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Petropavlovské hody

Jako každý předchozí rok se u nás konaly tradiční hasičské Petropavlovské hody, které ráno začínají
mší svatou, pokračují odpoledním průvodem a končí večerní hodovou zábavou. Co už ale tak tradiční nebylo, byl déšť, který znepříjemnil celý odpolední průvod. Naši stárci si ale poradí i s deštěm, a tak se k jednotlivým domům jezdilo autobusem, zprostředkovaným panem ing. Sedláčkem, kterému bychom chtěli
jménem všech a hlavně stárků poděkovat. Navečer se počasí naštěstí umoudřilo, takže večerní zábava,
která se konala „Na Place“, se těšila vysoké účasti a výborné náladě. Letošní hody byly výjimečné i vysokým počtem stárků, kdy stárkovalo 14 párů. Je ale zřejmé, že pro stárky se hody nevztahují jen na tento
jediný den. Jak to chodí v zákulisí, nám napsal zkušený stárek Petr Severa na str. 9.

Vážení spoluobčané,
léto je v plném proudu i práce na kanalizaci finišují. Kromě části obce
„Dražka“, která je projekčně zařazena
do odkanalizování obce Viničné Šumice,
jsou přípojky splaškové kanalizace včetně revizní šachty pro všechny nemovitosti hotovy. V současné době se vyhodnocují tlakové zkoušky a revize potrubí.
Po kontrole všech protokolů vydá odbor
životního prostředí Měú Šlapanice povolení o předčasném užívání. Předpokládaný termín zprovoznění nové kanalizace odhaduji tak na měsíc září.
O možnosti napojování vás budeme informovat včas obvyklým způsobem.
Důležité upozornění: když budete realizovat přípojku splaškové kanalizace
z domu do revizní šachty, musíte ještě
před zakrytím dokončené přípojky kon-

taktovat pana Ing. Hlaváče tel.:
731 179 238, který vystaví protokol
o předání k užívání VAS a.s. Pro úplnost
uvádím potřebné doklady ke zdárné kolaudaci kanalizační přípojky:
- protokoly o vytýčení inženýrských
sítí v trase kanalizační přípojky včetně
protokolu o kontrole před zásypem
křížených inženýrských sítí v případě,
kdy šachta není umístěna za těmito sítěmi. (Týká se výjimečných případů)
- protokol o kontrole kanalizační přípojky před zásypem od pracovníka
pověřeného VAS a.s. (ing. Hlaváč)
- potvrzení (prohlášení) od firmy,
která prováděla práce na kanalizační
přípojce (případně oprávněného stavebního dozoru), o splnění podmínek
stavebního povolení

- prohlášení o shodě u použitého kanalizačního potrubí
- nákres zaměření skutečného provedení přípojky (nákres s kótováním kanalizační přípojky a revizní šachty).
Při provádění přípojky odbornou firmou si výše uvedené zajistí prováděcí
firma.
V případě provádění svépomocí,
jsou na obecním úřadě k dispozici podrobné podmínky a pokyny pro provádění kanalizačních přípojek. Tyto podmínky vám budou na požádání
vytisknuty.
V průběhu několika týdnů bude připraven seznam firem provádějících kanalizační přípojky včetně protlaků,
který bude k dispozici na OÚ.
Doporučujeme, aby se jednotliví stavebníci (majitelé nemovitostí) domluvili na jednom dodavateli z důvodů možPokračování na str. 2.
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Dokončení ze str. 1.
nosti snížení nákladů na vybudování kanalizační přípojky. Při realizaci většího
počtu přípojek na jedné ulici je dodavatel schopen nabídnout výhodnější cenu.
Při výběru dodavatelské firmy doporučujeme nechat si zpracovat cenovou nabídku od více firem včetně doložení
Živnostenského listu k oprávnění provádění prací na kanalizační přípojce.
V současné době probíhají práce na
úpravě komunikací – Spojka, Ve
Dvoře. Probíhají opravy krajské vozovky od části Velešovická směr
k Pozořicím. V celé obci dojde k výměně silničních obrubníků a provizornímu zapravení chodníků. Jelikož tyto
související náklady hradí již obec, není
v současné době dostatek finančních
prostředků na finální opravu chodníků.
Ulice „Ve Dvoře“, „Druhá strana“ se
opraví krytem vozovky z penetračního
makadamu. Tento způsob je levnější
a lze provést v původním rozsahu.
Zvažovali jsme zaasfaltování těchto
komunikací, avšak nejsme schopni
celou šířku vozovky finančně zajistit.
Došlo by k zúžení na 4 m s parkovací
zónou, což jsme nakonec zavrhli.
Děkuji Vám za trpělivost a shovívavost při opravách komunikací, hlavně
s problémovým parkováním dál od
domu, odměnou Vám bude konečně
nový, bezblátivý přístup k Vašim nemovitostem.
Závěrem přeji dětem slunné, hřejivé prázdninové dny a pracujícím příjemnou odpočinkovou dovolenou.
Milan Blahák - starosta

Členky volební komise

Výsledky voleb do EP v obci Kovalovice
Počet registrovaných voličů
Volební účast (voličů %)
Počet platných hlasů
Hlasy pro volební strany:
č.str. Název strany
2
KDU-ČSL
33
ČSSD
21
KSČM
4
ODS
5
Suverenita
22
Starostové a Nezávislí
1
Libertas.cz
3
Věci veřejné
8
Česká strana národně socialistická
6
Pravý Blok
13
Národní strana
23
Strana svobodných občanů
29
Strana soukromníků ČR
31
Dělnická strana
32
Nezávislí
Celkem

482
164
163
Hlasy
počet
64
23
22
18
15
9
2
2
2
1
1
1
1
1
1
163

34,02

%
39,26
14,11
13,50
11,04
9,20
5,52
1,23
1,23
1,23
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
100,00

Výpis z usnesení č. 2/2009 ZO Kovalovice
ze zasedání konaného dne 12. 5. 2009
Zastupitelstvo obce:
Konstatuje:
- že z 9 členů je přítomno 7, je tedy
usnášeníschopné. Omluveni: Buček,
Pernica.
Jmenovalo:
- zapisovatelku Jiřinu Kotvrdovou
Zvolilo:
- ověřovatele zápisu Petra Šmerdu,
Ivana Sukovatého.

Schvaluje:
- dle zákona č.250/2000 Sb. §17 závěrečný účet obce a výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 –
bez výhrad
- změnu č. III Územního plánu sídelního útvaru Kovalovice vydanou opatřením obecné povahy - Veřejnou vyhláškou
- nájemní smlouvu na obecní pozemky
- rozpočtové opatření č. I, dle přílohy
- výjimku z obecně závazné vyhlášky
o místních poplatcích - trvalý pobyt
občanů stanovený správním řízením
na č. 10.
- přijetí dotace z rozpočtu Jmk ve výši
125.000,- Kč na akci Prodloužení vodovodního řadu
- neschvaluje žádost o poskytnutí daru
Gymnáziu Vyškov
Bere na vědomí:
- zprávu starosty o průběhu stavby
splaškové kanalizace v obci
Pověřuje a ukládá:
- starostovi a místostarostovi jednat
podle schváleného usnesení.
Schváleno všemi přítomnými členy
zastupitelstva obce.
Ing. Stanislav Honek-místostarosta
Milan Blahák-starosta
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Základní umělecká škola Pozořice
CESTA K ABSOLVENTSKÉM KONCERTU
Na začátku je přání rodičů a touha dítěte hrát na nějaký
hudební nástroj. Potom rozhodnutí, jestli pořídit flétnu, klavír, kytaru... Pak se dítě pomalu s hudebním nástrojem seznamuje. Učí se sedět u klavíru, postavit ruce na klávesy,
neokusovat v puse zobcovou flétnu, učí se správně dýchat,
dobře zakrývat dírky, pojmenovat struny na kytaře nebo
správně držet smyčec u houslí. Musí se také naučit poznávat ty černé puntíky, kterým říkáme noty. To už každé dítě
začíná hrát první písničky a drobné skladbičky. Pak přichází na řadu stupnice a etudy a stále náročnější skladby.
A také různá vystoupení a soutěže. Nezbývá nic jiného, než
každý den pilně cvičit. Přijde však okamžik, kdy téměř
každé dítě řekne, že už ho to nebaví a že už hrát nebude.
Tady záleží na rodičích, jestli dítěti pomohou dokončit to, co
si společně na začátku přáli. A kdo tuto krizi překoná, dojde
pak až do cíle. Tím je slavnostní veřejný absolventský koncert. Letos se konal 13. května v koncertním sále Základní
umělecké školy v Pozořicích. Naši absolventi hráli skladby
různých autorů – od starých mistrů až po současné umělce.
Všem, kteří to nevzdali a vydrželi až do konce, gratulujeme
a přejeme, aby je hudba provázela celým životem.
Absolventi hudebního oboru ve šk. roce 2008/2009
zobcová flétna I. stupeň: Iveta Buchtová, Jana Grycová,
Marie Pokorná, Ladislava Šedá, Jana Rejnušová
zobcová flétna II. stupeň: Veronika Lišková
příčná flétna I. stupeň: Kateřina Bartáková
klarinet I. stupeň: Tomáš Šmerda
klavír I. stupeň: Tereza Novotná
akordeon I. stupeň: Radim Mlejnek
zpěv I. stupeň: Soňa Halouzková

TMAVOMODRÝ FESTIVAL
Každoročně se v Brně koná TMAVOMODRÝ FESTIVAL – pěvecké a hudební setkání nevidomých dětí. Letos
byla k tomuto projektu přizvána také pozořická Základní
umělecká škola. 14. května se v Červeném kostele v Brně
konal zahajovací koncert, na kterém vystoupili žáci hudebního oboru. Kromě znělky, kterou pro tento festival napsal
prof. R. Zavadil, slyšeli návštěvníci ještě tři skladby v podání flétnových souborů ze třídy paní učitelky L. Teplé. Další
část koncertu patřila mladým účastníkům festivalu. Všichni
jsme pak se zájmem poslouchali, jak zpívají děti, které sice
nevidí, ale pro které je hudba velkou láskou. Toto setkání
bylo pro všechny krásným zážitkem a přejeme si takto spolupracovat i v příštích letech.

SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ
Ve středu 27. května 2009 byla při slavnostní vernisáži
otevřena výstava absolventských prací našich mladých výtvarníků a výtvarnic. Všichni se na tento den připravovali
poctivě celý rok. Ale než došli k cíli, stálo je to hodně úsilí,
práce a času. Každý musel zvládnout různé techniky - kreslit, malovat i modelovat podle předlohy nebo zapojit svoji
fantazii. Na každém díle je třeba trpělivě pracovat několik
hodin, dnů i týdnů. Ale pak to stojí za to.
Obrazy i keramika jsou vystaveny a návštěvníci jen tiše
závidí, protože oni sami by to nikdy nedokázali. Na vernisáži jsou vždy představeni všichni absolventi výtvarného

oboru. Letos jich bylo celkem jedenáct. Přeji jim, aby své
výtvarné schopnosti i nadále rozvíjeli pro radost sobě i druhým.
Absolventi výtvarného oboru ve šk. roce 2008/2009
I. stupeň: Petra Chvátalová, Kamil Kotvrda, Michaela
Koukalová, Barbora Kousalová, Marek Požár, Monika
Šmerdová, Michal Haviger
II. stupeň: Daniela Chvátalová, Kristýna Pavelicová, Eva
Šupinová, Šárka Škrobová

POHYB – ZNAMENÍ ŽIVOTA ANEB STOPY STÍNŮ
To je název koncertu tanečního oboru. Koná se vždy na
konci školního roku. Vystoupí na něm všechny tanečnice
a tu a tam se objeví i nějaký ten tanečník. Každý divák vidí
výsledek celoroční práce všech vystupujících a hlavně paní
učitelky, která se stará o choreografii, o hudbu, o kostýmy… A hlavně celý školní rok se všemi stále něco nacvičuje. V některé hodině se toho nacvičí víc, jindy se postoupí
jen o krůček. Někdy je potřeba zase udělat velký kus práce.
A potom přijdou na řadu i soboty nebo prázdninové dny. Ale
to všechno stojí za to. Protože nejúžasnější je tancovat pro
plný sál diváků. Letos to bylo v úterý 9. června. Na pódiu se
vystřídaly všechny tanečnice od těch čtyřletých až po ty,
které už překročily práh dospělosti a tanec se stal jejich velkým koníčkem. Představily se také tři letošní absolventky.
A jim přeji, aby je radost z pohybu provázela celým životem.
Absolventky tanečního oboru ve šk. roce 2008/2009
I. stupeň: tanec – Jana Grycová, Alice Stejskalová
II. stupeň: tanec a choreografie – Zuzana Škrobová
Božena Škrobová
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Mons. Karel Pavlíček - 80
Sobota 23. května 2009 byla v naší
farnosti dnem slavnostním. Dopoledne
jsme se sešli v kostele na děkovné bohoslužbě a po ní jsme byli všichni pozváni k bohaté a pestré hostině do prostor kolem kostela. Byl krásný
slunečný den, který jsme strávili společně s naším oslavencem. Gratulanty
byli nejen místní lidé, ale hlavně celá
rodina a spousta přátel z blízka
i z dálky. Oslavy se samozřejmě
zúčastnila i celá řada kněží, kteří otce
Karla znají už dlouhá léta.
Adalbert Stifter napsal: „Život je
jako nedohledné pole, díváme-li se na
něj zepředu. Je však sotva dvě pídě
dlouhý, když se po něm ohlížíme.“
Tady je malé ohlédnutí za životem
Otce Karla Pavlíčka. Pochází z Budišova. Se svými třemi sestrami vyrůstal
v zemědělské rodině. Rád vzpomíná na
své dětství i mládí. Tatínek si vždy myslel, že bude na statku jako jediný syn
hospodařit po něm. Ale on se rozhodl
stát se knězem. Cesta ke kněžství
však nebyla tak jednoduchá, jak si zpo-

čátku představoval. Po dvou letech
studia teologie byla jejich škola zavřena a on musel jít na vojnu. Byl přidělen
k PTP. Protože byl z domu zvyklý
tvrdě pracovat a práce se nikdy nebál,
zvládl i tuto část svého života. Dnes
však říká, že na ni příliš nevzpomíná,
protože není důvod. Když se vrátil
z vojny domů, pracoval u Pozemních
staveb v Mostě a Litvínově, kde se vyučil dlaždičem a později pracoval jako
zásobář. V době Pražského jara měl najednou příležitost vrátit se ke studiu.
Využil jí a 5. července 1970 byl vysvěcen na kněze. Začínal jako kaplan
v Třešti, pak jako farář v Modřicích, 17
let byl v Ivančicích a od roku 1996 žije
v Pozořicích. Jeho dlouholetou obětavou práci, poctivý život a věrnost
i v těžkých dobách ocenil brněnský
biskup, když pro něj v r. 2000 vyžádal
v Římě čestné jmenování „Kaplan Jeho
Svatosti“ s právem používat titul Monsignore. Je pozořickým občanem a to
znamená, že už zde zakotvil natrvalo.
Sám říká s humorem, že má zde kou-

pený hrob a že už nikam nepůjde. Kdo
ho zná, ví, že má rád děti. Když si po
mši svaté jdou za ním pro požehnání, je
vidět, jakou z nich má radost. A vím, že
toto vidí i ony. Když se na faře sejde
malá nebo větší skupina dětí, rád s
nimi stráví nějaký ten čas. Ale i s návštěvami dospělých rád povídá, protože vždy je o čem. Je člověkem s velkými znalostmi, bohatými životními
zkušenostmi, širokým rozhledem,
který dokáže nejen zajímavě povídat,
ale hlavně celé hodiny naslouchat druhým. Za to ho máme všichni rádi.
Božena Škrobová

Myslivci odpracovali v roce 2008 více než 1450 brigádnických hodin
Podle stanov mysliveckého sdružení je povinností každého člena a také
uchazeče o členství odpracovat v honitbě a ve prospěch myslivosti určitý
počet hodin.
Na výroční členské schůzi předseda
kontrolní a revizní
komise pan ing.
Haltmar přednesl
zprávu o činnosti
členů. Bylo odpracováno více než 1450 brigádnických
hodin.
Abyste si mohli udělat představu
o naší činnosti, uvádíme zde konkrétní
příklady.
Krmení zvěře a doplňování vody
Ti z vás, kteří chodí po okolí našich
vesnic si jistě všimli, že jsme v říjnu
rozvezli krmnou řepu, která slouží
jako nejrozšířenější dužnaté krmivo
pro veškerou zvěř spárkatou, zaječí
a bažantí. Také jsme doplňovali vodou
napáječky v honitbě.
Krmení, krmení, krmení
Nejdůležitější povinností každého
myslivce je zabezpečit v zimním období dostatek krmiva pro zvěř.
Srnčí budeme jako každým rokem

krmit obilovinami – ovsem a ječmenem, slámou z vojtěšky.
Bažantí zvěř – krmíme pšenicí.
Zajíce krmíme topinamburami
a krmnou řepou, slámou z vojtěšky.
Léčení proti střečkovitosti
V lednu jsme provedli léčení spárkaté (srnčí)
zvěře proti střečkovitosti. Onemocnění je
způsobeno
parazity,
kteří obtěžují srnčí zvěř. Toto léčení
proběhlo tak, že jsme do krmelců společně s krmivem přidali i léčivý prášek. Všechno krmivo s medikamenty
bylo zkrmeno a tak můžeme říci, že léčení zvěře proběhlo úspěšně.
Pokládky z odrostlých dřevin
Abychom vytvořili drobné zvěři –
zajíci, bažanti – přirozený úkryt před
predátory (lišky, dravci, jezevec) provedli jsem na mnoha místech v honitbě tzv. pokládky. Staré a odrostlé keře
a stromy jsme prořezali a větve položili podél cest a okrajů polí. Ořezáním
keřů a stromů také dojde k vyrašení
mladých výhonků, které jsou skvělou
potravou pro drobnou i spárkatou zvěř.
Opravy krmelců a násypek

Po zimě a větrných poryvech došlo
k poškození řady krmelců, násypek
a krmítek. Už v této době budeme
všechny poškozené krmelce a další
krmící zařízení pro zvěř opravovat.
Polodivoký odchod bažantů
V lokalitě na „Bahňáku“ jsme odchovávali 150 kuřat bažanta obecného.
Od července až do října drželi každý
den jednotliví členové MS služby.
Účelem těchto služeb bylo zajišťovat
kuřatům pravidelný přísun krmení
a čisté vody. Dalším důvodem byla
také ochrana proti predátorům, kterých je celorepublikově čím dál více.
Sčítání zvěře
Krajský úřad Jihomoravského kraje,
odbor životního prostředí stanovil,
v souladu s ust. § 36 odst. 1 zákona o myslivosti, termín sčítání zvěře
v honitbách spadajících do působnosti
Krajského úřadu Jihomoravského
kraje na den 7. března 2009.
Také v naší honitbě proběhlo sčítání zvěře a stavy jsou následující:
Srnčí - 57 ks, zajíc polní - 220 ks, bažant - 102 ks, králík divoký - 10 ks, koroptev - 16 ks, kachna - 11 ks.
Tomáš Dudek
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Co nového na skautské stezce?
Svátek
patrona
skautů sv. Jiří jsme
letos oslavili mší za
naše skautské společenství v Pozořickém
kostele v pátek 24.
dubna.
Skautské jaro je obdobím výprav a
závodů. 25. dubna se členové našeho
střediska vypravili na pouť skautů
brněnské diecéze do Tišnova a nedalekého Předklášteří. Pořadatelé pro
účastníky připravili opravdu zajímavý
program. V neděli 26. 4. se konalo v
okolí chaty Jelenice střediskové kolo
Svojsíkova závodu (koná se jednou za
dva roky pro skauty a skautky ve věku
od 11 do 15 let). Závod proběhl za
krásného počasí a prověřil schopnosti
a znalosti našich mladších členů před

okresním kolem tohoto závodu, které
letos pořádalo naše středisko v krásném areálu kovalovického biotopu. Na
místo označené v pozvánce jen zeměpisnými souřadnicemi dorazili téměř
všichni přihlášení účastníci, kteří si
museli najít dopravu na místo, postavit
si stany, uvařit si a hlavně co nejlépe
uspět v samotném závodě s řadou stanovišť. Závod se uskutečnil v okolí zaniklého hradu Vildenberka a přes jeho
náročnost a částečnou nepřízeň počasí
všichni dorazili v pořádku do cíle,
i když většinou více či méně mokří.
Večerní program obohatila vystoupení
dvou hudebních skupin. V neděli pak
po skautské mši v místě srazu proběhlo vyhodnocení závodu. Potěšilo nás,
že družiny z našeho střediska dosáhly
pěkných výsledků a tři se umístily i na

Zprávy z podhradí...
Pamětní razítko „Dominium
Wildenberko“

Vildenberská louka a odpočívka
Díky pochopení zastupitelstev
a ochotě majitelky louky pod hradem
(cena 6 Kč/m2) došlo ve velmi krátké
době k odkoupení tohoto pozemku do
společného
vlastnictví
Pozořic,
Kovalovic a Viničných Šumic. Získáváme tím zázemí pro další možné aktivity . Podnik Lesy ČR ( Lesní správa
Bučovice) zde již instaloval pěknou tu-

Představujeme vám nové pamětní
razítko „DOMINIUM WILDENBERKO“ neboli Panství vildenberské. Jeho
autorkou je slečna Monika Šmerdová
z Kovalovic. Návrh vychází z dochovaných pečetí na listinách ze 14. století
a dále z výzdoby rytířského sálu na
hradě Bouzově, který byl po jistou
dobu též sídlem vildenberských potomků. Záhadou pro nás zůstává výrazný klobouk s velkou bambulí, který
byl vždy součástí erbovního znamení.
Dosud jsme nezjistili, a snad ani nezjistíme, při jaké příležitosti se do jejich
erbu klobouk dostal.
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stupních vítězů. Ty také postoupily do
krajského kola.
V květnu proběhlo za nepříznivého
počasí v Uhřínově u Velkého Meziříčí
tradiční víkendové setkání Skautský
máj, kterého se také zúčastnilo několik členů našeho střediska.
V sobotu 30. května jsme připravili
v rámci Pozořického dětského dne pořádaného Městysem Pozořice v areálu
SK Pozořice tři stanoviště a oddíl
Tvarožná uspořádal tradiční akci pro
děti nazvanou Šprýmiáda.
Naše oddíly vyrazí letos na tábory.
Pozořičtí skauti do údolí Rakovce u
obce Bukovinka, ochozští skauti na základnu Randulka u Němčic na Boskovicku, tvaroženští a mokerští skauti
k Proseči u Skutče, bukovinští skauti
na naši terénní základnu Jelenici a pozořické skautky někam na puťák.
RNDr. Aleš Mikula, vedoucí střediska
ristickou odpočívku, připravuje se naučná tabule s vyobrazením hradu.
Louka je v jedné části podmáčená,
proto jsme zde vyhloubili menší
tůňku, kterou již obydlují první skokani. Nadělili jsme tak malý dárek obojživelníkům. Pečovat o louku nám pomáhá pan Emil Blahák, za což mu chci
touto cestou poděkovat.
Příjemné posezení u Vildenberské
louky a pěkné procházky lesem Vám
přeje
Mgr. Aleš Tinka
za projekt Vildenberské panství
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Tělocvičná jednota Sokol Kovalovice
Jarní období je tradičně velmi bohaté
na akce. Nejprve to
byl v závěru března
nohejbalový turnaj ve sportovní hale v
Rousínově, kterým byl odstartován 11.
ročník seriálu Východní konference.
Bohužel tentokrát pouze s jedním
mužstvem z Kovalovic, neboť jsme
byli nuceni, vzhledem k poklesu členské základny, zredukovat naši účast
pouze na 1 mužstvo, které jsme složili
z původních dvou. S ohledem na delší
tradici Starých orlů, byl složenému
mužstvu ponechán tento název.
V Rousínově se Staří orli v nové sestavě umístili na třetím místě.
Další akcí byl 2. ročník turnaje smíšených dvojic v badmintonu, kterého
se zúčastnilo 7 párů. Vítězem se opět
stal Tomáš Stejskal, tentokrát ve dvojici s Evou Lvovou.
Ke sportování jsme přidali i trochu
kultury a uspořádali spolu s hasiči tradiční večer u cimbálu, který byl spojen
s ochutnávkou vín a pochoutek z vepřového masa. Jsme rádi, že si za 6 let
pořádání našel svoje pravidelné pří-

znivce. V letošním roce jsme jich přivítali 132.
Měsíc květen byl bohatý nejen na
státní svátky, ale i na akce jednoty.
První květnový víkend jsme uspořádali tradiční májový turnaj v malé kopané, kterého se zúčastnila 4 mužstva.
Zvítězili Balvani z Letnic, druhý byl
Fermat Brno a třetí Norci z Kovalovic
a čtvrtý Bílý balet z Brna.
Další víkend jsme zorganizovali
naši nejnáročnější akci, a to 35. ročník
Pochodu osvobození. Na trasách 15,
27 a 35 km jej absolvovalo celkem 181
turistů. Tradičně nejvíce účastníků
bylo trase 15 km, a to 117, trasu 25 km
prošlo nebo projelo na kole 37 účastníků a na trase 35 km jsme jich zaregistrovali 23. Čtyři účastníci absolvovali
na kole neoficiální trasu 50 km.
Navázali jsme na loňské zkušenosti
a opětovně při organizaci Pochodu
spolupracovali s Ochranáři přírody,
kteří nám poskytli zázemí chaty
Jelenice, kde jsme zřídili kontrolu.
Následující víkend jsme uspořádali
další turnaj ze seriálu Východní konference, na kterém se Staří orli umístili

Jarní výlet do Ketkovic
Prvního máje jsme vyrazili do
Ketkovic v celkovém počtu 13 dětí
a 2 dospělých. Po odjezdu z Kovalovic
v 8.00 hodin, kde dětem na zastávce
BUSU daly maminky poslední instrukce, jak mají víkend přežít, jsme přijeli
do Brna. Tam následoval přestup na autobus do Ivančic. Linka na Ivančice byla
přeplněná, ale prosebné pohledy dětí
pana řidiče obměkčily, a tak jsme se do
autobusu nakonec všichni nacpali.
I když jsme jeli „jak sardinky“, dětem
to vůbec nevadilo, právě naopak.
Přeplněný spoj měl zpoždění a v Ivančicích, kde byl další přestup, nám autobus do Ketkovic ujel. Díky ochotě pana
Žvacha (tchána Staně Žemli) jsme nemuseli čekat čtyři hodiny na další spoj,
protože nás všechny odvezl kyvadlovou
dopravou se svým autem na chatu. Po
této dobrodružné cestě jsme se ubytovali a posilněni dobrým obědem vyrazili slaňovat na Malou skálu. Slaňování
zvládli všichni, včetně mladších dětí.
Po návratu proběhla vydatná a velice
chutná večeře, kterou nám uvařila a do-

vezla Eva Žemlová se svou maminkou.
V podvečer probíhaly hry na louce.
Večer byl táborák s programem.
V sobotu byl celodenní výlet na místní zříceninu hradu Levnov, zvaný
Ketkovák. Odtud je vidět nádherné panorama celého okolí. V dálce, což je
vidět i na fotografii, se jasně rýsují komíny elektrárny Dukovany. Zde jsme posvačili nabalené zásoby z batůžků a vydali se druhou stranou k řece Oslavce.

čtvrtí. Závěrem května se měl uskutečnit další turnaj, tentokrát ve
Viničných Šumících. Bohužel vlivem
nepříznivého počasí musel být turnaj
odložen a náhradní termín byl pro nás
velmi nevýhodný, takže jsme nebyli
schopni sestavit mužstvo a zápasy
byly kontumovány. Zatím poslední nohejbalovou akcí byl turnaj ve
Vítovicích, bohužel ani zde nám počasí
nebylo nakloněno, takže musel být
plánovaný termín posunut o týden, což
tentokrát činilo problém kolegům
z Vážan, kteří se turnaje nemohli
zúčastnit. Letošní nepřízeň počasí
nám způsobila velké komplikace, ale
doufáme, že závěrečný turnaj ve
Vážanech se nám podaří dohrát
a11. ročník zdárně ukončit.
Po loňský krásných zážitcích
z Lužických hor jsme se začátkem
června rozhodli navštívit hory sousední, a to Jizerské. V penzionu
v Bedřichově jsme strávili 5 příjemných dnů. O zážitky z nich se rádi podělíme v samostatném příspěvku.
Bc. Miroslav Vlach
starosta TJ
Tu jsme přebrodili a kolem srubu u řeky
jsme opět zamířili na Malou skálu, kde
se děti znovu procvičily ve slaňování.
V neděli ráno nás čekal zrychlený
přesun do Mohelna na návštěvu kostela.
Kolem poledne si pro děti přijeli rodiče
a společně jsme vyrazili na Kraví horu.
Na závěr bych chtěl poděkovat
Staňovi Žemlovi, jeho manželce a rodičům za naplánování a připravení celého
víkendu a za čas a nasazení, které dětem
Staňa věnuje v rámci Sokola během celého roku.
Připravil Petr Šmerda
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Quad Team Kovalovice
Čas neúprosně plyne a v době, kdy
máte možnost číst tyto řádky, je pro
náš Quad Team polovina závodní sezony za námi. Od brzkých jarních měsíců
se náš tým úspěšně účastní seriálu závodů čtyřkolek a motokrosových motocyklů pod názvem Crossracing Cup
2009. Nyní již máme čtyři závody za
sebou z celkových osmi.
Crossracing Cup započal úvodním
závodem v Břeclavi, který se konal na
krásné motokrosové trati koncem března. Po zahajovacím tréninku, kdy se
jezdci mohou seznámit s tratí a doladit
tak svoji formu a stroje, následoval kvalifikační trénink. Podle nejrychlejších
časů, které jezdci zajeli v kvalifikaci,
byli následně řazeni na startovní rošt.
Nutno podotknout, že dopoledne, kdy
se konala kvalifikace, počasí jezdcům
přálo. Bohužel kolem poledne se strhl
déšť, který neustával, a tak se první
rozjížďka jela na zcela rozbahněné trati.
Promáčený povrch neumožňoval jezdcům předjíždět, a tak jakmile se jezdci
protlačili strkanicí po startu a zaujali
své pozice, bylo vesměs o závodě rozhodnuto. Milan Terber #11 si v úvodní
části vybojoval pozici v první desítce
jezdců a závod nakonec dokončil na
pěkném osmém místě. Pro Jaromíra
Šmerdu #8 bohužel závod skončil po
druhém odjetém kole, kdy odmítl poslouchat zcela zabahněný stroj.
Vzhledem k neustupujícímu dešti a nesjízdné trati byla druhá rozjížďka zrušena a závod ukončen. Pořadí v první rozjížďce bylo v konečném zúčtování také
pořadím konečným. Po nepříliš vydařeném závodě v Břeclavi, Milan zaujal 8.
místo v celkovém hodnocení a Jaromír
Šmerda bohužel až 18. místo.
Po měsíci, který byl vyplněn řadou
úprav na technice, proběhl druhý
závod v Městečku Trnávka. Počasí
bylo tentokráte perfektní, slunečno
a teplo. Trať upravená a perfektně
srovnaná, takže podmínky ideální. Po
tréninku a kvalifikaci se naši dva jezdci postavili na startovní rošt. Po vydařeném startu se na krásné 7. místo
probojoval Jaromír Šmerda a držel si
tuto pozici až do předposledního kola,
ve kterém se vyhoupl ještě o stupeň
výš. Bohužel v posledním kole se po
jezdecké chybě propadl na konečné
8.místo. Milan Terber po problémech
na startu získal v prvním kole 12. pozi-

ci, ve druhém kole si polepšil na 11.
pozici, ve třetím kole dále postoupil na
9. pozici a v posledním kole po chybě
Jaromíra Šmerdy (8) se posunul na
pěknou 7. pozici, na které závod dokončil. Ve druhé rozjížďce po kolizi se
soupeřem na startu získal Jaromír
Šmerda 9. pozici, na které se udržel
beze změny po celý zbytek závodu.
Milan Terber odstartoval lépe, získal
6. pozici, kterou však ve 3. kole neudržel a propadl se na pozici sedmou.
V posledním kole však tento post získal zpět a v druhé rozjížďce se umístil
na šestém místě. Celkově se v tomto
druhém závodu v Městečku Trnávce
umístil Milan Terber na krásném
6. místě, se ziskem 29 bodů do celkového hodnocení. Jaromír Šmerda se
umístil na 9. místě a získal 25 bodů.
O vyrovnanosti a náročnosti závodu
v kategorii 4kolky Hobby svědčí fakt,
že ziskem 29 bodů se mohou pochlubit
celkem tři jezdci zároveň.
Následovala opět měsíční doba tréninků a příprav na třetí závod v Dlouhé
Loučce. Počasí a trať opět perfektní,
nálada před startem taktéž. Přípravy
na samotný závod byly pro Jarka provázeny technickými problémy, které
přišly v pátečním tréningu ve
Vážanech. Dostavily se technické poruchy na brzdovém systému a co hůře,
tak na uložení předního pravého kola,
kde prasklo ložisko. Program na páteční noc a sobotní den tak byl zajištěn oprava stroje na nedělní závod.
Naštěstí se náhradní díly podařilo
během soboty sehnat a stroj připravit

ke startu. Napětí mě provázelo až do
volného tréningu, kdy bylo možné poprvé otestovat, zda byl servis úspěšný
či nikoliv. Naštěstí stroj šlapal na
100%, takže se bez obav vyrazilo do
měřeného tréninku. Členitá, technická
trať s lesní pasáží byla opět perfektně
připravená, takže se jelo skvěle. V měřeném tréninku si Jarek vybojoval
6. místo, a tím i možnost dobré pozice
na startovním roštu. Milan zajel
11. nejlepší čas. V první rozjížďce na
Jarka opět sedla smůla a to hned na
startu. Byl zablokován sousedním
jezdcem, který předčasně vystartoval
a zahákl oba do startovního roštu.
Milan vystartoval bez problémů a vybojoval si dobrou pozici pro další boj na
trati. Pro Jarka tato první rozjížďka
znamenala stíhací závod. Jízdou „na
krev„ se mu podařilo z posledního
místa vybojovat celkové 8. místo.
Milan skončil na krásné 5. pozici.
Bohužel ani v druhé rozjížďce se Jarka
nepodařilo zbavit smůly. Po startu za
startovní rovinkou byl doslova sestřelen z trati jezdcem, který se připletl
z prostoru mimo trať, patrně po nějaké
kolizi. Po vyproštění zaklesnutých
strojů následovala druhá stíhací jízda
z poslední pozice. Nicméně i tak se mu
podařil zopakovat výkon z první rozjížďky a obsadit 6. pozici v této druhé
rozjížďce. Milanovi přálo štěstí více
a pěknou jízdou si vybojoval 3. pozici.
Celkově po obou rozjížďkách se Milan
umístil na skoro bednovém 4. místě,
Jarek na místě sedmém.
Pokračování příště
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Jizerské hory
Na severu Čech u státní hranice
s Německem a Polskem, mezi Krkonošemi a Lužickými horami se nachází
prvohorní, ve třetihorách zvrásněný
žulový masiv Jizerských hor. Původní
smíšený lesní porost byl jednak vytěžen pro potřebu sklářských hutí, jednak byl zničen exhalacemi z Německa
a Polska. Nynější náhradní, převážně
smrkový porost pokrývá 350 km2
vrcholových partií Jizerských hor.
Jizerské hory jsou chladné a vlhké.
Vzhledem k nepropustnosti podloží
zde nalézáme velká množství rašelinišť. V zimě jsou ideálním běžkařským
terénem, v létě si na své přijdou cykloturisté. Napomáhá tomu oblý povrch hor, pouze na severu se strmějšími srázy.
Do této oblasti se třetího června na
pár dnů vypravilo 27 kovalovických turistů. Přepravovali se osobním auty,

takže v 6 hodin ráno vyjížděl od Tvrze
pěkný konvoj. První zastávkou byl
Liberec a jeho botanická zahrada.
Pověst, která ji předcházela, nelhala.
I neodborník si zde přišel na své při
prohlídce vkusně uspořádaných tématických celků. Pak následoval přejezd
do Bedřichova, kde jsme v novostavbě
penzionu „Havel“ nalezli útočiště.
Perfektní ubytování a dobrá strava za
přijatelných 350 Kč na osobu a den.
Ještě téhož dne v odpoledních hodinách jsme vyšli na krátkou procházku
k původně dřevěné a nyní zděné rozhledně Královka.
Po snídani druhého dne vycházíme
z místa startu jizerské padesátky pohodovou cestou na Novou Louku.
Původně lovecký zámeček je přeměněn na útulnou restauraci. Místní meteorologická stanice zaznamenala evropský srážkový rekord. V 1897 zde

2/2009
spadlo za jediný den 345 mm vody.
Z Nové Louky postupujeme k opuštěné sklářské osadě Kristiánov. Po prohlídce sklářského muzea v chatě horské služby nastupujeme na skutečnou
túru. Stoupáním se dostáváme do nadmořské výšky kolem 1000 m, do sedla
pod Černou horou a odtud ke skalním
útvarům Holubníku s krásnými, byť
podmračenými výhledy. Odtud na neméně atraktivní Ptačí vrch. Zde otáčíme k návratu, abychom cestou poobědvali na již zmíněné Nové Louce.
Další den je východiskem naší túry
přehrada Souš, kam jsme dojeli auty.
Táhlým čtyřkilometrovým stoupáním
jsme přišli pod Bukovec, do lokality
Mořina. Tady nás zastihla chladná přeháňka, proto jsme využili pohostinnosti zdejší chaty. Po obědě byl směr naší
cesty do krásné, po horských loukách
roztroušené osady Jizerka. Za hotelem
Pyramida se naše skupina rozdělila,
valná část šla přímo na Smědavu,
ostatní pak zvolili hřebenovou cestu
okolo Viklanu přes Pytlácké kameny a
Český vrh. Hřebenovka byla neméně
krásná jako minulého dne. Ze
Smědavy k přehradní nádrži Souš je
8 km po asfaltové cestě. Tento úsek
„hřebenoví“ turisté sjeli auty.
Poslední, královskou etapu, zahajujeme přejezdem do Lázní Libverda.
Odtud pěšky do poutního místa, do
Hejnice. Význam tohoto místa je v seskupení Františkánského kláštera
a kostela Navštívení panny Marie.
Tento původně gotický kostel v letech
1722–1729 přestavěl do barokní podoby vídeňský architekt Fischer
z Erlachu. Od kostela vedla naše cesta
prudkým stoupáním s převýšením 300
m na skalní útvar Ořešník. Nádherný
výhled na Hejnici a Lázně Libverda byl
odměnou za propocená trička a unavený dech. Sestupujeme kolem
Štolpišské věže ke Štolpišskému vodopádu. Odtud zase vzhůru na hřeben
a okolo Frýdlandského cimbuří
a Hajního kostela klesáme pod Černý
vodopád. Zde naše putování po
Jizerských horách končí.
Nekončí však naše zážitky. Dlouho
budeme vzpomínat jak na krásnou přírodu, tak na doplňkové akce, jako večer
s Marianem, dva bowlingové večery,
nebo na podvečerní adrenalinové sjíždění letní bobové dráhy. Ke spokojenosti všech výlet proběhl bez jakýchkoliv problémů, takže se těšíme na další
akci.
Zpracoval: Zdeněk Stejskal
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Petropavelské hody ze zákulisí
Když se mě zeptáte, kdy začíná příprava na hody, asi bez rozmyšlení odpovím v únoru. Ale není to zase tak
moc pravda. Jedny hody končí a další
jsou před námi. Už při samotné hodové zábavě začíná vzájemné oťukávání
mezi krojovanými a nekrojovanými.
Někdy v lednu se objeví první my-

šlenka, že by mohla být zkouška,
a když se najde někdo, kdo svolá ostatní, tak se v únoru opravdu sejdeme.
Většinou se objeví jen skalní příznivci,
vysloužilí stárci a mladou krev je potřeba hledat po kamarádech, známých
a zájemcích z loňska, kteří by „možná
šli“.
Povede-li se někoho sehnat (letos
jsme měli hojnou účast 14 párů), začínají sobotní večery, kdy mazáci musí naučit nováčky zpívat, tancovat a vysvětlit
celý průběh hodů se všemi povinnostmi. Také je potřeba ukázat všem nováčkům, že s vínem, pokud se to nepřežene, se opravdu zpívá líp. V neposlední
řadě musíme myslet na nacvičení nástupu, který nebývá zdaleka tak jednoduchý, jak to v konečné fázi vypadá.
Hlavní stárek s pár jedinci se musí
postarat o nezbytné věci k uspořádání
celých hodů, jako jsou prostory pro
zkoušení, mája, břízky, kapela na průvod a zábavu, kroje a boty, víno, rozmarýnky, příspěvky od sponzorů, aj.
Hody se blíží, a tak se musí doladit
ještě poslední drobnosti, aby každý
stárek měl zajištěný klobouk, džbánek

a vše potřebné na kácení, dovoz a stavění máje, vykopat díru na máju.
V pátek začíná ta pravá hodová
atmosféra – kluci jedou do lesa pro
máju, kde mají domluveného hajného
a zkušeného člověka na kácení pořádného stromu. Cesta s májou z lesa nějaký ten čas zabere, hlavně aby se nikomu nic nestalo a neohrozili jsme
bezpečnost na silnici. Pak už jen
dovést májky a jsme téměř připraveni. Po namáhavém odpoledni se
všichni sejdeme u vína či pivka,
probíhá sdělování dojmů a obav.
V sobotu se začíná už časně
ráno. Kluci chystají máju (něco
jako zdobení vánočního stromečku) a holky si zdobí májky, společnými silami se dělá kolo na máju
a zdobí se celý plac. Přesně v poledne, jako když zazní siréna, se
hemží celý plac silnými chlapy
s jediným záměrem, dostat těch
pětadvacet metrů dřeva vzhůru
k nebesům. Každý se chopí čeho
je třeba, jeden velí a asi po půlhodince tvrdé práce je dílo dokonáno. Mája stojí, ještě uklidit plac,
nazdobit džbánky a připravit se na
noční hlídání máje, během kterého
musí každý stárek zasadit stárce
před domem májku (samozřejmě až za
tmy).
V neděli už se začíná opravdu naostro. Kdo se stihl aspoň hodinku vyspat, tomu je hej, kdo ne, tomu teprve
hej bude. Kolem sedmé hodiny ráno se
kluci (už v kroji) zastaví pro své stárky, začíná mše svatá. Holky poté roznesou koláčky a jdou domů - aspoň na
hodinku se dostat z kroje. Kluci obejdou celou vesnici a dům od domu pozvou na průvod a večerní zábavu,
každý nám přispěje nějakou tu korunku a jako poděkování věnujeme každému rozmarýnku. Pak na chvilku domů
a už abychom se kluci po poledni scházeli na zahájení průvodu.
Dál to určitě všichni znáte.
Následuje průvod, odpolední nástup na
place, večeře, večerní zábava opět
s nástupem, kolem půlnoci vynášení,
tombola, ještě do tří hodin nám hraje
kapela a o hodech se začíná pomalu
mluvit jen v minulém čase.
Na závěr bych chtěl poděkovat
všem stárkům, stárkám, sponzorům:
drogerii paní Blahové, potravinám
U Matysa, hospodě U Mamenca, paní
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Semerádové, Gozmetalu, Zakovo
a také panu Sedláčkovi za pohotové zapůjčení autobusu při průvodu.
Poděkování také patří obci Kovalovice,
SDH Kovalovice a všem zúčastněným
za pomoc při realizaci Hodů 2009.
A taky poděkování těm z vás, kteří
to dočetli až sem!
Za kovalovské stárky Petr Severa
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Tajenka − pohledy do historie
Stejné jméno jako naše obec má i malá vesnička asi 4 km na jih
od Kojetína, ve které se nachází ...(viz tajenku). Tuto pozdně
barokní stavbu vybudovali na konci 18. století Weissové z Lilienburgu. Jedná se o jednoduchou jednopatrovou budovu s obdélníkovým půdorysem, kterou v roce 1819 získali
Metternichové. Nad hlavním vchodem se zachoval erb rodu Weissů z Lilienburku a na okenních mřížích v přízemí jsou iniciály stavebníka L.B. (tzn. Lilienburg).
1

2
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9 10 11 12 13 14 15 16

A

(španělsky).- 3. Italské město; zvuk hlasivek.- 4. Útok; důkaz
neviny.- 5. Kopnutí; brečet.- 6. Dovednost; části vět; solmizační slabika.- 7. Vlevo; chuchvalec.- 8. Sarmati; dusivý jedovatý plyn.- 9. Údery tesaře; obuvnické hřebíky.- 10.
Zámezí; stéci po kapkách.- 11. Název římské tisícovky; pružné pruty; osobní zájmeno.- 12. Chvaty zápasníků; korýš.13. Velkooká; kruhy.- 14. Pravoslavní duchovní; vyhynulý
chobotnatec. - 15. Jméno herce Romančíka; mláďata krav.16. Cizí ženské jméno; kříženec velbloudů
Pomůcka: araba, Jorika, nar, oro.
Autor: Ing. Ladislav Majer
Tajenka z minulého čísla: KOVALOVICE

inzerce

B
C
D
E
F
G
H
I

VODOROVNĚ: A. Eskymácký člun; udatný člověk; epická
báseň.- B. Druh lékaře; kyselina sírová s oxidem sírovým;
kolem.- C. Tatranský národní park; rozkoš; vojenská jednotka.- D. Soutok; roušky; kypřiti pluhem; tihle.- E. Tajenka.- F. SPZ aut Olomouce; část těla; úchopy zápasníků;
kornoutice.- G. Křečovité bolesti; části saka; mužské jméno.H. Asijský dvoukolák; část básně; cizí bankovka.- I. Přinášeti; okopy; zánět sliznice.
SVISLE: 1. Popravčí; druh žáby.- 2. Mužské jméno; zlato

Naši jubilanti

Blahopøejeme všem jubilantùm a pøejeme jim pevné
zdraví a dobrou pohodu do dalších let.

DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN, ČERVENEC
Jméno
Věk
Svobodová Vlasta
90
Drápalová Stanislava 80
Kalábková Zdeňka
80
Havlíček Antonín
75
Sekvencová Květoslava 75

č.p.
145
104
82
161
148

Jméno
Stejskal Zdeněk
Richterová Milada
Stará Jana
Martauzová Marie

Věk č.p.
70 144
70
4
70 143
60
2

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.

VÍTÁME DO ŽIVOTA
V roce 2009 se narodili v naší obci tito občánci, které
mezi nás vítáme.
Šimková Adriana
Antonín Kroča
Příhodová Eva

4. 1. 2009
23. 1. 2009
7. 2. 2009
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