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Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli, a již máme první
měsíce roku 2009 pryč. Děkuji Vám
všem za dosavadní trpělivost se stavbou kanalizace, i když vím, že je někdy
na hranici únosnosti. Jarní měsíce jsou
pro tuto stavbu nejméně vhodné, ale
dané termíny jsou nekompromisní.
Věřte, trpíme všichni , ale musíme si
uvědomit, že tato stavba, největšího
rozsahu v historii obce, která se dotýká
nás všech, je potřebná. Pokud bychom
se nepřipojili k okolním obcím k projektu Čistá Říčka a Rakovec, těžko by
nám kdo později poskytl dotaci v takové výši. Později bychom také mohli
platit pokuty za znečišťování vod, tak
jak již dříve platily například Pozořice.
Je to nekonečné téma, ale cítím potřebu Vás informovat o dalším postupu
prací. Z hlavních stok zbývá ještě stoka
„Ve Dříní“ a stoka AE, která měla vést
v předzahrádkách domů v pravé části
„Brnčína“. Stoka AE se zkrátí, (pokud
se nám to povede prosadit!), spodnější
domy se odkanalizují delšími přípojka-

mi. Odhaduji, že někdy v letních měsících bude povoleno pro naši obec (asi
kromě části „Dražka“) předčasné užívání, což znamená, že od této doby zahájíme připojování jednotlivých nemovitostí. Co se týká úpravy komunikací,
tak se nejprve vymění skoro v celé
délce silniční obrubníky, poté se provede obrus stávajícího povrchu a následně pokládka nového asfaltového koberce. Krajské komunikace by měly být
zapraveny do zimy. Co se týká místních komunikací, tak vedeme řadu jednání o získání prostředků na jejich obnovu. Jelikož jsou totálně zničené,
pravděpodobně se opraví včetně nosné
konstrukce. Výjimka bude pravděpodobně v části obce „Spojka“, kde se
provede jen obrus a pokládka nové
vrstvy asfaltu. Vyzývám ještě jednou
občany, aby se zamysleli nad stavem
svých sítí (hlavně starých dešťových
kanalizačních potrubí svedených na
„Druhé straně“ do potoka), zda opravit
či ne, teď je ta nejlepší doba na opravu.

Po zhotovení nové komunikace obec
nepovolí žádné práce na komunikaci
několik let! Oprava místní komunikace
„Druhá strana“ až „Ke Mlýnu“ pravděpodobně proběhne až příští rok vzhledem k sednutí vrstev podloží.
Pokusíme se prozatím zajistit asfaltový
recyklát, který by se provizorně položil. V části obce „Dříní“ se po opravě
podloží vrátí zpět dlažba z kostek. Na
opravu chodníků zatím hledáme finance, je možné, že se budou chodníky
opravovat postupně.
Jistě neuniklo Vaší pozornosti pokácení dvou vzrostlých stromů na návsi. V části „Broďák“ vzrostlá bříza
musela ustoupit propojení kanalizačních stok A a AC vedoucích přes potok.
Z bezpečnostních důvodů byla pokácena i stoletá lípa v parku, i když se původně plánoval jen zdravotní řez.
Bohužel většina větví byla dutá, čímž
hrozilo nebezpečí hlavně pro děti i účastníky silničního provozu. Místo těchto
stromů proběhne na podzim výsadba
nových listnatých stromů.
Milan Blahák-starosta
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Výpis z usnesení č. 1/2009 ZO Kovalovice
ze zasedání konaného dne 17. 2. 2009
Zastupitelstvo obce:
konstatuje
že z 9 členů je přítomno 9, je tedy
usnášeníschopné.
Jmenovalo: zapisovatelku: Jiřinu
Kotvrdovou
Zvolilo: ověřovatele zápisu: Petra
Šmerdu, Ivana Sukovatého.
- schvaluje:
- rozpočet obce na rok 2009, příjmy
7 185 300 Kč, výdaje 7 185 300 Kč .
- rozpočtový výhled na roky 20102012.
- dohodu o partnerství k projektu

Vildenberské panství
- nákup 1/3 pozemku (louky) pod
hradem k. ú. Pozořice za cenu 6.510,Kč
- obecně závaznou vyhlášku č.1/2009
o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích v obci.
- zavedení místního pracoviště
CZECH POINT s využitím dotace ze
strukturálních fondů EU
- návrh na vyřazení nepotřebného
majetku obce.
- vystoupení z o. p. s. Mohyly MíruAusterlitz
- žádost pana Klímka na pokácení

dvou stromů na parcele 546
k. ú. Kovalovice
- zaslání příspěvku 3.000,- Kč občanskému sdružení Petrov, skupina
Šlapanice na letní dětský tábor.
- neschvaluje:
- prodej obecního pozemku p. č. PK
539/1 o výměře 1763 m2
Bere na vědomí:
- zprávu starosty o průběhu stavby
splaškové kanalizace v obci
- zprávu starosty o podání žádosti
z programu PRV JMK
Pověřuje a ukládá:
- starostovi a místostarostovi jednat
podle schváleného usnesení.
Ing. Stanislav Honek
Milan Blahák - starosta

Zimní radovánky na biotopu

Farní charita Pozořice pořádá
ve středu 22. dubna 2009 od 8.00 – 18.00 hodin
na farním dvoře

SBÍRKU
Upozorňujeme na nový seznam věcí a prosíme, abyste jej dodrželi.

Hrkání na
Velikonoce
začíná na:
Zelený čtvrtek

po mši sv.
sraz na Brnčíně

Náklady na likvidaci věcí, které nelze použít, výrazně snižují hodnotu sbírky.

Při sbírce můžete také přispět na tři adoptované děti z Indie,
chlapce jménem Ganesh a Rolwin a děvče Vinaiya.

Velký pátek

ráno v 07,00
v poledne ve 12,00
odpoledne v 15,00

Bílá sobota

ráno v 07,00
v poledne ve 12,00
večer v 18,00

Roční příspěvek na jedno dítě činí 4 900 Kč.

Děkujeme také za příspěvek na dopravu.
Farní charita Pozořice
Seznam věcí, které můžete na sbírku přinést je na str. 11.

1/2009

KOVALOVICKÝ ZPRAVODAJ

Informace pro občany
Podle několika průzkumů provedených na různých místech
ČR byla zjištěna poměrně malá informovanost občanů o tom, jak
se chovat při vzniku mimořádných událostí. Připravili jsme proto pro vás sérii článků, které si kladou za úkol toto povědomí
zlepšit.V dnešním díle se seznámíme s tím, co to vlastně mimořádná událost je a jaké jsou druhy výstražných signálů.
Mimořádná událost
- je nenadálý, časově a prostorově ohraničený děj, který ohrožuje
životy a zdraví lidí, majetkové hodnoty nebo životní prostředí
Varianty mimořádných událostí
- povodně a záplavy
- požáry
- vichřice, sněhové a námrazové kalamity
- sesuvy půdy a svahové pohyby
- rozsáhlé dopravní havárie
- výbuchy plynovzdušných směsí
- výrony nebo úniky nebezpečných škodlivin
- nebezpečí radioaktivního zamoření
- smogová situace a zdraví ohrožující zhoršení kvality ovzduší
- epidemie nakažlivých onemocnění lidí a zvířat
- nedostatek vody a základních potravin
Varování obyvatelstva
- v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události jste na tuto
skutečnost upozorněni prostřednictvím varovného signálu
VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech.
Následně probíhá informování např. rozhlasem, televizí, obecním rozhlasem, vozy složek IZS o tom, co
se stalo a co dělat.
- v ČR existuje ještě signál POŽÁRNÍ POPLACH –
tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem
sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón) při použití rotační
sirény. Při použití elektronické sirény signál napodobuje hlas trubky troubící tón „ho-ří, ho-ří“ po dobu
1 minuty. Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek
požární ochrany.
- posledním typem signálu, se kterým se setkáváme je
ZKOUŠKA SIRÉN. Je prováděna za účelem ověřování provozuschopnosti systému varování. Probíhá každou první středu v měsíci ve 12,00 hod. nepřerušovaným tónem sirény po dobu 140 vteřin.
Co dělat, když zazní signál Všeobecná
výstraha
- okamžitě se ukryjte: vyhledejte úkryt v nejbližší budově, využijte i veřejné budovy, obchody, kanceláře
i soukromé domy.
- zavřete okna a dveře, vypněte klimatizaci – varovný
signál může upozorňovat na únik toxických látek,
plynů, jedů či na riziko radiačního zamoření.
- zapněte rádio nebo televizi – informace, co se stalo a
co dělat dále uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích, v případě výpadku el. proudu lze použít mobilní telefony vybavené příjmem rozhlasových stanic
nebo rozhlasový přijímač na baterie. Informace jsou
také sdělovány obecním rozhlasem.
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Obecné zásady chování při mimořádných událostech
- jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky
- chránit vždy nejdříve život, zdraví a teprve potom majetek
- pomoc starým a nemocným lidem, imobilním občanům, dětem,
sousedům, nejbližšímu okolí
- nepodceňovat rizika,dodržovat doporučené pokyny získané
z oficiálních zdrojů, dodržovat pokyny orgánů státní správy, samosprávy a záchranných složek
- zbytečně netelefonovat – riziko kolapsu sítě, kterou potřebují
záchranáři
- vytvořit prostor pro záchranné síly např. přeparkováním auta
- omezit cestování
- nešířit poplašné a neověřené zprávy
- nepožívat alkohol a léky snižující způsobilost k řízení dopravních prostředků
- nechodit pro děti do školek a škol – učitelé jsou rovněž informováni a provádějí opatření na jejich ochranu
- v případě možnosti vyhlášení evakuace si připravit zavazadlo
- provést bezpečnostní zásady pro opuštění domu – vypnout
elektriku, plyn, zastavit přívod vody, zabezpečit okna a dveře
- zabezpečit vodu a krmení pro domácí zvířata
Budete-li potřebovat z jakýchkoliv důvodů pomoc, upozorněte na sebe tím, že na kliku bytu /domu/ nebo do okna
pověsíte bílý ručník nebo prostěradlo jako znamení pro
záchranné služby.
V příštím díle se dozvíme co dělat při nálezu nebezpečné látky, při vyhlášení evakuace a co dělat s dětmi při mimořádných
událostech.
Připravila Eva Žemlová
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Masopust lidový svátek, který se slavil před Popeleční středou
Masopust je třídenní lidový svátek,
který ve své podstatě sice nemá nic
společného s bohoslužbami, ale přesto
je podřízen běhu církevního kalendáře. Slavil se ve dnech předcházejících
Popeleční středě, kterou začíná
40denní půst před Velikonocemi.
Protože datum Velikonoc je pohyblivé,
byl pohyblivým svátkem i masopust.
Na letošní rok připadá masopust na
22.–24.února.
Samotné slovo masopust je překladem latinského carne vale, tj. svátku,
kdy se lidé na dlouhých 40 dní loučili
s masitými pokrmy.
Přípravou na masopust býval
čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný „tučný čtvrtek“. Panovalo přesvědčení, že v tento den má člověk jíst
a pít co nejvíce, aby byl celý rok při
síle.
Hlavní masopustní zábava začínala
o „masopustní neděli“. Také toho dne
byl oběd bohatý, ale netrval příliš
dlouho, protože se všichni chystali do
hospody k muzice. Někdy se tancovalo přímo na návsi a tanec se často protáhl až do rána. Také masopustní pondělí probíhalo ve znamení zábavy a
tance. V mnoha vsích se konal „mu-
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žovský bál“, kam neměla přístup svobodná chasa; tancovali jen ženatí
a vdané.
Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely vesnicemi
průvody maškar, hrála se masopustní
divadelní představení, secvičená obvykle žáky. Obchůzky masek neměly
závazná pravidla; záleželo na vtipu
a pohotovosti „maškarádů“, jaké taškařice budou provádět. Masky byly
všude pohoštěny - něčím k zakousnutí
a především pálenkou a pivem, které
ještě zvyšovaly rozpustilost a veselí.
Bývalo však i několik tradičních masek, které se objevovaly každoročně.
Mezi ně patřil např. medvěd, někdy
vedený na řetězu medvědářem. Jinou
tradiční maskou bývala tzv. klibna (=
šiml, kobyla, koníček), skrývající často
dvě osoby. Objevovala se i maska
s jezdcem na koni, Žid s pytlem nebo
rancem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem, kozel a mnoho dalších.
Téměř všude končila masopustní
zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář či
někdo z radních všechny vyzval, aby
se v klidu rozešli domů, protože na-

stala středa a s ní předvelikonoční
půst. Někde zakončili o půlnoci muziku „pochováním basy“. Lidé věřili, že
pokud budou o masopustu tancovat
přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často jako cizinec v zeleném kabátě.
O masopustních rejích z Čech
i Moravy jsou dochovány písemné
zprávy již ze 13. století, i když svátek
je zřejmě ještě staršího data. Od středověku mravokárci vystupovali proti
rozpustilostem, které se o masopustu
děly, lidem to však nijak neubíralo na
dobré náladě. Kolem 18. století se začaly pořádat zvláštní taneční zábavy,
tzv. reduty. Zpočátku byly přístupné
jen vyšším vrstvám, později všem zájemcům. První reduta v Praze se konala v roce 1752.
(Podle knihy Vlastimila Vondrušky
„Církevní rok a lidové obyčeje“, vydalo nakladatelství DONA v roce 1991).
Přeji vám všem veselý a rozpustilý
masopust a o to vážnější a užitečnější
prožití postní doby. Jako každý rok budeme se scházet každou neděli ve
14.30 v kostele k pobožnostem křížové cesty.
P. Jan Nekuda, farář
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Co jste hasiči...
Zpráva na Výroční valné hromadě SDH Kovalovice
konané dne 28.12.2008 za uplynulý rok 2008
Naše základní
organizace
má
k dnešnímu dni 53 členů a 15 členů
mládeže. V průběhu roku se konalo
celkem 6 členských schůzí a 3 výborové. Dále jsme se zúčastnili několik porad a schůzek v užším kruhu. Účast
členů na výborových schůzích byla
dobrá, ale na členských schůzích by se
mohla zlepšit. Měsíční schůze pozorského okrsku pravidelně navštěvují
členové výboru. Dva naši členové,
Petr Filip a Stanislav Pernica jsou členy zastupitelstva obce, seznamují nás
s děním v obci a předávají požadavky
sboru. Sbor má jedno zásahové družstvo mužů, které se zúčastnilo školení
a zdravotní způsobilosti a je hrazena
z rozpočtu obce.
Výsledky soutěží mužů během
roku:
První kolo soutěže požárních družstev 4. 5. v Sivicích 8. místo, Putovní
pohár obce Tvarožná - 9. místo,
v Soutěži v netradičních disciplínách
ve Velaticích - 1. místo, o Putovní pohár městyse Pozořice - Kovalovice nebyly klasifikovány, zimní soutěž 6.12.
v Sivicích - 4. místo. Velký dík patří
velitelovi bratru Vl. Filipovi, který
vzorně připravil soutěžící členy na jednotlivé soutěže. Přeji všem, aby jim
elán vydržel do dalšího roku.
Naši mladí členové, které vede
a připravoval místo zaneprázdněného
bratra Večeři náš velitel. Pomáhal mu
v tom bratr Jiří Sedláček. Výsledky
soutěží mládeže st. žáků během roku:
Brno - 4. místo, Sivice - 3. místo, Čučice - 5. místo. Tato pěkná umístění
jistě povzbudí do další práce. Děkuji
vedoucím členům, kteří mládež cvičili
a připravovali a všem přeji hodně elánu a trpělivosti v další práci.
Naše zásahové družstvo se zúčastnilo zásahu při požáru: 10. 5. 2008 požár lesa ve Vin. Šumicích, 11. 5. 2008
Stará pošta – havárie, 24. 2. 2008 požár chaty na přehradě. Všechny tyto
zásahy proběhly ve spolupráci se stanicí v Pozořicích. Dne 9. 12. 2008 proběhlo námětové cvičení na školku
v naší obci. O techniku, kterou máme,
se vzorně starají strojníci. Přípravu vozidla na STK měl na starosti bratr
Antonín Trávníček, který nás bohužel
navždycky opustil. Je potřeba tohoto

obětavého bratra nahradit a navázat na
jeho práci.
Letos jsme opravili sirénu hlavně
díky bratrovi Jaromírovi Richterovi a
členům, kteří mu pomáhali. Tuto siré-

u Cimbálu spojený s ochutnávkou moravských vín s vepřovými speciality.
Víno zajistil a večer vystavoval pan
Petr Kříž s manželkou se sousedních
Vin. Šumic. Vepřové speciality připravili a zajistili mimo jiné Stanislav
Pernica, Karel Šmerda. Tato akce byla
opět úspěšná podle stále vzrůstajícího
počtu návštěvníků. Začátkem léta na
sv. Petra a Pavla patronů naší obce,
jsme uspořádali tradiční hody. Pří-

Dětský maškarní ples Na Tvrzi
nu je možné zapojit na dálkové ovládání. Pro zlepšení naší finanční situace
jsme uspořádali sběr železného šrotu
po vesnici s následným odvozem do
sběrny. Děkuji všem členům, kteří se
tohoto sběru zúčastnili. Každé první
úterý v měsíci jsme zavedli brigády na
úklid zbrojnice. Tyto brigády budou
pokračovat i v příštím roce.
V roce 2008 naše řady navždy opustili bratr Antonín Trávníček a Lubomír
Valehrach. Doprovodili jsme je na jejich poslední cestě ve Šlapanicích
a v kostele v Pozořicích. Jejich památku jsme uctili čestnou stráží u rakve.
Děkuji naší kronikářce paní Aleně
Martauzové za vzorné vedení kroniky.
Naše již tradiční kulturní činnost byla
zaměřena na přípravu a uspořádání ostatkové zábavy s průvodem masek po
vesnici. Druhý den v neděli jsme uspořádali pro děti z naší obce a okolních
obcí dětský maškarní ples. Při těchto
akcích nás doprovázel hudbou a zpěvem
náš rodák pan Zdeněk Kříž s manželkou. Podle spokojených tváří dětí a jejich dospělého doprovodu můžeme usuzovat, že se tyto akce zdařily a lze si jen
přát, aby se opakovaly v dalším roce.
Po ostatkách jsme uspořádali spolu
s
organizací
Sokola
posezení

prava a průběh si vyžádala hodně obětavé práce našich členů a příznivců.
Děkuji všem členům a ostatním, kteří
se zapojili, a přál bych si, aby se hlavně při přípravě zúčastnilo více členů.
Začátkem května, kdy si připomínáme
svátek sv. Floriána, patrona hasičů,
jsme se zúčastnili mše svaté ve farním
kostele v Pozořicích. Tato mše svatá
je sloužena za všechny živé a zemřelé
členy hasičských sborů v naší farnosti.
V poutním kostele ve Křtinách jsme
navštívili mši sv. u příležitosti hasičského dne k svátku sv. Floriána spolu
s ostatními sbory v okolí. Tím jsem
vyčerpal zprávu za uplynulé období
roku 2008.
Přeji všem členům a vašim rodinným příslušníkům pohodu, zdraví
a štěstí v novém roce. Děkuji všem,
kteří se zapojili do naší činnosti a pomáhali nám v naší práci. Děkuji sponzorům a obecnímu úřadu za projevenou
přízeň a finanční pomoc. Dále děkuji
našim spoluobčanům, kteří nám pomáhali v průběhu pořádání kulturních
akcí. Do dalšího roku přeji co nejméně
zásahů u požáru a jiných pohromách,
stále větší elán na všech úsecích naší
činnosti, zdraví a rodinnou pohodu do
roku 2009.
Připravil Jan Hřebíček

6

KOVALOVICKÝ ZPRAVODAJ

1/2009

Tělocvičná jednota Sokol Kovalovice
Měsíc prosinec byl
tradičně na akce velmi bohatý. Začátkem
prosince jsme uspořádali tradiční rozloučení se starým rokem na Říčkách. Této akce je věnován
samostatný příspěvek.
Dále jsme se zúčastnili turnaje
v badmintonu, který uspořádala

Období mezi svátky bylo v jednotě
poměrně živo. Letos poprvé jsme
uspořádali akci, na kterou jsme sbírali
odvahu a sháněli aktéry již delší dobu.
Na druhý svátek vánoční jsme v našem
biotopu uspořádali „Štěpánskou lázeň“. Do průzračné vody „teplé“ pět
stupňů se ponořili dva odvážlivci a strávili v ní bez újmy na zdraví několik mi-

Na druhý svátek vánoční jsme v našem biotopu uspořádali „Štěpánskou lázeň“.
Do průzračné vody „teplé“ pět stupňů se ponořili dva odvážlivci a strávili v ní bez
újmy na zdraví několik minut.
Tělocvičná jednota Sokol Pozořice.
Nejeli jsme tam vyhrát, ale zúčastnit se
a získat zkušenosti. Můžeme konstatovat, že akce splnila svůj účel, neboť
jsme zde získali nové poznatky o způsobu hry a upřesnili si pravidla. Teprve
zde jsme si uvědomili, jak velký handicap je nízký strop naší tělocvičny.

nut. Několik náhodně kolemjdoucích
sice utrpělo menší šok, ale doufáme, že
jsme tím založili novou tradici, kterou
bychom v dalších letech rádi zopakovali a pevně věříme, že se připojí i další
odvážlivci.
Dále jsme uspořádali 12. ročník turnaje jednoty ve stolním tenisu. Letošní

Účast členů sokola na župním přeboru v plavání
Dne 7. 2. 2009 se naše děti zúčastnily Župního přeboru v plavání v Brně na
Ponávce. Byla to jejich první účast na soutěži a všechny se na ni moc těšily. Byly
zařazeny do několika kategorií podle roku narození. Jejich trasa byla dlouhá
25 m, respektive 50 m.
- v kategorii mladší žákyně I se zúčastnily Petra Filipová a Hana Martauzová
celkové umístění a čas: Hana 9. místo a čas 00:46 minut; Petra 10. místo, čas
00:49 minut
- v kategorii mladší žákyně II se účastnily: Karolína Filipová, Markéta
Viktorinová, Gabriela Žemlová
Gabriela 15. místo, čas 00.35 minut
Karolína 16. místo a 00.41 minut
Markéta 17. místo a 00:57 minut
- v kategorii mladší žáci II Tomáš Martauz – 3. místo, čas 00.39 minut
- v kategorii mladší žáci III Patrik Vepřek. – 3. místo, čas 1.01 minut – trasa 50 m.
Celkové horší umístění děvčat bylo dáno větší konkurencí v jejich kategoriích.
Připravil Stanislav Žemla

ročník byl proti minulým o něco komornější, neboť se ho zúčastnilo „jen“
12 startujících, ale na druhou stranu
zase měli účastníci možnost většího
vyžití, neboť mohli odehrát větší
množství zápasů, a to jak ve dvouhře,
tak ve čtyřhře. Dvouhry vyhrál
Břetislav Jelínek, druhý byl Jiří Pleva
(oba ze Slavíkovic), třetí skončil
Michal Mendl ze Šumic. Ve čtyřhře
zvítězila dvojice Jelínek - Pleva, druzí
byli Crha - Mendl a na třetím místě se
umístili Stejskal - Vlach.
Další pravidelnou „mezisvátkovou“
akcí byla celodenní vycházka do Olšan.
Začátkem nového roku se naši nejmladší zúčastnili plaveckých závodů
v Brně, kde se jim podařili získat medailové umístění. Této akci je rovněž
věnován samostatný příspěvek.
Závěrem příspěvku bych chtěl poděkovat všem členům jednoty za činnost v uplynulém roce, cvičitelům a jejich pomocníkům za obětavou péči
o naše nejmladší, příznivcům za pomoc při brigádách a v neposlední řadě
sponzorům, včetně Obecního úřadu
Kovalovice, za příspěvky, jak materiální, tak finanční, bez nichž si činnost
TJ nedokážeme představit.
Bc. Miroslav Vlach
starosta TJ

Loučení s rokem 2008
Tak, jak už je dlouhodobým zvykem,
proběhla i loni poslední předvánoční víkend akce nazvaná Loučení s rokem.
Bohužel přes veškerou snahu i sliby několika lidí se nepodařilo zajistit chatu
potřebnou pro přespání. To nám však,
po počátečním zklamání, nesebralo chuť
a elán a vydali jsme se na pobyt do přírody alespoň v neděli. Na výlet na Říčky
jsme se vydali po několika trasách, dle
svých možností a schopností. Konečnou
stanicí byla louka U Mostu – bývalé sokolské tábořiště. Počasí nám moc nepřálo, bylo vlhko a sychravo, proto jsme
po příchodu rozdělali oheň, u kterého
jsme se ohřáli, zazpívali s kytarou
a opekli špekáčky. Po snězení a vypití
zásob a menším odpočinku jsme se vydali zpět do Kovalovic, kde nás nemile
překvapila (i přes otevírací hodiny) zavřená restaurace Na Tvrzi, kde jsme
mínili svůj výlet zakončit. Doufáme, že
příští Loučení proběhne za příznivějších
okolností.
Připravil Stanislav Žemla
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Vážení přátelé přírody a historie
Dovolte mi, abych Vám představil Projekt „Vildenberské panství“.
Ve 14. století stával v lesích mezi Pozořicemi a
Viničnými Šumicemi jeden z nejrozsáhlejších hradů té doby
na Moravě – hrad Wildenberg – „Divoká hora“ (wild = divoký, berg = hora) dnes psáno česky Vildenberk.

Pravděpodobným zakladatelem hradu byl Půta z Vildenberka. Ovšem o vzniku stavby existuje více teorií. Později
od Půtovy rodiny odkoupil hrad i s blízkými vesnicemi moravský markrabě Jan Jindřich Lucemburský (bratr Karla
IV.). O zániku hradu se nedochovaly žádné informace.
V roce 1402 je uváděn jako pustý. Existoval přibližně 100
let. Dnes jsou na jeho místě patrné hluboké příkopy a okruž-

ní valy, zbytky cihelného a kamenného zdiva ukryty pod
vrstvou země. Zřícenina Vildenberku je registrována státem
jako kulturní památka. Hluboké lesy v okolí hradu lákají po
celý rok k výletům a procházkám. Již v roce 2004 iniciovala
naše obecně prospěšná společnost Větřák Pozořice turistické značení ke hradu a instalaci informačních tabulí.
Každoročně pořádáme podzimní turistický Vildenberský výšlap k chatě Jelenici. Na podzim roku 2008 jsme navázali
spolupráci s ing. arch. Pavlem Šimečkem, který vytvořil
kresebnou představu Vildenberka a nastínil zajímavé možnosti dalších aktivit. A tak se zrodila myšlenka „Turistický
region Vildenberské panství“.
Obce historicky náležející k panství (Čechyně a
Vítovice – dnes Rousínov, Pozořice, Viničné Šumice,
Velešovice, Holubice, Hrušky, Kovalovice, Hostěnice)
se dohodly na společném projektu turistické propagace vildenberského regionu (místní značení, naučné stezky, akce pro veřejnost – středověké slavnosti, turistická setkání na hradě, mapka turistických zajímavostí, prodej
pamětních předmětů apod…) Ve spolupráci s dalšími institucemi (např. Lesy ČR, Klub českých turistů, Národní památkový ústav…) chtějí obce zajišťovat zpřístupnění a zatraktivnění lokality Vildenberk a péči o tuto kulturní
památku. Chceme také zajímavou formou představit středověký život našim dětem.
Byly zřízeny webové stránky www.vildenberk.cz, kde
budeme postupně projekt prezentovat.Chtěli bychom, aby se
do projektu zapojila i široká veřejnost. Budeme vděčni za Vaše
náměty, připomínky, případně jakoukoliv formu spolupráce.
Pravidelně budete informováni prostřednictvím obecních
zpravodajů.
internetový vyhledávač: heslo „vildenberské panství“
Větřák o.p.s. http://vetrak.pozorice.cz
kontakt: ak.tinka@email.cz, tel.: 607 766 484
Aleš Tinka
projekt Vildenberské panství

Zdravím přátele přírody
Zdá se, že zima letos neskončí. Tak
se to jeví nám.
V lese se však už vše připravuje na
jaro. Třeba naši stálí ptáci si už začínají vybírat teritoria pro hnízdění, a proto
se mění jejich hlasové projevy. Jsou
o poznání veselejší. Zkuste se zaposlouchat.
Jeden ptačí druh v zimě dokonce už
hnízdí. Je to křivka obecná. Křivka
proto, že má špičky obou polovin zobáku překřížené přes sebe, aby se jí
dobře vybírala semínka ze šišek
smrku, borovice a modřínu. Jsou jejich hlavní potravou, krmí jimi mladé
a jsou bytostně závislé na jejich úrodě. Křivka je asi o polovinu větší než
vrabec, sameček je krásně červený,

samička nenápadná. Pohybují se vysoko v korunách
stromů s obratností papouška
a unikají tak
naší pozorn o s t i .
Občas je
můžeme
vidět na
domech se
s t a r o u
omítkou,
kterou ozobávají, protože
potřebují vápno na skořápky svých vajíček.

Jejich hnízdo je bytelná stavba s tlustými stěnami, které dobře chrání
snůšku i mláďata.
Jak ale zvládají tak často po sobě jdoucí přívaly
sněhu? Jednoduše. Instinktiv ně vycítí, že není
vhodná doba a zahnízdí se jindy.
Nejsem si jistý,
jestli dnes ještě někoho zajímají takové
věci. Ale jsem si jistý, že když se nás alespoň pár najde, ještě
pořád naše staré pouto
s přírodou žije.
Připravil a kreslil
Aleš Straka
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Co je nového na čtyřech kolech?
Nejdříve však pár slov k zamyšlení.
Pomalu končí zimní sezóna, která pro
mnohé čtyřkolkáře znamená zejména
období příprav strojů a také své fyzické
kondice na nadcházející sezonu, která
bude stejně jako ty minulé, nabita vyjížďkami, závody a účastí
na různých srazech.
V minulém roce jsem si
bohužel nemohl nevšimnout jedné skutečnosti,
která vznikla před několika lety na celém území České republiky s narůstajícím rozvojem tohoto mladého motoristického odvětví. Díky výraznému
přispění médií, nemá veřejnost příliš
pochopení pro tento koníček. Možná se
není čemu divit, když z televize neustále slýcháme zprávy o řádění nezodpovědných čtyřkolkářů po lesích a loukách, zkrátka tam, kde nemají co dělat.
Bohužel s těmito jedinci jsou do jednoho pytle házeni i ti ostatní, kteří se snaží chovat zodpovědně a svůj koníček
provozují na místech tomu určených.
Tento nešvar vznikl cenovou dostupností čtyřkolek, kterými nás zaplavuje
zejména levný asijský trh. Početná skupina jedinců, kteří si čtyřkolku pořídili,
však ve velice krátké době přišli na to,
že vlastně není kde svůj koníček provozovat. Přeplněné silnice nejsou pro
jezdce čtyřkolek či motorek zrovna bezpečné, polní cesty za domem brzy nestačí, a co si budeme namlouvat?
Čtyřkolky byly a jsou stejně určeny pro
jízdu v terénu. Jak z této situace ven?
Všiml jsem si, že situace je podstatně
lepší tam, kde jsou jedinci stejného zájmu nějakým způsobem organizováni.
V rámci různých klubů jsou pořádány
oficiální akce, srazy a závody, na kterých je všem připraveno bohaté vyžití.
Většina lidí pak dá přednost členství
v těchto klubech, před individuálním řáděním na místech, kde je to nevhodné
nebo zakázané. Řešením rozhodně není
forma represí a zákazů, ale naopak snaha dostat tyto lidi z lesů a luk na legální
tratě, které jsou k tomu určené.
S tímto vědomím jsme se i v Kovalovicích rozhodli založit zájmové
sdružení – QUAD Team Kovalovice. Při
této příležitosti bych vás rád blíže seznámil s jeho činností a plány v nastávající sezoně. Nejdříve však fakta na úvod:
QUAD Team Kovalovice byl založen
v lednu letošního roku a k dnešnímu dni
čítá celkem jedenáct členů. Velká část
členské základny má své bydliště

v Kovalovicích, zhruba polovina pak
v okolních vesnicích. Většinu strojního
parku tvoří čtyřkolky, členy klubu jsou
však i motokrosaři. Členství v klubu je
otevřené pro všechny, kteří by rádi sdíleli společný zájem s ostatními.
Podmínkou členství není
vlastnit motocykl nebo
čtyřkolku, členem klubu
mohou být i ti, kteří tomuto koníčku fandí
a zkrátka chtějí nás svým členstvím
podpořit. A jaké jsou plány v letošní sezoně? Stěžejní událostí celé sezony by
měla být účast na moravském
Crossracing Cupu. Jde o seriál závodů,
který v návaznosti na dříve organizovaný O´neal Cup pokračuje v tradici závodů čtyřkolek a v motokrosu. Termíny
závodů jsou od března do září, dílčí závody se pořádají zhruba jeden do měsíce na tratích v Břeclavi, Městečku
Trnávka, Dlouhá Loučka, Přerov,
Ondřejov u Rýmařova a dalších. Jede se
v kategoriích čtyřkolky hobby a profi,
kde budou k vidění i jezdci účastnící se
mistrovství republiky a pak v motokro-

su v kategoriích hobby, open a veterán.
V rámci regulí jsou čtyřkolky děleny dle
výkonu do 300ccm a nad 300ccm.
Mezidobí je určené především na technickou přípravu, tréninky, klubové vyjížďky po akcích pořádaných jinými kluby v rámci celé ČR. V podzimním
období je plánovaná účast na menších
závodech a srazech, v zimním období
pak účast na zimním poháru v motoskijoringu a v závodech čtyřkolek, který se
koná v různých obcích nedaleko
Boskovic a Blanska. Jednoho ze závodu
ve Valchově u Boskovic jsme se za QT
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Kovalovice zúčastnili v kategorii čtyřkolek. Nekladli jsme si ambice na stupně vítězů, naším cílem byla účast, okoukání techniky, stylu, zkrátka spíše
příprava na nastávající sezonu. Ze skušenosti musím říct, že více než o jezdeckém umění jsou zimní závody na
sněhu spíše o kvalitní technice. Mě bohužel zklamalo nevhodné obutí, takže
po odjetí kvalifikačních rozjížděk jsem
se dalších jízd rozhodl neúčastnit a závod jsem si dál vychutnával z pozice diváka. Větší smůlu měl týmový kolega
Radovan Brunclík z Topolan, který na
tom byl s technikou i s obutím podstatně lépe, bohužel se také dočkal technické závady v podobě zadřeného motoru
jeho Yamahy 700 Raptor. Tímto pro něj
další účast skončila také. Každopádně
i špatná zkušenost je zkušeností, a pokud se z ní poučíme, příště bude naše
účast jistě úspěšnější. Nicméně i z pozice diváka šlo o skvělý zážitek, zejména
ostrý závod v motoskijoringu, kdy silné
motokrosové speciály za sebou táhnou
ještě lyžaře.
Co říci závěrem? Celá sezona je před
námi, akcí a závodů je dost. Cíle QUAD
Teamu Kovalovice se nevztahují pouze
na členy a jezdce, ale velice rádi přivítá-

me podporu ze strany diváků. Takže pokud by měl někdo zájem zúčastnit se našich podniků coby divák a fanda,
neváhejte nás kontaktovat. Určitě budete bohatší o nevšední motoristický zážitek.
Veškeré aktuální informace o všech
akcích, závodech, jejich termínech a výsledcích, i spoustu fotografií najdete na
našich
internetových
stránkách
www.quad-usa.cz
Za QUAD Team Kovalovice Jaromír
Šmerda, j.smerda@email.cz
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Základní umělecké škola
Blížil se konec roku 2008. Základní
umělecká škola v Pozořicích připravila
pro všechny několik dárků. Jedním
z nich byl Vánoční koncert 16. prosince 2008. V koncertním sále nebylo
ani jedno místo volné. Mladí umělci –
hudebníci a zpěváci – připravili všem

svými žáky Třídní přehrávku. V pondělí 26. ledna 2009 předvedli všichni
její žáci rodičům, babičkám a dědečkům, sourozencům a dalším hostům,
jak se v 1. pololetí zdokonalili ve hře
na zobcovou flétnu jako sólisté nebo
v souborové hře. Odměnou jim byl po-

v uspěchané předvánoční době příjemný a klidný podvečer. A mladí výtvarníci – malíři a keramici – zase bohatou
výstavu svých uměleckých děl. Na závěr koncertu jsme přichystali malé
překvapení pro všechny hosty a hlavně pro našeho pana ředitele Jana
Floriana. Rozloučili se s ním, předali
jsme mu dárek a kytku a popřáli mu
zdraví a klidné užívání důchodu.
Potom jsme se už všichni těšili na
Vánoce, na dny klidu, odpočinku a pohody. Když jsme se plni elánu vrátili
do školy, učili jsme se psát nový letopočet s devítkou na konci. A pustili
jsme se znovu do práce.
Paní učitelka Lia Teplá chystala se

tlesk posluchačů a také pololetní vysvědčení, které si ten den všichni odnášeli domů.
Také paní učitelka Zuzana
Malachová připravila pro rodiče nejmladších tanečnic Dny otevřených
dveří. V Kovalovicích vyučuje základům tance pravidelně každou středu
v mateřské škole. Svoje taneční umění
předvedla děvčata všem 28. ledna
2009 v tanečním sále v Pozořicích.
Paní učitelka pozvala všechny, aby se
přišli podívat, jak vypadá výuka jejich
dětí v tanečním oddělení a co se letos
už naučili. Ve druhé části pak byl prostor pro starší dívky, aby všichni viděli, kam výuka směřuje a čeho se dá do-

9
sáhnout. Závěr pak patřil opět těm nejmladším dětem a jejich pilně nacvičeným tanečkům.
Pokud se chcete podívat na fotografie z našich vystoupení, stačí zadat:
www.zus-pozorice.cz
Božena Škrobová
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Co nového na skautské stezce?
Členové skautského střediska Pozořice
se spolu s dalšími
skauty a skautkami
z Brna a okolí a řadou
dalších národních delegací skautů zúčastnili v sobotu 13. 12. 2007 slavnostního
převzetí Betlémského světla ve Vídni.
V závěru tohoto příspěvku je osobní
svědectví z této akce jednoho z účastníků. V Brně ho skauti předali v neděli 21. prosince v brněnské katedrále
biskupu Vojtěchu Cikrlemu a spoustě
dalších občanů v Brně ve speciální
předvánoční tramvaji (tuto službu i letos zajistili členové našeho střediska),
prostřednictvím rozvozu vlaky v mnoha dalších místech ČR a samozřejmě
i v obcích, odkud pocházejí členové našeho střediska včetně Pozořic.
V období kolem Vánoc se v oddílech
uskutečnily vánoční besídky a několik
výprav. Řada našich členů se zapojila
v Pozořicích i dalších obcích do skupin
tříkrálových koledníků.
V sobotu 7. 2. 2009 uspořádalo
v Obecním domě v Sivicích naše středisko svůj šestý 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.
V příštích dnech a týdnech se chystáme na několik výprav, na přivítání
jara na Jelenici, střediskové a okresní
kolo Svojsíkova závodu, skautskou
pouť v Předklášteří u Tišnova a řadu
dalších akcí. Svátek patrona skautů sv.
Jiří oslavíme i letos mší za naše skautské společenství v pozořickém kostele
v pátek 24. dubna.

Na pravidelných schůzkách se mladší členové seznamují se spoustou znalostí a dovedností, které jsou velmi potřebné pro jejich život.
Děkujeme Městysi Pozořice a dalším obcím, Cementárně Mokrá, Li-
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krásné Vídně. Měli jsme docela dost
času, a tak po krátkém poznávacím kolečku místních vánočních trhů a nejznámějších památek, jako jsou katedrála Sv. Štěpána a náměstí Marie
Terezie, jsme se konečně odhodlali vyrazit s lucernou v ruce pěšky směrem
ke kostelu sv. Antonína, který byl asi
šest kilometrů napříč centrem.

Vánoční skautská besídka
sovně umělých hmot K+S a dalším za
významnou pomoc, kterou naší práci
trvale projevují.
RNDr. Aleš Mikula, vedoucí střediska

•
Byla ještě tma, když jsme v sobotu
13. prosince vyrazili autem s mírným
zpožděním směrem k Brnu, abychom
se mohli zúčastnit společně s dalšími
skauty výpravy pro Betlémské světlo
do nedaleké Vídně. Z pozořického střediska nás jelo celkem deset.
Po příjezdu na Schwedenplatz jsme
začali nasávat vánoční atmosféru pře-

Seznam věcí do sbírky pro Charitu
• Bavlněné oblečení a prádlo pro kojence, děti i dospělé
• Nepoškozené zimní oblečení (sportovní bundy, kabáty),
kožené věci (bundy, kabelky, peněženky, pásky), záclony,
larisy, vlněné deky, spací pytle, lůžkoviny, ručníky, utěrky
• péřové přikrývky a polštáře
• látky nejméně 1 m2
• plyšové hračky
• knihy - naučné i beletrii, učebnice, slovníky
Darované věci přineste zabalené do pytlů nebo tašek –
ne do krabic či kufrů.
DO SBÍRKY UŽ NEMŮŽEME BRÁT:
• Svetry, silonové a dederonové oblečení
• Saka, uniformy, vatované kabáty, balonové a šusťákové
kabáty

Jako každým rokem je světlo přivezeno letecky z Betléma, Ježíšova rodiště, do Vídně, kde se sejdou skauti
(pokaždé v jiném kostele) z části
Evropy od Ukrajiny až po Francii, aby
si odvezli to nejcennější – Betlémslé
světlo, symbol míru, pokoje a setkání
církví a národů. Po krátkém programu
jsme si konečně odnášeli plamínek
a zrychleným přesunem metrem uháněli k autobusu a pak už nazpět domů.
Spokojení a plní dojmů, že se mise
úspěšně podařila a Betlémské světlo
zazáří i v našich končinách o letošních
Vánocích.
Pavel Tesař - Sušenka

• Péřové bundy, vatované přikrývky,
• Obnošené boty
• Stany, koberce, matrace
• Lyžařské potřeby (lyže, hůlky, boty,)
• Veškerý nábytek, šicí stroje, jízdní kola, kočárky, kufry
• Školní potřeby
• Prací prostředky, hygienické a toaletní potřeby
• Nebezpečný odpad (televizory, počítače), drobné elektrospotřebiče (kuchyňské roboty, kávovary, varné konvice,
lampy)
• Domácí potřeby (sklenice, talíře, hrnce, kuchyňské nářadí)
• Brýle
• Molitanové věci a jakékoliv odřezky molitanu
NENOSTE VĚCI, KTERÉ NEBEREME – náklady na jejich likvidaci výrazně snižují hodnotu naší sbírky!
Děkujeme za pochopení.

1/2009
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Tříkrálová sbírka 2009
TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA obnovuje
starou lidovou tradici koledníků, která
se pro nás stává každoroční možností,
jak pomoci lidem v nouzi bez ohledu
na vyznání, rasu nebo národnost.
I letos zpívali u našich dveří tříkráloví koledníčci a žádali o příspěvek do
pokladniček. Děti provázely vedoucí
skupinek pí. Blaháková, pí. Lvová, pí.
Jašková, pí. Terberová.
Podrobné výsledky včetně protokolů o sčítání jsou zveřejněné v jednotlivých obcích. Stejně jako loni zůstane
část výtěžku sbírky v našem regionu.
Děkujeme všem dárcům a věříme,
že jako jste udělali radost koledníkům, když jste přispěli do pokladniček, máte radost i vy, že tímto způsobem pomáháte potřebným. Ať vás
hřeje tato radost z obdarování druhých.
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Poděkování
Jako každým rokem obohacují plesové večery taneční
vystoupení mládeže z Kovalovic a okolních vesnic, nacvičené paní Ivanou Škrobovou a paní Hanou Kocábovou.
Děti se v průběhu let mění, jak odrůstají, ale paní




–

–



–



–


2008


–
–
–
–

2009
–
–
–
–
–
–

Kocábová a paní Škrobová každým rokem obětují spoustu
času k nacvičení polonézy, valčíku, country tanců…, zajištění kostýmů a dozoru na úspěšný průběh vystoupení.
Chtěla bych jim touto cestou za nás rodiče i za mládež,
které se věnují, poděkovat a popřát jim hodně zdaru a síly
do dalších let.
Připravila Jitka Šmerdová
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Buchtu, Lidku Šmerdovou a Vítka
Třísku. S mnohými jsem absolvoval
celou řadu soutěží a často jsme si přivezli ocenění z okresního, krajského i
celostátního kola. S Petrou Diváckou
(dnes Kratěnovou) jsme byli vystupovat i na koncertě v Rakousku. Z toho
jsem měl tehdy velkou radost. A před-

Vím, že jste v mládí hodně sportoval.
Tak to je úplně jiná kapitola mého
života. Ale je to pravda. Už na jedenáctiletce jsem se věnoval hodně sportovní gymnastice a v roce 1961 jsem získal titul Nejlepší sportovec Brna.
Dostal jsem se také do finále
Mistrovství republiky. Mnoho let jsem
se věnoval také kulturistice a při studiu na konzervatoři potom jízdě na

stavte si, že byly doby, kdy jsem měl
i šestnáctičlenný akordeonový soubor.
To už se dnes nemůže stát. Na všechny své žáky však rád vzpomínám.
Všichni o vás ví, že jste měl svoji hudební skupinu.
Kdysi jsem měl svoji kapelu už na
vojně složenou z muzikantů – vojáků.
To jsem tehdy hráli po celých Jižních
Čechách. V Brně jsem si sestavil novou
kapelu. Hráli jsme spolu mnoho let.
Vystupovali jsme tehdy ve všech
brněnských kavárnách. A v plesové
sezóně jsme měli páteční a sobotní večery zadané už dlouho předem. Naše
skupina Regent hrála často i v Pozořicích a okolí. Myslím si, že tady
znám všechny sály. Zažili jsme společně mnoho pěkného. Bylo to hodně starostí i radostí. Jenomže, to všechno je
náročné pro muzikanta i pro rodinu.
A když se zhoršil zdravotní stav mé
ženy tak, že potřebovala stále moji pomoc, přenechal jsem místo v kapele
mladšímu a už jsem se potom věnoval
jen rodině a škole.

koni. Byla doba, kdy jsem se rozhodoval, jestli se mám v životě věnovat
sportu nebo hudbě. Nakonec hudba
zvítězila.
Jaké máte ještě záliby a koníčky?
Rád a hodně čtu. A také sbírám minerály a drahé kameny. Doma je mám
vystavené a myslím si, že toho o nich
také dost vím. Snad budu mít na tuto
svoji zálibu teď víc času.
A co budete dělat ještě?
Teď bych se chtěl věnovat trochu
víc sobě a hlavně rodině – dceři a vnukovi. Chtěl bych jim pomáhat, jak to
jen bude možné. Mým největším přáním teď je, abychom byli všichni zdraví. A také se snad budu věnovat těm
svým koníčkům.
Chcete ještě něco dodat na závěr?
Chtěl bych poděkovat všem, kteří si
naší práce váží a podporují nás.
Učitelům přeji, ať se jim jejich práce
vždy daří.
rozhovor připravila
Božena Škrobová

Rozhovor s Janem Florianem
V roce 1970 nastoupil na pozořickou Lidovou školu umění jako učitel
hry na akordeon a později i na klarinet.
V roce 1985 se stal jejím ředitelem. Za
38 roků působení vychoval mnoho muzikantů – harmonikářů a klarinetistů.
V posledních letech vyučoval také hru
na zobcovou flétnu. Se svými žáky pracoval vždy rád a s mnohými dosáhl velkých úspěchů. Někteří se hudbě věnují dodnes. Nedávno jsem mu položila
několik otázek.
Proč jste se rozhodl studovat
hru na akordeon?
Ono to bylo trochu jinak. Původně
jsem byl přijat na Konzervatoř v Brně
studovat skladbu. K tomu jsem začal
studovat hru na akordeon. A ve třetím
ročníku jsem si musel vybrat ještě jeden nástroj.Vybral jsem si klarinet
a ke studiu skladby jsem se už nevrátil. Ale aranžování a úpravy písní
a skladeb mi zůstalo jako koníček.
Jak jste se dostal právě do
Pozořic?
Když jsem se v roce 1970 vrátil
z vojny – sloužil jsem u posádkové
hudby v Českých Budějovicích – hledal jsem nějaké místo. V Pozořicích
tehdy učil Jan Tesař, se kterým jsem
se dobře znal. 1. září toho roku nastupoval na Konzervatoř jako profesor
hry na akordeon a místo v Pozořicích
mně nabídl. To jsem ještě netušil, že
to bude moje první i poslední místo
současně.
Jaký zde byl kolektiv učitelů?
Když jsem začínal, bylo nás jen pět:
pan učitel Hatina, paní učitelky
Květoňová a Pavlicová, já a paní ředitelka Anna Šlezingerová. Kolektiv se
časem rozšířil a vyměnil, ale musím
dodat, že byl vždy dobrý a na všechny
rád vzpomínám.
Pamatujete si své první žáky?
Vzpomínám si, že to byl Jiří Filip,
František Šedý, Roman Havlásek,
děvčata Machainová a Horáčková, dál
jsem učil Libuši Bombíkovou (dnes
Hájkovou) a Milušku Křížovou.
Dalšími žáky byl třeba Petr Hromek
a Miloš Tinka. Na klarinet jsem pak
učil Luboše Muselíka, Mirka Sedláka,
Václava Buchtu, Irenu Brzobohatou
a pak i její dceru Romanu Kadlecovou,
Lidku Smutnou a Petra Molla. Na
akordeon jsem později učil i Michala
Kulhánka, Petra Blaháka, Pavla
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Únor je pro myslivce měsícem péče o zvěř
Do krmelců doplňujeme čerstvé
seno, jadrné krmivo, granule. Pro přikrmování je nutné používat stále stejné
kvalitní krmivo, protože spárkatá zvěř
(mezi kterou paří i zvěř srnčí) patří
mezi přežvýkavce a vyžaduje pravidelnost a stálost potravy.

V této době také probíhá léčení srnčí
zvěře proti vnitřním i vnějším parazitům.
Srnčí zvěř můžete vidět v tlupách,
které mají i několik desítek kusů. Není
to však projevem přemnožení, jak se
mylně domnívají ekologičtí aktivisté.
Jedná se o přirozené chování, které má
pomoci zvěři přežít dlouhé zimní období.
Pokud na polích zrovna neřádí zdivočelí motorkáři a čtyřkolkáři, můžeme při otepleních pozorovat honcování
zajíců. Srncům viditelně rostou parůžky. V těle samic spárkaté zvěře se vyvíjejí mláďata.
V průběhu zimy zvěř ztratila hodně
tukových zásob, proto je nutné udržovat v honitbách klid. Zvěři nejvíce škodí lidská bezohlednost. Volně pobíhající psi a motorkáři nutí zvěř k dalšímu
výdeji energie. Často rušené kusy pak
podléhají celkovému vysílení či na záněty dýchacího ústrojí.
Zvěř potřebuje klid
Největším nepřítelem pro zvěř není
mráz a sníh, ale lidská bezohlednost.
Největší problémy způsobují v honitbách zdivočelí motorkáři a čtyřkolkáři,
kteří nejenom že devastují pozemky
vlastníků pozemků, způsobují nemalé
škody na lesních i polních kulturách, ale
porušují i několik zákonů. Pro divoké
jízdy často vyhledávají i mokřiny, které
jsou pro přírodu cenné výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Příroda
se nemůže devalvovat na motokrosovou dráhu pro úzkou skupinu lidí.

Pro zvěř jsou v tomto období hrozbou i nezodpovědní pejskaři, kteří nechávají své čtyřnohé miláčky pobíhat
volně po lese. Dle zákona o myslivosti,
a potažmo i zákona o lesích, není možno volně venčit psa v přírodě. Zvěř instinktivně vykonává v zimě minimum
pohybu. Pokud pes vyplaší srnčí zvěř,
ta před ním uniká. Slabší nebo často rušené kusy zvěře se pak nedokáží vyrovnat s takovým výdejem energie
a následně hynou na celkové vysílení
nebo na záněty dýchacího ústrojí.
Pejskaři by se neměli stydět používat
vodítko, protože tím chrání nejenom
přírodu, ale i svého pejska!
PÉČE O ZVĚŘ V ZIMNÍM
OBDOBÍ
V únoru jsme jako myslivci především hospodáři, kteří musí sledovat
průběh počasí a dle toho pomáhat zvěři zajistit potravu. V odlehlejších oblastech je zvěř odkázaná na milost člověka. Pokud se stále drží sněhová
pokrývka, je nutno kontrolovat krmelce a doplňovat krmiva i několikrát týdně.
Pro zvěř není vhodná pšenice, tritikale, žito a ječmen, protože jejich zrno
obsahuje hodně lepku, který se mění
ve střevech na lepkavou hmotu.
Nejlepší krmivo pro zvěř je oves,
protože obsahuje více vlákniny a tuků.
Dále je vhodná čerstvá kukuřičná siláž,
jetelová senáž, kvalitní luční seno. Ve
slaniscích nesmí chybět sůl, kterou je
nutné doplňovat.

Pokud sami chcete také pomoci zvěři nějakým pamlskem (suché pečivo,
obilí) je dobré ho donést přímo do
krmelců. Na mokrém sněhu začne
všechno rychle nahnívat a bobtnat a
zvěři může pak spíše uškodit. Kolem
krmelců bychom se měli pohybovat co
nejméně, všude totiž zanecháme pachové stopy, které odrazují zvěř. Se

psy bychom se do přírody v době sněhové pokrývky neměli vůbec vydávat.
Zajícům předkládáme seno v otýpkách přivázaných ke stromům, keřům
či kůlům. Při déletrvající sněhové pokrývce, je prospěšné drobné pernaté
zvěři umožnit přístup k zelené potravě
shrnutím sněhu z části louky. Vhodné
je také ořezávat průběžně větve měkkých dřevin, zvláště jabloně, a větve
ponechat na zemi k okusu.
Při dlouhotrvající sněhové pokrývce
ztrácí zvěř plachost, sestupuje do údolí

a k lidským obydlím, kde hledá potravu. Zvěř se nyní může zdát lidem krotká, ale při vyrušení odbíhá. Snaží se šetřit síly, o které ji pohyb ve vysokém
sněhu rychle připravuje. Zvěř chodí
prošlapanými cestičkami a jenom na
krátké vzdálenosti.
Co dalšího se děje v honitbách?
V první polovině února:
- probíhá honcování zajíců
- začíná kaňkování (říje) vyder
a rysů
- začínají kvést sněženky
- kaňkování lišek, probíhá honcování divokých králíků
- přilétá husa velká
V druhé polovině února:
- odlétají havrani
- přilétají skřivani
- srncům dorůstají nové parůžky
Naše činnost
Během poslední doby jste mohli vidět, že jsme na Bahňáku a v okolí vesnice různě prořezávali stromy a keře.
Tyto větvě slouží zajícům k okusu.
17. ledna jsme zajišťovali pořadatelskou službu na obecním plese, který se
konal v Sokolovně ve Viničných
Šumicích. Děkujeme zastupitelstvu, že
jsme se mohli této akce účastnit.
Neustále probíhá pravidelné krmení
zvěře.
Zdroj: Ing. Jiří Šilha, Ph.D., ČMMJ
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Tajenka − pohledy do historie
Vesnice, jejíž jméno ukrývá tajenka křížovky, má katastrální výměru 4,71 km² a
její polohu udávají tyto údaje: zeměpisná šířka: 49° 11’ 59’’, zeměpisná délka: 16°
49’ 7’’ a nadmořská výška: 256 m.
VODOROVNĚ: A. V bytě; značka B. Akvarijní rybka; napolovic; značka
dlaždiček;
stroze
(slovensky).- aut.- C. Potřeba kovboje; stavební dí-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

A
B
C
D
E
F
G

SVISLE:
1.
Druh
pečiva.2. Velkooká; holinka.- 3. Potravina;
balkánská
skopová
specialita.4. Oddělení nemocnice; dravé ryby.5. Značka radia; mužské jméno; staročeská spojka.- 6. Jižní ovoce; ženské
jméno.- 7. Stoka; kypřit pluhem.8. Otevřený (anglicky); název nealko
nápoje.- 9. Kuchařská potřeba; kypět.10. Značka thalia; ženské jméno; předložka.- 11. Otáčení; luštěnina.12. Primát; kornoutice.- 13. Vida; kurýr.- 14. Opatřiti lakem.
Pomůcka: ábeles, Bali, kebab.
Autor: Ing. Ladislav Majer
Tajenka z minulého čísla: ŽÁROVÉ
HROBY

H
I

Naši jubilanti

VÍTÁME DO ŽIVOTA

Blahopøejeme všem jubilantùm a pøejeme jim pevné zdraví
a dobrou pohodu do dalších let.
Jméno
Sehnalová Vojtěška
Šmerdová Hana
Terberová Milada
Buček Radomír

lec; husarský kabátec.- D. A sice; jižní
ovoce; hůl.- E. Moje; tajenka; předložka.- F. Karetní výraz; potlesk; kujný nerost.- G. Vynálezce dynamitu;
vymílání hornin; hudební nástroj.H. Uhlovodík; Sarmati; dosah letadla.I. Kajuta; ukazovací zájmeno; ostrov
v Indonésii.

LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN
Jméno
Věk č.p.
Hřebíčková Marie
60 188
Drápalová Anna
60
24
Havlíčková Žofie
60 170
60 153

Věk
85
96
97

č.p.
101
97
161

Vážení spoluobèané, abychom pøedešli pøípadným konfliktùm a nedostali se do rozporu se
zákonem (è. 101/2000 Sb. o ochranì osobních údajù), vyzýváme ty obèany, kteøí se zveøejnìním svých údajù v této rubrice nesouhlasí, aby svoji námitku sdìlili písemnì nebo telefonicky na obecní úøad.

Milé hospodyňky!
Velice zajímavý recept,
chutný, jednoduchý a hlavně skoro bez práce.
GULÁŠ BEZ MÍCHÁNÍ
POTŘEBNÉ PŘÍSADY
1 kg vepř. masa - nejlepší je z plecka,
3 větší cibule, 5 stroužků česneku, 2 čaj.
lžičky gulášového koření (může být
i kari), 3 čaj. lžičky sladké mleté papriky,
3 polévkové lžíce solamylu, sůl, pepř, 2
masoxy, feferonka, 0,75-1 l vody.

POSTUP PŘÍPRAVY
maso a cibuli nakrájet, smíchat
ostatní suroviny, pořádně promíchat (masoxy rozpustit zvlášť v kastrůlku, v 1 l vody), dát vše do pekáče, je lepší do simaxové
(zapékací skleněné) misky, přikrýt
alobalem a skleněným víkem od zapékací mísy a péct na 250 st. asi 1,5 hodiny.
NEDOLÉVAT VODU, NEMÍCHAT, NESUNDÁVAT ALOBAL.
Výborné s chlebem, knedlíkem.
Dobrou chuť přeje Eva Blaháková

V roce 2008 se narodili v naší obci tito
občánci, které mezi
nás vítáme.
Blahák Vojtěch
Filip Matěj
Polachová Petra
Sukovatá Lada
Šmerdová Sandra

ÚMRTÍ
V roce 2008 nás navždy opustili
tito spoluobčané:
Kadlec Zdeněk
Kachlíková Božena
Sekvenc Oldřich
Severová Julie
Šumberová Božena
Trávníček Antonín
Valehrach Lubomír
Obecní zastupitelstvo všem zesnulým děkuje za práci, kterou za
svého života vykonali, jak pro své
nejbližší, tak i pro nás ostatní.
Odpočívej v pokoji…

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

