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Váení spoluobèané,

1. kvìtna vstupujeme do Evropského
spoleèenství 25 státù. Pro nai obec to
mimo jiné znamená, pøipravit se na monost èerpání finanèních prostøedkù
z Evropských fondù.
Z vìtiny fondù je monost èerpat
dotace a do výe 75 %. Zbytek je tøeba
doplnit z vlastních zdrojù. Programy
EU jsou urèeny pøedevím k rozvoji
mikroregionù. Nae obec je èlenem
mikroregionu Rokytnice. Základem úspìchu získání penìz z EU je mít dùkladnì zpracovaný projekt. Nejvíce se
budou preferovat projekty na podporu
cestovního ruchu spojené se zamìstnaností (podpora turistických slueb, infrastruktura), oblast lidských zdrojù
(sociální sféra, domovy dùchodcù,
kolící støediska), èinnost na ochranu ivotního prostøedí a pøístup internetu
v rámci regionu (podpora veøejných
internetových stanic). Podpora dopravní

infrastruktury se nás prakticky netýká,
protoe 95% vyèerpá Jm kraj na opravy
silnic II. a III. tøídy. Dále jsou zde fondy na podporu malých a støedních podnikatelù.
K tomu, abychom se dobøe orientovali v tìchto fondech, budeme muset více
vyuívat poradce mikroregionu. Jinak
prostì nemáme anci uspìt.
Chtìl bych se obrátit na Vás, obèany,
abyste vyjádøili pøipomínky a podnìty
k rozvoji naí obce, aby se nám vem zde
ilo co nejlépe. Podnìty, návrhy, pøipomínky je mono vznést na veøejných zasedáních ZO, osobnì, pøípadnì na
e-mail: starostakovalovice@seznam.cz.
Kdo nás bude zastupovat v Evropském parlamentu, rozhodneme ve volbách, které se uskuteèní dne 11. a 12.
èervna 2004. Volby budou probíhat v pátek 11. 6. od 14.00  22.00 a v sobotu
12. 6. od 8.00-14.00 hod. Volební místností bude pøísálí kulturního zaøízení
OÚ, pro usnadnìní pøístupu starím ob-

èanùm. Výsledky hlasování budou známy nejdøíve v nedìli, spíe v pondìlí,
vzhledem k tomu, e sèítání probìhne a
v nedìli po uzavøení poslední volební
místnosti na území EU. Zvoleno bude 24
poslancù na dobu pìti let.
Nyní bych se vrátil do dìní obce, co je
pro nás aktuální. Tak, jak Vás ádám
o návrhy, podnìty v pøedelé kapitole,
tak bych uvítal aktivitu v návrhu na pojmenování novì se budující ulice za
humny (od Pøíhonu po Dvùr). Bude se
jednat pouze o místní pojmenování.
Návrhy je mono podat stejným zpùsobem.
S nástupem jara, kdy vichni máme
starosti s obdìláním pùdy tak i úklidem,
kdy je potøeba se zbavit starých televizorù, lednièek, a jiného ne komunálního
odpadu, sdìluji, e sbìr tohoto (nebezpeèného odpadu) bude proveden pøed
obecním úøadem v sobotu 15. kvìtna
2004 od 10.00-11.00 hod.
Starosta obce Milan Blahák

Jaro
U je jaro, slunce svítí,
vude kolem kvete kvítí.
e nevíte, které kvete?
Tak si to teï poslechnìte.
Tulipány, narcisky,
pampeliky, maceky.
A ty stromy, to je krása,
nad nimi i slunce jásá.
Vèelky mají hodnì práce,
poletují po zahrádce.
Ptáci kolem zpívají,
svìtu radost dávají.
Vichni ladí jednu vìtu,
hurá, hurá, jaro je tu.
Napsala Monika merdová (10 let)
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Zpráva o èinnosti Tìlocvièné jednoty
Sokol Kovalovice za rok 2003
Pokud se týká sportovního vyití mládee, bylo zamìøeno
pøedevím na stolní tenis. Pravidelné tréninky navtìvovalo
v uplynulém roce 22  24 ákù a dorostencù. Vzhledem k tomu,
e se výboru TJ nepodaøilo zajistit dalího cvièitele, leela vekerá tíha velmi nároèných cvièebních hodin na vedoucím oddílu Zdeòku Stejskalovi.
První akcí, kterou jednota v roce 2003 uspoøádala spolu
s Hasièi, byl veèer u cimbálu spojený s ochutnávkou pièkových vín a pochoutek z vepøového masa. Tato spoleèenská
akce, které se zúèastnilo 89 hostù, byla hodnocena jako velmi
vydaøená, a proto bylo rozhodnuto v zapoèaté tradici pokraèovat i v pøítích letech.
V mìsíci bøeznu bylo provedeno vykácení 4 topolù, které
vzhledem ke svému stáøí ohroovaly padajícími vìtvemi osoby
pohybující se po høiti. Rovnì zde bylo nebezpeèí pokození
budovy sokolovny. Kácení bylo øádnì povoleno Obecním úøadem Kovalovice.

Kácení topolù na sokolském høiti bøezen 2003

V mìsíci dubnu byl proveden úklid za budovou ze strany náøaïovny a likvidace støídaèky, která svým havarijním stavem
ohroovala bezpeènost. Její zlikvidované èásti spolu s dalím
odpadem byly odevzdány do rotu.
Mimo pravidelné èinnosti jednotlivých oddílù, zaèíná èinnost TJ zpravidla v mìsíci kvìtnu. Stejnì tomu bylo i v loòském
roce, kdy se 1. kvìtna uskuteènil 26. roèník turnaje v malé kopané, kterého se zúèastnilo 8 mustev z naí obce a okolí.
Zvítìzilo mustvo Vinopa, na 2. místì se umístili Koòáci
z Kovalovic a na 3. místì 1. FC umice. Za obìtavý výkon je
tøeba pochválit Pink team Kovalovice pod vedením Zdeòka
Stejskala, který se, aè sloený ze ákù a dorostencù, kvalifikoval do závìreèných klání, kde obsadil 4. místo
Nejvýznamnìjí a souèasnì také organizaènì nejnároènìjí
akcí naí jednoty byl jako kadý rok Pochod osvobození. 8.
kvìtna se uskuteènil ji jeho 29. roèník. Na 3 trasách pochod
absolvovalo celkem 169 turistù a nìkolik psù. Na trase 15 km
jsme zaregistrovali 68 úèastníkù, stejnì tak jako na trase 27 km
a trasu 35 km prolo 33 úèastníkù. Pokud se týká úèasti, je mono tento roèník hodnotit jako prùmìrný, nebo jsme si v poslední letech zvykli na úèast pøes 200 turistù, napø. v loòském
roce to bylo 212 a roce 2001 dokonce rekordních 226 úèastní-

kù. Chtìli bychom touto cestou podìkovat vem èlenùm a pøíznivcùm TJ za pomoc pøi zabezpeèení této nároèné akce.
Do èinnosti se zapojil i oddíl nohejbalu, který uspoøádal 2
turnaje. V kvìtnu to byl turnaj ze seriálu Východní konference
a v èervnu turnaj pro mustva z naí obce. Seriál 4 turnajù
Východní konference oddíl obsadil dvìma mustvy. Tuto sérii
mustvo Pozdní sbìr vyhrálo a Staøí orli, kteøí pøedchozí
dva roèníky vyhráli, skonèili na 5. místì.
Dalí, tentokrát ponìkud neobvyklou akcí, byla èervencová
vodácká výprava na Vltavu, které se zúèastnily 4 dvouèlenné
posádky na kánoích. Trasa o celkové délce 37 km vedla velmi
krásným prostøedím od Èeského Krumlova pøes Zlatou Korunu
a Dívèí Kámen do Borova u Èeských Budìjovic. Na to, e
vichni úèastníci byli absolutními zaèáteèníky, probìhla výprava bez vánìjí újmy na majetku a zdraví.
Dalí významnou akcí byl 7. roèník Vánoèního turnaje ve
stolním tenisu, sponzorovaný firmou GOZ METAL s.r.o., kterého se ve 4 kategoriích zúèastnil rekordní poèet 68 startujících.
Z reprezentantù naí jednoty se v kategorii mladích ákù umístil na 1. místì Adam Sukovatý a na 2. místì Milo Tinka. V kategorii dorostencù na 2. místì Marek Sukovatý a v kategorii
muù Jakub merda na 3. místì. Tento roèník povaujeme za
velmi vydaøený, a to nejen kvùli rekordnímu poètu úèastníkù,
ale i proto, e se podaøilo zajistit vìtí úèast startujících z okolních jednot (Tvaroná, Velatice, Mokrá, Slavíkovice
a Buèovice), èím se podaøilo zvýit úroveò turnaje. Pøi této
pøíleitosti je tøeba podìkovat Obecnímu úøadu Kovalovice,
který poskytl prostory pro tuto akci.
Významnou skuteèností bylo i to, e se díky aktivitì oddílu
nohejbalu a pomoci sponzorù podaøilo zhruba dokonèit kurt
a poloením antukového povrchu dolo k jeho výraznému
zkvalitnìní, co mìlo vliv na zvýený zájem o jeho vyuití, take obèas docházelo k tomu, e v jednom termínu mìlo zájem
o kurt více skupin. Pokud se zájem udrí i v letoním roce, bude
nutno stanovit èasový rozpis pro uívání kurtu. V souèasné
dobì je mono jej plnohodnotnì vyuívat pro nohejbal, volejbal, badminton, tenis a na pøilehlých plochách i pro petanque.
Proto je tøeba oddílu nohejbalu podìkovat za odvedenou práci.
Výstavba, resp. dokonèovací práce na sokolovnì jsou závislé na finanèních prostøedcích. Problém je pøedevím v tom, e
jednota musí stavební práce z 30 % financovat sama, na co
mnohdy chybí prostøedky. V letoním roce bychom chtìli, pokud to finanèní prostøedky dovolí, provést opravu støechy, dále
pak alespoò ze dvou stran budovy udìlat fasádu, popø. ve spolupráci s OÚ Kovalovice vybudovat chodník podél budovy.
V nejblií dobì nás èeká oprava prasklého vodovodu v kuchyòce.
Na èinnosti jednoty se významnì podíleli sponzoøi, kteøí vypomohli svými pøíspìvky, a to nejen finanèními. Je to Obecní
úøad Kovalovice, který zdarma poskytuje sál pro stolní tenis
a poskytuje finanèní pøíspìvky na èinnost TJ. Dále pak Jaromír
Gryc, který sponzoruje Vánoèní turnaj ve stolním tenisu a materiálnì vypomáhá pøi budování zaøízení na kurtu i na høiti
a Dr. Radomír Buèek, který poskytuje pravidelné finanèní pøíspìvky na èinnost. Za jejich pomoc bychom jim chtìli touto cestou podìkovat.
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Vzhledem k tomu, e z roku 2004
uplynuly témìø 4 mìsíce, chtìli bychom
aktuálnì informovat o dosud probìhlých
akcích a dalích plánovaných.
V mìsíci únoru se ve spolupráci
s Hasièi uskuteènil ji podruhé veèer
u cimbálu, který je mono povaovat za
velmi úspìný, nebo se jej pøesto, e
v okolí probíhaly soubìnì dalí 3 dalí
akce, zúèastnilo 118 hostù.
V mìsíci bøeznu byla ukonèena mistrovská sezóna roèníku 2003-2004 ve stolním tenisu. Oddíl mìl v Okresní soutìi
pøihláeno drustvo muù, které, aè sloené pøevánì z dorostencù, si v konkurenci dalích 10 mustev vedlo velmi
dobøe. V této soutìi, která byla po
1. kole rozdìlena podle dosaených výsledkù na 2 skupiny, bylo nae mustvo
zaøazeno do skupiny B, kde se umístilo
na 2. místì. Pokud se týká výsledkù jednotlivých hráèù v této skupinì, resp. jejich úspìnosti, bylo poøadí následující:
4. místo Jakub merda (71,4 % vyhraných zápasù), 5. místo Jiøí Stejskal
(65,6,%), 6. místo Pavel Mazálek (62,5
%) a 8. místo Jaroslav Crha (55 %). Dalí
hráèi oddílu: Marek Sukovatý a Marek
Wagner odehráli ménì jak 50 % utkání
a nebyli zaøazeni do ebøíèku. Pøesto je
tøeba pochválit výkon Marka Sukovatého, který mìl úspìnost 81,3 %.
V mìsíci bøeznu se nai áci a dorostenci zúèastnili Velikonoèního turnaje
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ve Tvaroné, kde si v konkurenci s jed- obèerstvení je zajitìno, veèer hraje skunotami z Tvaroné a Velatic vedli velmi pina KOLOREZ.
dobøe. V kategorii mladích ákù, které
8. kvìtna  jubilejní 30. roèník
se zúèastnilo 14 hráèù, bylo poøadí na- Pochodu osvobození na trasách 15, 27
ich hráèù následující: 1. místo Adam a 35 km, start od 7.00 do 8.00 hod., trasy
Sukovatý, 3. Milo Tinka, 4. Jiøí mono absolvovat pìky, na kole èi koni.
29. kvìtna  6. roèník nohejbalového
Sedláek a 5. Ale Valehrach. Kategorie
starích ákù (14 hráèù): 2. Jiøí Stejskal, turnaje o Pohár Starých orlù (Old eagles´
7. Radim Pokladník, 8. Martin Sukovatý cup). Jedná se o 2. turnaj ze série turnajù
a 13.-14. Lucie Hoøavová a Veronika Východní konference, zaèátek v 9.00 hod.
10. èervence  4. roèník nohejbalovéÈerná. Kategorie muù (24 hráèù): 13.14. Pavel Mazálek a Adam Levíèek, 17.- ho turnaje Kovalovice 2004, který jed20. Jiøí Stejskal a Marek Sukovatý. Ke nota poøádá pro drustva z naí obce
kategorii muù je tøeba uvést, e nai do- a okolí, zaèátek v 9.00 hod.
Starosta TJ Bc. Miroslav Vlach
rostenci bojovali v silné konkurenci
muù, a to i z vyích soutìí, proto
je tøeba pochválit
i je za velmi dobrý
výkon.
Na závìr bychom Vás chtìli
upozornit na akce,
které nae jednota
v nejblií dobì
pøipravuje na høiti
Za
mlýnem
a souèasnì Vás na
nì co nejsrdeènìji
pozvat.
1. kvìtna  27.
roèník
turnaje
v minikopané  zaèátek v 9.00 hod., Cimbálová muzika Kalíek

Jarní úklid
A máme tu jaro, nejkrásnìjí roèní období. Nìkteøí z nás se
snaí vylepit vyhazováním domovního odpadu vude, kde to jen
jde. Pøíkopy kolem silnic, pøíjezdné remízky i les, to jsou místa,
která jsou nejvíce v oblibì. Kadým rokem se v lesích mezi
Pozoøicemi a Vítovicemi vysbírá kolem 10-ti tun odpadu! Být
vámi, tak bych lesní jahody, maliny, ostruiny nebo houby jedl
v omezeném mnoství.
Co vede nìkteré lidi k tomu, aby do auta naloili dvì staré
autobaterie, vyslouenou lednièku a nìkolik pytlù s domovním odpadem a zavezli to vechno ke Kaleèníku a tam u altánku, urèeného pocestným k odpoèinku, vyhodí své zboí
z jetì jedoucího auta pøímo na silnici. Kdy máte to tìstí
a jste náhodou pøi tom a zeptáte se dotyèného, proè to dìlá,
vìtinou dostanete vynadáno a jste posláni v nejlepím pøípadì do Prèic.
Kadý máme pøece popelnici, obecní úøady organizují sbìr
rùzných typù odpadu. Svìøme radìji ná odpad odborníkùm.
Zaplatíme za to urèitì míò, ne kdy ho svìøíme pøírodì.
Napsal a nakreslil Ing. Ale Straka
Nìco pro dìti:
Co si chytila vydra k obìdu?
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Mateøská kola
V poslední dobì se v naí
obci objevily dohady a informace, mnohdy mylné, o situaci v naí mateøské kole.
Vzhledem k této situaci, povauji za vhodné se vyjádøit
a zároveò upøesnit informace. Od ledna 2003 dolo v øízení kolství k mnoha zmìnám, které ne vdy vedly v regionálním kolství k pozitivnímu
vývoji. Jednalo se pøedevím o pøiznání právní subjektivity
vem kolám (vèetnì té naí) a kolským zaøízením, pøevod
centrálního øízení z okresních úøadù na úøady krajské apod.
Vechny tyto zmìny, vèetnì zmìn financování kol od
1. 1. 2004, postupnì vedou k tzv. optimalizaci kolství, kterou
provádí krajský úøad Jihomoravského kraje. Vedlejími produkty této optimalizace je ruení nìkterých kol (pøedevím
malotøídních základních kol a jednotøídních kol mateøských)
nebo jejich sluèování (mateøská kola se kolou základní nebo
nìkolik mateøských kol do jednoho celku apod.)
Vzhledem k nízkým poètùm dìtí, které se do naí mateøské
koly hlásí, hrozí i naí kolce, jistá rizika. Ji od letoního roku
(leden 2004) pøestal krajský úøad pøispívat na plat topièe a bylo
nutno sníit úvazky kuchaøce i kolnici. Dalí sniování úvazkù hrozí i od záøí, protoe ze souèasných 22 dìtí bude do mateøské koly docházet pouze 15 dìtí a k nim jetì dìti na pìt dnù
v mìsíci. Na tyto dìti vak mateøská kola nedostává ádné finanèní zabezpeèení od krajského úøadu, proto také mnoho ma-

teøských kol dìti na tuto zkrácenou docházku vùbec nepøijímá.
Navíc krajský úøad pøi rozdìlování finanèních prostøedkù pøihlíí k poètu dìtí, které mateøskou kolu pravidelnì navtìvují,
take dìti dlouhodobì nemocné, nebo které docházejí do mateøské koly velmi nepravidelnì nebudou zahrnovány a nebudou na nì od krajského úøadu vypláceny dotace.
V této situaci by ádná mateøská kola bez podpory zøizovatele, tady obecního úøadu, nemohla udret ani základní standardy výchovnì  vzdìlávacího procesu, hygieny, úklidu a dalích.
Organizace provozu za podmínek stanovených krajem je velmi
tìká a pøi dalím moném sníení poètu dìtí by krajský úøad
mohl pøistoupit k dalímu krácení dotací a tím pádem i sníení
délky provozu na polodenní, nebo i zruení mateøské koly.
Panem starostou Blahákem jsem byla ujitìna, e obec mateøskou kolu podpoøí (a ji tak uèinila, schválením doplatku
na plat topièe za období leden a duben 2004) a bude se dále
snait o udrení mateøské koly v obci za kadou cenu. Lze øíci,
e toto je ná spoleèný cíl na nejblií dobu.
Mohu vás ujistit, e obdobná situace je v mnoha dalích zaøízeních, a e nae situace není výjimkou. Ve kolství je rueno
mnoho pracovních míst, a to jak pedagogických, tak i provozních a tímto stavem trpí vdy dìti, áci a studenti.
Pro nás to tedy znamená, e od záøí bude provoz mateøské
koly omezen. S nejvìtí pravdìpodobností bude mateøská kola otevøena od 7,30 do 14,30 hod., protoe krácení úvazku se
bude týkat i uèitelky a bude pracovat jen na 3-4 hodiny dennì.
Vzhledem k finanènímu nedostatku budeme rádi za kadý
sponzorský dar, který by nám pomohl obohatit vybavení naí
kolky hraèkami, sportovním zaøízením a podobnì.
Na závìr bych chtìla podìkovat vem za podporu a vstøícnost, pøedevím obecního úøadu.
Blanka Králová, øeditelka M

Døevatì to rachot temný
Vichni asi známe tuto vìtu
z Erbenovy Kytice, z básnì Poklad.
Odehrává se na Velký pátek, kdy podle
lidové tradice zvony odlétají do Øíma
a místo zvonù se ozývá zvuk døevìných
øehtaèek, kdy dìti hrkáním oznamují poledne. (Mimochodem, u jste byli na
Velký pátek v Øímì? Ani projít se tam
nedá, co metr, to zvon )
Ale nejsou jenom hrkaèky, které pouívají dìti a které si pøípadnì mùete za
pár korun koupit na jarním trhu. Kdy
jsem byl na svém prvním samostatném
pùsobiti v Lodìnicích u Mor. Krumlova, objevil jsem na vìi kostela starodávný hrkaè. U se nepouíval, ale poslouil jako inspirace. Loni jsme se
domluvili s panem krobem z Pozoøic,
jestli by nelo nìco podobného vyrobit
i pro ná kostel. e lo. A tak letos tìsnì
pøed Velikonocemi jste mohli spatøit partu klukù, kteøí do vìe kostela tahají vìtí nebo mení dubové trámky, ocelové
rouby a dalí vìci. A na Zelený ètvrtek
veèer se i z naeho kostela, ze sivické
vìe, ozval døevatì to rachot temný.

Ná hrkaè je zhotovený z dubového
døeva, na délku má 2,20 m, na íøku
1,10 m. Ozubeným válcem o prùmìru
22 cm otáèejí dvìma klikami dva lidé
a hluk, který vydává, je úctyhodný, take
obsluha se neobejde bez chránièù sluchu.

Budeteli si chtít hrkaèem sami zatoèit, pak vìzte, e vhodná doba k tomu nastane pøed pøítími Velikonocemi, od obøadù Zeleného ètvrtku do sobotního
veèera.
P. Jan Nekuda
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Knihovna

Váení ètenáøi, zima je za námi a já
vìøím, e i na jaøe najdete cestu do knihovny. Dnes vám nabídnu nìkolik knih
pro vae dìti.
Jistì je potìí dva kouzelné kreslené
pøíbìhy o moulech. - moulí divoch
a moulí olympiáda.
Krtek a snìhulák - to u je desátá
kniha v naí knihovnì od Zdeòka Milera
o oblíbeném Krteèkovi.
Bob a Bobek v létajícím klobouku pøíbìhy dvou nerozluèných kamarádù
z oblíbeného veèerníèku.
Bylo jedno tìòátko, ze tìòátka pejsek, z pejska pes a ze psa maxipes.
Pøíhody maxipsa Fíka také patøí mezi
klasické veèerníèky, které teï mùete
dìtem i pøeèíst.
Mach a ebestová na cestách, Pìtka
z pøírodopisu. Kdy se øekne Mach
a ebestová, vem je jasné, e Milo
Macourek opìt potìí své ètenáøe.
Velryba Bambule - vtipné a laskavé
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pøíbìhy o obyvatelích moøí, oceánù
i pevniny od Jany imkové.
Televizní veèerníèek vám pøipomene
i krásná kniha Brákové - prázdniny
s vlèaty od V. Chaloupky.
A dej na sebe pozor! - kniha pro
dìti, jak proít a pøeít nebezpeèné situace, jak se nebát a nepropadat panice.
Pro starí dìti je tu dalí kniha od
E. Blytonové. Tajemství podivných
vzkazù, a Prázdninové okouzlení od
V. Svobodové.
Láska má jméno Satan a Satan je
mùj - pøíbìh o Báøe a o tom, jak se jí splnil veliký sen - mít konì. Knihy napsala
Aida Brumovská. Samozøejmì jsou tu
nové knihy i pro dospìlé, ale o nich zase
pøítì.
Chtìla bych tentokrát podìkovat nìkterým z vás, kteøí darovali knihy i pro
ostatní ètenáøe. Jsou to vìtinou knihy
pro dospìlé. Ale dvì jsou tu i pro dìti.
Autorka Marri Hannesová napsala na základì historických pramenù dva krásné
pøíbìhy
o
indiánské
princeznì
Pocahontas a Dvì mocné øeky.
Maminka malé ètenáøky, která nám kni-

hy vìnovala, vìøí, e se budou líbit i dalím dìtem. Kristýnka Gillíková namalovala krásný obrázek a napsala i pro vás
o kníkách èlánek do tohoto zpravodaje.
Jsem ráda, e máme takové ètenáøe.
Myslím, e jí mohu podìkovat i za vás.
Ti z vás, kteøí chodí do knihovny pravidelnì, ví, e máme nìkolik souborù
knih zapùjèených z knihovny ve lapanicích. Dva soubory se v èervnu budou posílat do dalí knihovny. Proto prosím ètenáøe, aby bìhem kvìtna pøeètené knihy
vrátili. Poznáte je snadno podle razítka mìsto lapanice - na konci knihy. Na
první stránce, v pravém rohu je razítko
Region. Dìkuji za pochopení.
Pøeji vám vem krásné jaro a zase nìkdy nashledanou v knihovnì.
Milada Terberová

Pocahontas
Chtìla bych Vás upozornit na dvì pìkné knihy,
které pøibyly v místní knihovnì. Jmenují se POCAHONTAS  INDIÁNSKÁ PRINCEZNA a DVÌ
MOCNÉ ØEKY  SYN POCAHONTAS. Obì knihy na
sebe navazují a já je doporuèuji dívkám i chlapcùm
od osmi let.
Mì osobnì velice zaujal pøíbìh Dvì mocné øeky,
ve kterém byl hlavním hrdinou syn princezny
Pocahontas  Pepsicanough a jeho kamarádka Jane.
Také krásná a vzneená Pocahontas, která mìla domov v dnení Americe, mì zajímala.
Nakreslila jsem k tomuto pøíbìhu obrázek. Vpøedu
je Pocahontas zajatá u Anglièanù (ale i tam se mìla
dobøe ). Vedle ní kráèí John Rolf, za kterého se pozdìji provdala. Vzadu jim mává paní Whitakerová, u
které Pocahontas bydlela. Vymyslela jsem k tomuto
obrázku i básnièku:

John Rolf si vede princeznu Pocahontas,
podle jejího lidu je to tassen  tass.
Paní Whitakerová jim mává,
v Anglii Pocahontas èeká samá sláva..
Ostatnì ve ostatní se dozvíte sami a já Vám pøeji
mnoho krásných chvil u ètení tìchto pravdivých knih
od spisovatelky Marry Hanessové!
Napsala a nakreslila Kristýna Gillíková (10 let )
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Malé ohlédnutí...

Ostatky

Tak jako kadým rokem, tak i letos na ostatky, procházela naí vesnicí skupina nadencù obleèených do masek. Provázela je Sivická kapela, která u tradiènì prùvod
masek doprovází hudbou a dotváøí tak slavnostní ráz sobotního odpoledne. Atmosféru
umocòuje vùnì smaených koblíkù a houf pitících dìtí, který pobíhá vesnicí.
Prùvod masek chodí dùm od domu a tzv. písaø pronáí ostatkovou øeè:
Se srdcem napuklým a hlubokým alem, oznamujeme vem domácí i pøespolním,
e dnes v sedm hodin ráno ostatkového èasu byl v naich útrobách pohøbený
poslední tupláèek piva.
Jeliko pohøbívání a ostatní ceremonie si vyádaly nemalých nákladù,
prosíme vás o nìjaký pøíspìvek a u v penìzích, èi naturáliích,
aby se vám tìch brambor a hósat co nejvíc urodilo.
Na závìr ostatkové øeèi vechny zve na veèerní tancovaèku od podlahy
v místním sále kulturního domu Na Tvrzi. Tentokrát na ní hrála hudební skupina
DUO. Výbìr jejich repertoáru byl stylovì obsáhlý, aby oslovil kadou vìkovou skupinu.
Tancovaèka byla skuteènì od podlahy a myslím, e vichni, kdo na ní byli, se skvìle bavili.
Jitka merdová

Velikonoce
Zatímco Vánoce se stále více stávají svátky rodinnými,
Velikonoce jsou slavností køesanskou. Nemùeme tedy oddìlit tradici církevní a lidovou. Centrem svátkù je biblická zvìst o
ukøiování, smrti a vzkøíení Jeíe Krista. K tìmto událostem
se vztahuje i název  odvozený od VELIKÉ NOCI.
Církev pak dala velikonoèním oslavám øád a pevnou formu,
lidové prostøedí na nì napojilo mnoství projevù lidové zbonosti, zvykù a povìr.
Budeme-li postupovat chronologicky, zaèneme Smrtnou
nedìlí (5 nedìle postní). Dìvèata s ozdobenými stromeèky,
znázoròující vítání jara a obnovující se pøírodu, svým zpìvem
vyhánìjí Paní zimu z naí vesnice, která se nechce vzdát své
vlády nad ní. Tento rok byl pravou ukázkou boje jara se zimou,

Makarní ples
Následující nedìli, opìt v sále kulturního domu Na Tvrzi, byl makarní ples
pro dìti. Organizovaný a sponzorovaný
Hasièským sborem v Kovalovicích.
Zahájen byl prùvodem masek, pøi kterém se rodièe, prarodièe èi tetièky museli pousmát nad roztomilými maskami
zvíøátek, princezen, indiánù, kuchtíkù,
kovbojù, vodníkù, kapárkù, V prùbìhu odpoledne, za doprovodu hudby, byly
pro dìti pøipraveny soutìe za sladkou
odmìnu. V závìru makarního plesu se
kadému dítìti vylosovalo na vstupenku,
která se zároveò stala výherním losem,
malý dárek, který si mohlo samo vybrat
a odnést domù.
Letoní makarní ples se stal nezapomenutelný díky velkému pytli skartovaného papíru, který byl pro dìti obrovskou
radostí, ale pohromou pro ty, kdo museli
po makarním plese v sále uklízet a pro
kadého z nás, kdo si chtì  nechtì v rùzných èástech odìvu èi vlasech, trochu té
radosti odnesl domù.
Jitka merdová

kdy v týdnu pøed 4. nedìlí postní, teplomìry ukazovaly a
20 °C a týden nato rtu klesala k nule. A tak na Smrtnou nedìli zní naí vesnicí zpìv dìvèat, která ve skupinkách chodí dùm
od domu a za malou odmìnu zpívají:
Smrtná nedìla, kde se podìla,
prala plynky u studynky,
ruce, nohy myla.
Èím si je myla,
lísteèkem, lísteèkem, èerveným vajíèkem
Nae vesnice je jedna z mála, kde se tento zvyk dochoval.
Proto i kdy se nìkdy stává honbou za bonbony, buïme hrdí
na dochovalé tradice a tìme se z radosti dìtí nad vyzpívanou
koledou.
Kvìtná nedìle (poslední v dobì postní) je v oèích lidí té
dùleitá. Dodnes se oslavuje Kristùv vjezd do Jeruzaléma a na
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památku toho, e jej vítali palmovými
ratolestmi, se svìtí ratolesti jívové (koèièky).
Zeleným ètvrtkem poèíná pro dìti
výjimeèný èas a trvá a do slavnosti
vzkøíení na Bílou sobotu. Po tento èas
toti zvony nezvoní, lidé øíkají, e  odletìly do Øíma. Orientaci v èase udávají dìti hrkáním a klepáním. Ráno,
v poledne a veèer. Po cestì vesnicí se u
køíù modlí, ale pamìtníci si vzpomenou na píseò, která døív u tìchto zastávek znìla.
My klepáním zvoníme,
tím památku èiníme,
e Kristus Pán pro nás umøel
a na køíi za nás pnìl.
Proto milý køesane,
modli se Andìl Pánì,
by nás Pán Bùh vdy miloval
na pøímluvu Panny Marie
Tento rok se do hrkání zapojily dìti z celé vesnice. Take
v kadou denní dobu bylo vdy dostatek dìtí, aby svým hlasitým projevem nahradily zvon v kaplièce.
Chci tímto dìtem podìkovat a projevit uznání, e v dobì
prázdnin vstávaly brzy ráno, aby u o pùl esté lapaly do
Brnèína a øadili se k pochodu vesnicí. A mením dìtem za to,
e z hodinové obchùzky vesnicí je øádnì bolely noky.
S tìmito dny jsou také neodmyslitelnì spjaty dva druhy peèiva  jídáezakroucené pásky z kynutého tìsta sypané mákem a mazance èi vánoèky sypané oøechy.
Èas rozjímání konèí na Bílou sobotu slavností vzkøíení.
Velkou nocí, od které mají Velikonoce název.
Hod Boí velikonoèní v nedìli je nejvìtí køesanský svátek
v roce. Dodnes se svìtí v kostele pokrmy. Zejména vejce a be-

ránci (letos jich bylo 26).Ty se doma rozkrájejí a kadý èlen rodiny dostane svùj díl.
Co nebylo dovoleno v døívìjím èase pùstu, to si mláde vynahrazovala na Pondìlí velikonoèní. A tak i letos chlapci veho vìku chodili na mrskut s ilou upletenou z vrbových
proutkù, èi rozkvetlou vìtévkou, aby pøi mrskání dìvèat za doprovodu øíkanky pøedali na nì tu krásu a sílu jara. Za to dostali pomlázku a pohotìní. Básnièek a øíkanek je spousta, ale pøipomeòme si alespoò tuhle:
Hody, hody doprovody,
dejte vejce malovaný,
nedáte-li malovaný,
dejte aspoò bílý,
slepièka vám snese jiný.

Jitka merdová

kosmetièka

masér

EVA HALOVÁ

JAROSLAV HALA

 kosmetické èitìní
 barvení øas a oboèí
 epilace voskem
 masáe oblièeje

 oblièej - hlava
 záda - íje
 horní konèetiny
 dolní konèetiny
 prsní svalstvo
 bøicho
 hýdì
 celková masá

Tel.: 544 226 585, mobil: 723 337 443 na objednávku
Pozoøice, V zámku 1
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Tajenka - pohledy do historie
Slavkov u Brna - Austerlitz
Název Slavkov u Brna nese mìsto jen v èeském prostøedí cizinci je znají, v dùsledku historických okolností, jako AUSTERLITZ. I toto nìmecky znìjící jméno má vak èeský pùvod je toti zkomolenou, v prùbìhu staletí nìkolika promìnami prolou podobou názvu osady (viz tajenka), v ní sídlil na území
dneního Slavkova ve støedovìku Øád nìmeckých rytíøù.

VODOROVNÌ: A. Konzultace; hodnì; koupací nádoba.- B.
Kolem; hnací stroj; meloun (zastarale).- C. Zvìtovací sklo; turecký palác; nutnost; enské jméno.- D. Vysoké karty; Karel (slovensky); silný provaz; støíbrobílý kov.- E. Osobní zájmeno; tajenka; znaèka radia.- F. Ode (slovensky); nástraha; z toho
dùvodu; záøe.- G. Plavidlo; prkenný strop; druhá tráva; krátký kabát.- H. Tuènolistá rostlina; ústa (anatomicky); zalévací nádoba.I. Té; zástìna; taký.
SVISLE: 1. Vznáet se.- 2. Ohryzy; druh psa.- 3. Surová nafta; vodní pták.- 4. Domácky Alena; kopnutí; tvoje.- 5. Pøedloka;
vojenské lùko.- 6. Milostnì (v hudbì); kód Sierra Leone.- 7.
Dostøel; ukazovací zájmeno.- 8. Muské jméno; lepidlo; znaèka
ohýbaného nábytku.- 9. Podstavec; divadelní hra.- 10. SPZ aut
Tøebíèe; kreslit.- 11. Odolnost; SPZ aut Karviné.- 12. Vesnice;
oè; rival.- 13. enské jméno; Jenda (slovensky).- 14. Moderní;
posmrtná schránka.- 15. Obsahující ananas.
Pomùcka: melon, mus, norák, stoma.
Autor: Ing. Ladislav Majer
Øeení tajenky z minulého èísla zní: STARÉ VINOHRADY

Milé hospodyòky!

Nai jubilanti

Blahopøejeme vem jubilantùm a pøejeme jim pevné zdraví
a dobrou pohodu do dalích let.
DUBEN, KVÌTEN, ÈERVEN

Jméno
tark Antonín
Ing. Kocáb Pavel
Havlíèek Antonín
Sekvencová Kvìtoslava
Drápalová Stanislava
Severová Julie
Severa Eduard

È.p.
160
132
161
148
104
94
94

Vìk
60
60
70
70
75
90
90

Nar.
13.6.1944
30.6.1944
7.4.1934
2.6.1934
13.4.1929
2.4.1914
1.6.1914

Váení spoluobèané,
abychom pøedeli 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.

Se vemi, kteøí mají rádi kapra na talíøi nejen o vánocích, ale i bìhem roku, bych se ráda podìlila o jednoduchý, ale
chutný recept. KAPR
V ALOBALU NA
HOUBÁCH.
Potøebujete:
1 kapra
cibuli
20 dkg hub nebo ampionù
líce vody
trochu oleje
sùl
kmín
citrónovou ávu
dle chuti  (koøení na ryby, grilovací koøení, adika )
Cibuli nakrájíme na drobno, zpìníme
na oleji, pøidáme 20 dkg nakrájených
hub nebo ampionù. Osolíme, pokmínujeme, podlejeme 2 lícemi vody, podusíme.
Oèitìné porce kapra poloíme na vymatìný alobal, posolíme, popráíme koøením na ryby, nebo grilovacím koøením,
nebo adikou.Duené houby lící klademe na kapra. Zabalíme alobal a peèeme
asi 20 minut v dobøe vyhøáté troubì.
Upeèenou rybu pokapeme citrónovou
ávou. Podáváme s vaøenými bramborami nebo chlebem.
Dobrou chu vám pøeje
Eva Lvová
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