(francouzsky). − H. Zkratka Okresního
výboru; slovenská øeka; filmová hvìz−
da; klapnutí. − I. Hudební skladba; díra;
jméno hereèky Mandlové.

SVISLE: 1. Posmrtný lékaøský
úkon; povel k zastavení. − 2. Obtíný
hmyz; èást vìty. − 3. Druh trhaviny;
obivnout; povzdech. − 4. Èeské mìs−
to; špalkový úl; pøedloka. − 5. Zvedák;
naklíèený jeèmen. − 6. Poschodí; tìký
kov. − 7. Knedlíèek; rozednívat se. − 8.
Znaèka hliníku; stáje; zkratka pro se−
verovýchod. − 9. Pozice; stovka. − 10.
Pletené obleèení; svaøovaný spoj. − 11.
Babièka; pomoc. − 12. Domácky Ilona;
odvìtví; SPZ aut Kladna. − 13. Osobní
zájmeno; chyba; janinský paša. − 14.

Naši jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům a přejeme jim pevné zdraví
a dobrou pohodu do dalších let.
ØÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC
Jméno
Gallová Ludmila
Pluháèková Marie
Dvoøáková Ludmila

Èeský herec; muské jméno. − 15. Ko−
nec modlitby; závodní drustvo.
Pomùcka: Ali, ami, etol, om.
TAJENKA Z MINULÉHO ÈÍSLA:
TVARONICE A VAANICE

Věk
85
80
75

č.p.
84
188
22

Jméno
Šmerdová Jarmila
Kotvrda Josef

Věk
75
75

č.p.
130
81

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.

Vykradli stavební buòku
Šlapaniètí policisté v souèasné dobì
mimo jiné šetøí pøípad vloupání do sta−
vební buòky ve Vinièných Šumicích.
Jednoho rána v polovinì øíjna zaèali sta−
vební dìlníci pracovní den nepøíjemnì
- zjistili, e se jim nìkdo vloupal do sta−
vební buòky, kde mìli uskladnìno ná−
øadí. Zlodìji násilím pøekonali venkov−
ní møí i zámek dveøí. Z buòky ukradli
vibraèní pìch, motorové èerpadlo, vo−
dováhu a další vìci v celkové hodnotì
pøes sto tisíc korun. Policisté sbírají
poznatky k prozatím neznámým pacha−
telùm, kterým za takovouto kráde
hrozí a tøi roky vìzení.
Aby hony nebyly opilé
Od zaèátku honební sezony, ve kte−
ré vyšli do polí, luk, mezí a lesù mys−
livci se svými psy, vyrazili na hony
v okrese Brno−venkov také policisté.
Na pomyslné mušce mají všechny,
kteøí na honech zachází se zbranìmi.
Policisté z inspektorátu pro zbranì,
støelivo, výbušniny a drogy kontrolují,
jestli všichni mají v poøádku doklady
ke zbraním, jsou oprávnìni zbranì
dret, jestli støílí se svými puškami,
jsou pojištìni a jestli jsou støízliví.
Nimrodi si jsou v drtivé vìtšinì pøípa−
dù vìdomi, e štamprlièku na zahøátí si
mohou dopøát a v momentì, kdy zbra−
nì ji mlèí. V loòském roce policisté
z Brna−venkova pøi takovýchto kontro−
lách naèapali tøi myslivce, kterým se
na testovacím pøístroji objevily hodno−
ty do jedné promile alkoholu v dechu.
Letos musel kvùli alkoholu v dechu
skonèit pøedèasnì hon prozatím jen je−
den støelec. Nezbývá ne popøát bezal−
koholové Lovu zdar!
nprap. Mgr. Aleš Mergental
tiskový mluvèí Policie ÈR
Okresní øeditelství Brno−venkov
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