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Letos nově otevřený dětský biotop pro děti do osmi let s hloubkou 0,3 až 0,9 m a vlastní čistící zónou

Vážení spoluobčané,
po nejnáročnější investiční akci
v historii obce - výstavby splaškové
kanalizace - jsme se konečně dočkali
také nových povrchů vozovek a chodníků. Mám z toho velkou radost, že
obec již nepřipomíná tankodrom, ale
zároveň apeluji na vás všechny, abyste
se chovali k vašemu novému prostranství, ať už chodníků či silnice, jako by
byla
součástí
vašeho
obydlí.
Infrastruktura stála mnoho finančních
prostředků a všichni si jistě přejeme,
aby nám dobře sloužila několik dalších
desítek let. Nové místní komunikace
jsou stavěny pro běžnou osobní dopravu a zásobování, ale těžká vozidla nad
3,5 tuny smí komunikacemi projíždět
jen ve výjimečných případech! Je
jasné, že v době, kdy probíhá připojování na splaškovou kanalizaci, je třeba
těžké stavební techniky, ale je na vás,
abyste zabránili škodám na komunikaci či chodníku a mnohdy stačí jen
vhodně podložit pod bagr nebo kontejner silné desky, které zabrání poškození nového asfaltu. Vzhledem k tomu,
že již k některým případům poškození
došlo, budeme po majitelích přilehlých

nemovitostí požadovat opravu, popř.
finanční náhradu.
Je na nás všech, jak dlouho budeme
chodit po rovném chodníku nebo hladké silnici!
K dnešnímu dni je připojeno a zkontrolováno v naší obci asi 94 nemovitostí. Připomínám, že kdo bude mít přípojku zhotovenou do konce srpna,
vyřidí kolaudaci pan Ing. Hlaváč. Kdo
bude realizovat přípojky až od srpna do
konce roku, musí si kolaudaci vyřídit
sám. Pan Ing. Hlaváč též kontroluje
oddělení splaškových a dešťových vod
i montáž samotné přípojky před záhozem za VAS, a.s.
Každé pondělí od 16.30 do 17.30 h.
vyřizuje v kanceláři starosty nezbytnou agendu spojenou s kolaudací přípojky. Zopakuji, co je třeba k zdárné
kolaudaci: formulář zápis o prohlídce
a kontrole kanalizační přípojky (potvrzený podpisem a razítkem zhotovitele přípojky), podepsaná plná moc,
stav vodoměru, číslo vodoměru
(pokud máte zřízenou přípojku veřejného vodovodu) a číslo SIPA pro zasílání záloh na platbu stočného.

Dále bych chtěl upozornit na vyhlášku obce, která mimo jiné poukazuje na zákaz pohybu psů na veřejném
prostranství bez chovatele a vodítka.
V poslední době se objevuje v obci
stále více toulavých psů, kteří jsou nebývale agresivní. Zabezpečte si své
psy tak, aby neutíkali, toulavý pes
může být příčinou poranění s trvalými
následky, zvláště malých dětí. Porušení vyhlášky je možno pokutovat
majitele psa až do výše 50 000,- Kč!
Koncem května nám po dlouhé
době voda ukázala svou sílu na mnoha
místech naší obce. Ukázala se známá
problematika rozoraných mezí, což má
za následek soustředění vody do jednotlivých míst, kde potom proud vody
nabírá na síle většinou po polních cestách a rozlévá se do níže položených
míst v obci. Vzhledem k tomu, že
mnohdy kapacitně nestačí ani profily
potrubí, budeme se v budoucnu muset
zamyslet i nad protipovoďnovými opatřeními, například výstavbou regulačních záchytných poldrů.
Protože se blíží období prázdnin
a dovolených, přeji vám i vašim dětem
mnoho slunných a pohodových dní!
Milan Blahák-starosta
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Zasedání zastupitelstva obce Kovalovice
Výpis z usnesení č. 1/2010 ZO Kovalovice,
ze zasedání dne 23. 2. 2010
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno
8, je tedy usnášeníschopné. Omluveni:
Radomír Buček
Jmenovalo: zapisovatele: Jiřinu
Kotvrdovou
Zvolilo: ověřovatele zápisu: Stanislava Pernicu, Ivana Sukovatého.
-schvaluje:
- kupní smlouvu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
na pozemek pod restaurací p.č.37/1 k.ú.
Kovalovice o výměře 378 m2
- smlouvu o půjčce obci s p. Radomírem Bůčkem na částku 265 000,- Kč
pro úhradu pozemku pod restaurací.
- smlouvu s firmou Bicorn na dodávku el.energie pro odběrná místa
obce
- záměr obce, prodej obecního pozemku p.č.84/1 v k.ú.Kovalovice o výměře 532 m2
- žádost na kácení dřevin na parcele
č. 547
- nájemní smlouvu na obecní byt

s Petrem Plevou s platností do
31. 12. 2010. Nájemné je stanoveno na
částku 1100 Kč/měsíc
-žádost o příspěvek na letní dětský
tábor ve výši 3000,- Kč
-inventarizaci majetku obce za rok
2009
-prodej nepojízdného obecního traktoru za 15 000,- Kč
-neschvaluje:
- přeposílání informativních SMS
prostřednictvím orgánů kraje obyvatelům obce
Pověřuje a ukládá:
- starostovi a místostarostovi jednat
podle schváleného usnesení.
Schváleno všemi přítomnými
členy zastupitelstva obce.

Výpis z usnesení č. 2/2010 ZO Kovalovice,
ze zasedání dne 13 5. 2010
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno
9, je tedy usnášeníschopné.
Jmenovalo: zapisovatele: Jiřinu Kotvrdovou

Zvolilo: ověřovatele zápisu: Stanislava Pernicu, Ivana Sukovatého.
- schvaluje:
- návrh rozpočtu na rok 2010 ve výši
6 464 500,- Kč v příjmech i výdajích, po
projednání změn ve výši 6 746 000,- Kč
v příjmech i výdajích. ZO schvaluje rozpočtový výhled na roky 2011-2013.
- dle zák.č.250/2000 Sb. §17 závěrečný účet obce za rok 2009
- projednání prodeje obecních pozemků s vyznačením nových hranic za
odhadní cenu + související náklady.
- příjem poskytnuté dotace z rozpočtu JMK v rámci Programu rozvoje
venkova ve výši 160 000,- Kč
- smlouvu o smlouvě budoucí kupní
na odkup plynárenského zařízení vybudované obcí v hodnotě 294 000,- Kč
- nájemní smlouvu s Otou Valehrachem na pronájem restaurace Na Tvrzi.
Pověřuje a ukládá:
- starostovi a místostarostovi jednat
podle schváleného usnesení.
Schváleno všemi přítomnými
členy zastupitelstva obce.
Ing. Stanislav Honek-místostarosta
Milan Blahák-starosta

Výsledky voleb do Posl. sněm. Parlamentu ČR v obci Kovalovice 2010
Počet registrovaných voličů
492
Volební účast (voličů ; %)
361
Počet platných hlasů
360
č.str.Název strany
počet hlasů
1 Občané.cz
6
4 Věci veřejné
20
5 Konzervativní strana
1
6 KSČM
41
9 ČSSD
62
12 Moravané
4
13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
9

73,37
t.j. %
1,67
5,56
0,28
11,39
17,22
1,11
2,50

15 TOP 09
46
17 KDU-ČSL
113
18 Pravý Blok
2
19 Česká strana národně socialistická
1
20 Strana zelených
2
21 Suverenita-blok J.Bobošíkové
6
23 Česká pirátská strana
3
24 Dělnická strana sociální spravedlnosti 5
25 Strana svobodných občanů
2
26 ODS
37
Celkem
360

12,78
31,39
0,56
0,28
0,56
1,67
0,83
1,39
0,56
10,28
100,00

Volební komise
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Základní škola Viničné Šumice
Taneční soutěž
Tančíme rádi. V pořadí třetí taneční vystoupení žáků a žákyň
4. a 5. třídy bylo úspěšné. Díky iniciativě paní
ředitelky jsme se zúčastnili taneční
soutěže v Brně, konkrétně krajského
kola pohybových skladeb. Pořadatelem byla OA a VOŠ obchodní
v Brně, Pionýrská 23 a Asociace školských sportovních klubů ČR.
Obavy z cesty, nás učitelek, byly
zbytečné. Všichni jsme přišli na zastávku autobusu včas, nikdo nezaspal.
V Brně jsme bez problémů prokličkovali se 17 žáky hustým ranním provozem. Jeli jsme tramvají od Tesca až na
Halasovo náměstí na Lesné, kde se nachází hala TJ Tesla.
Před zahájením soutěže jsme měli
ještě poslední možnost si vyzkoušet
choreografii našeho country tanečku,
především jsme se museli zorientovat
ve velkém prostoru tamější tělocvičny, na který nejsme v našich stísněných podmínkách zvyklí. Zařazeni
jsme byli do I. kategorie, ZŠ 1. stupeň.
Po slavnostním nástupu následovalo hned naše vystoupení. Za naprostého ticha jsme nastoupili do středu tělocvičny. Pohledem jsem svoje žáčky
ještě naposledy povzbudila. Pak začala
hrát hudba a publikum se přidalo potleskem do rytmu skladby. To nás
velmi povzbudilo. Tréma tanečníků
a tanečnic byla pryč.
Následující tři družstva z naší kategorie jsme zhlédli s velkým zaujetím.
Neméně zajímavé a inspirující byly

skladby z II. kategorie (6. – 9. ročníky
ZŠ) a III. kategorie (střední školy
a gymnázia).
I když jsme nezvítězili, ze 3. místa
rozhodně nemusíme být smutní. Vždyť
jsme nejeli dobývat rekord, ale hlavně
zkušenosti. A z nadšené reakce publika, které se k našemu tanci přidalo potleskem, bylo jasně patrné, že hlavní cíl
naší cesty jsme splnili. Podívali jsme
se, jak to na takové soutěži „chodí“
a ještě jsme se i pobavili. A kdo ví?
Třeba jsme nesoutěžili naposledy…
Hodnocení některých hochů:
„Líbila se mi velká tělocvična.“„Bylo
to lepší než se ve škole učit.“
Dívky hodnotily takto: „Líbilo se
mi, že se nám povedlo taneček dobře
zatancovat.“
Eva Jašková

Jak jsme se učili jenom málo
Středa před velikonočními svátky je
ve školách den jako stvořený pro nějakou alternativu. Školy ve městech na-

vštěvují muzea, výstavy, divadelní
a filmová představení, my, co si neuděláme, nemáme. A tak jsme tvořili.
Vymysleli jsme akci „Škola jinak“,
která zahrnovala méně tradiční vyučovací předměty pro první stupeň, jako
třeba tanec, deskové hry, stolování.
Názvy některých dílen děti lehce
zmátly. Jakou aktivitu byste třeba hledali pod názvem Kokodák!? Pro nás
pedagogy byl zase oříšek najít si svoje
žáčky, zdánlivý chaos jsme ovšem bravurně zvládli.
Myšlenka byla celkem jasná – každý
vyučující si vymyslel svoji aktivitu,
kterou pak realizoval čtyřikrát. Tedy
program na hodinu pro jednu skupinu
čtrnácti žáčků. Děti se mohly napsat
na kteroukoliv dílnu, takže ve skupinách byli namixováni žáčci napříč třídami, od první po pátou.
Samotné aktivity pak probíhaly za
velkého nadšení dětí. Například lekce
stolování, která nesla podtitul Nejsme
neandrtálci, v sobě zahrnovala nejen
úžasně prostřený stůl, ale též degustaci studené kuchyně. No, nedegustujte,
všichni jsme chtěli.
Dílnu sportovních her s komickými
prvky aneb Kdo si hraje, nezlobí, bychom naplnili snad desetkrát, takže
omezení počtu se dětí nepříjemně dotklo.
Deskové stolní hry od starého dobrého Člověče až po Carcassone a Labyrinty bylo další lákadlo pro desítky
zájemců.
Variace na vaječné téma – dílna,
v níž se malovalo barvičkami na sklo,
zdobila se vejce pomocí vývaru z cibulových slupek a snítek květin – a děti
si odnášely domů úžasnou velikonoční
dekoraci.
Pokračování na str. 4.

4

KOVALOVICKÝ ZPRAVODAJ

Základní škola...

Dokončení ze str. 3.
Lekce tance probíhaly vesele a fyzicky náročně. Děti odcházely zpocené, pedagog po všech lekcích lezl
téměř po čtyřech. Učili jsme se také
pořádné vypalovačky – Letkis, Řecké
kolo, Country čtverylku a Mazurku.
Rychlé a kolektivně náročné tance. Jen
si představte prvňáčky propletené
mezi páťáky a kmitající malýma nožičkama v Řeckém kole, které se neustále zrychluje.
A již zmíněná aktivita Kokodák!?
No přece výroba velikonočních slepiček. Tentokrát z korkových zátek a barevné plsti, které se zavěšují na barevné stužky nebo napichují na špejle.
„Škola jinak“ se dětem zalíbila.
Nejenže po nich nikdo nechtěl tradiční
trojboj: čtení, psaní, počítání, ale mohly
změřit síly se spolužáky z jiných ročníků. Ti malí zjistili, že starší jim docela
rádi pomohou a čtvrťáci a páťáci si zase
mezi mladšími užívali pocity hvězd.

A my pedagogové jsme se spokojeně
plácali po ramenou, ještě pořád a navzdory odučeným létům si dokážeme
hrát.
Miriam Lerchová

Krátké zprávy ze školy
U příležitosti Dne Země jsme pozvali lektory z Centra volného času
Fantázie Slatina. Ve výukovém programu „Od semínka po papír“ si děti
kromě vědomostí a nových poznatků
z teoretické části odnesly také vlastnoručně vyrobený ruční papír a na něm
napsanou „prosbu lesa“ jako připomínku, jak se máme chovat k přírodě.
Měli jsme možnost zhlédnout veselou kouzelnickou Katonas Magic Show
přímo u nás ve škole a ač kouzelníkovi
přímo pod prsty koukali někteří
z žáčků i dospělých, žádný trik se nám
nepodařilo odhalit.
Jarní volba divadelního představení
padla na Divadlo Radost na představení „Rychlé šípy“ a opravdu bylo nač se

PROVOZNÍ DOBA PŘÍRODNÍHO KOUPACÍHO
BIOTOPU A VSTUPNÉ V ROCE 2010
ČERVEN, ZÁŘÍ
pracovní dny
14.00 - 20.00 hod.
soboty, neděle
12.00 - 20.00 hod.

VSTUPNÉ:
dospělí
30,- Kč
děti a studenti 15,- Kč
děti do tří let zdarma

ČERVENEC, SRPEN
Otevřeno denně od 10.00 do 20.00 hod.

VSTUPNÉ:
dospělí
40,- Kč, po 16. hod. 30,- Kč
děti a studenti 20,- Kč, po 16. hod. 15,- Kč
děti do tří let zdarma.
Při nepříznivém počasí může provozovatel přírodní koupaliště na přechodnou dobu uzavřít
DĚTSKÝ BAZÉN - HLOUBKA : 0,3 - 0,9M
Vstup do dětského bazénu mají povolen pouze děti do 8 let za doprovodu rodičů nebo osob starších 18 let.
Návštěvníci jsou povinni se před vstupem do bazénu osprchovat. Do čistící laguny je přísný zákaz vstupu!
Obec Kovalovice, tel: 544 226 009, mob:731587493
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dívat. Bavili se všichni, děti i dospělí.
Na Den dětí jsme dětem dali netradiční dárek v podobě zábavného a současně poučného dopoledne. Přijeli
lektoři z CVČ Fantázie, členové občanského sdružení Tlapka a Ligy vozíčkářů. Děti si formou hry na detektivy
obešly různá stanoviště, na kterých si
vyzkoušely, jaké to je být na vozíčku,
povídaly si o úrazech, jejich následcích
a handicapech, pohladily si pejsky,
kteří pomáhají lidem, plnily úkoly v týmech. Všichni žáčci už ví, co je to canisterapie, zažili pocit být slepý, zopakovali si důležitá čísla a jak se chovat
v různých nebezpečných situacích.
Pokud se chcete dozvědět více
o naší škole, výuce a akcích, které pro
naše děti organizujeme, podívejte se
na naše internetové stránky www.skolavinicnesumice.cz.
Dětem krásné prázdniny a vám
všem příjemnou dovolenou přejí učitelé a zaměstnanci ZŠ a MŠ Viničné
Šumice.
Olga Růžičková

Letní akce pořádané v areálu
Biotopu „U Mamenca“
5. července 2010
Skupina CREMONA
český renesanční country folk rock.
Začátek v 18.00 hod.
Vstupné dobrovolné
10. července 2010 RANČEŘI
Začátek ve 20.00 hod. Vstupné 60 Kč
21. srpna 2010
Velký country večer
Robert Křesťan, DRUHÁ TRÁVA,
Pavel Bobek, RANČEŘI
Začátek v 19.00 hod. Vstupné 200 Kč
v předprodeji v kiosku U Mamenca
Podle počasí jsou plánované v měsících červenec-srpen Oldies party.
Zájemci budou informováni o termínech na plakátech v areálu Biotopu
nebo v kiosku U Mamenca
26. 6. 2010 proběhl v areálu Biotopu
koncert pěveckého sboru Add gospel
doprovázený funk-rock-jazz kapelou.
Posluchači se mohli těšit z energického gospelu v podání 50členného sboru.
Vzhledem k malé informovanosti byla
tato jedinečná akce málo navštívená,
ale pro zájem občanů je přislíbeno opakování koncertu v září. Přesné datum
bude zveřejněno
na plakátech v areálu Biotopu.
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Základní umělecká škola Pozořice
Celoroční práce se žáky, kteří navštěvují výtvarný obor, byla završena
slavnostní Vernisáží absolventských
prací. Ve středu 12. května 2010 bylo

představeno 14 absolventů výtvarného
oboru nadšenému publiku, které zcela
zaplnilo koncertní sál ZUŠ Pozořice.
KRISTÝNA GILLÍKOVÁ ze třídy paní
učitelky Marcely Trhlíkové si pro svoji

KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
i dnes vám nabídnu několik
knih, které vás možná zaujmou.
Pro čtenáře detektivek Smrt staré posluhovačky. Klasická detektivka od
Agathy Christie.
Smrtihlav v lázních od J. Vejvody.
Děj se odehrává v Karlovarských ruských hernách.
Vražda v Mariánských lázních –
vyšetřování smrti neoblíbené profesorky. Napsal R. Třešňák.
Vyděrači nestřílejí – šest méně
známých povídek od Chandlera Raye.
Známý autor V. P. Borovička píše
knihy podle skutečných událostí. Jeho
další dvě knihy nejsou výjimkou.
Hřbitov vyzvědačů a Ukradli
bohům smrt – deset kriminálních příběhů o lidech, kteří se rozhodli vzít
osudy nemocných do svých rukou.
Clarke A. CH. – Oko času. Sci-fi
příběh začíná rokem katastrofy 2037.
Psychologický román pro ženy Žít
na vlastní pěst a volné pokračování
Cesty z rodinného kruhu od Věry
Řeháčkové. Příběh ženy, kterou postupně opouští dospívající děti a tím se
hroutí její sen o rodinné soudržnosti.

absolventskou práci, se zaměřením na
kresbu, malbu a grafiku, vybrala téma
Stavby budoucnosti. Tato absolventka
II. stupně se zaměřila na architekturu
pro další generace,
umístila
bydlení
pod vodu, do výšek,
do zajímavých tvarů
- třeba rukavic,
domů s kapsami
atd. Některé vize
zpracovala i prostorově malbou na textil a lepenku. V letošním
školním
roce se také zúčastnila řady výtvarných soutěží. Největšího úspěchu
dosáhla v mezinárodní výtvarné soutěži pořádané
Českým rozhlasem „Malujeme po síti“
na téma „Z truhly našich prababiček“.
Byla pozvána na slavnostní Vernisáž
výstavy dne 8. 6. 2010 do Prahy. Její

Segal Erich
– Doktoři –
pestrá, dramaticky se proplétající mozaika
osudů několika
spolužáků medicíny na Harvardu.
Halter Marek – Sára. Biblický příběh, v němž mladičká Sára uteče
během svatebního obřadu z rodného
paláce. Setkává se s Aramem, budoucím Abrahámem a zamiluje se do něho.
Ze strachu před svatbou s jiným
mužem vypije odvar z bylin zabraňující
početí. Netuší, jaké to pro ni bude mít
následky.
Fiallo D. – Milagros – román
o sporu dvou rodin, které jsou ochotny
v boji o firmu i vraždit.
Fielding Joy – Až na dno.
Čtyřicetiletou Joanu po dvaceti letech
opouští manžel, přestává si rozumět
s přítelkyní a navíc se stává terčem výhružných telefonátů.
Coulter Catharine – Nečekaná
závěť, Cordonnier Marie, Srdce
z rubínu.
Steel Daniele – Nerovný vztah,
Zázrak.
Holečková Marcela – Léto s Danielou – to je několik zamilovaných románů pro ženy.

5
práce bude vystavena v Letohrádku
Kinských od června do října letošního
roku.
Každým rokem je vyvrcholením
mnohaleté práce žáků hudebního
oboru absolventský koncert. Letos se
konal v úterý 18. května a představilo
se nám 16 absolventů I. a II. stupně.
Zahráli a zazpívali skladby starých
i současných mistrů. V závěru opět zazněla společná skladba žáků oddělení
dechových nástrojů. Gratulujeme
a přejeme jim, ať je láska k hudbě provází i dalším životem.
Novinkou v letošním školním roce
byly společné koncerty se ZUŠ
Oslavany 26. a 27. května 2010 a se
ZUŠ Ivanka pri Dunaji 9. a 10. června
2010. Jeden den jsme společně vystoupili v Pozořicích a druhý den jsme pak
měli koncert u našich přátel. Tyto akce
se velice podařily, zvlášť návštěva
Slovenska proběhla ve velmi přátelské
a družebné atmosféře, a určitě v nich
budeme v budoucnu pokračovat.
Božena Škrobová,
obrázek nakreslila Kristýna Gillíková

Wood Barbara – Hvězda Babylonu
– napínavý příběh v němž se egyptoložka Armstongová snaží odhalit tajemství
Babylonu.
Smith Wilbur – Zlatokopové – dobrodružný příběh z prostředí zlatokopeckého tábora.
Vondruška Vlastimil – Vládcové ostatků 3 – závěrečná část historické trilogie.
Maller Norman – Nazí a mrtví –
útrapy z války, záludnost Japonců, tropické vedro džungle – to vše doléhá na
průzkumnou četu.
Spisovatel Jiří S. Kupka napsal knihu
Krvavé jahody podle vyprávění Věry
Sosnarové, která pochází ze Slatiny. Její
matka byla Ruska. Čtrnáctiletá Věra
byla se svou matkou a mladší sestrou
odvlečena v roce 1945 do Sovětského
Svazu na nucené práce. Matka tam zahynula a obě sestry protrpěly dvacet let
v jednom z pověstných gulagů na Sibiři.
A ještě pár knih pro děti. Dríjverová
Martina – Zlobilky – Dvanáct příběhů
o zlobivých holčičkách.
Benešová Alena – Kouzla a žerty
čarodějky Berty.
Čtyři roční období s medvídkem
Pú, Atlas zvířat, Kouzelnické příběhy, Encyklopedie koní a poníků.
Připravila Terberová Milada
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Posezení u cimbálu

Od roku 2003 se můžeme každým
rokem v měsíci dubnu nebo březnu těšit
na akci pořádanou hasiči a sokoly –
Posezení u cimbálu s ochutnávkou vín a
vepřových specialit. Letos se konala
17. dubna, k tanci a poslechu hrála cimbálová skupina JANA PUSTKY.

Všímejme si,
co se děje
Dne 28. 5. 2010 byl na Velešovické silnici občanem Kovalovic
spatřen člověk, který z kufru bílého auta Škoda SPZ - 3B5 . . . . vyhodil velký modrý pytel odpadků
do příkopy na jednu stranu silnice
a rozbitou plastovou bedýnku na
stranu druhou. Našemu občanovi,
který zastavil auto a nevěřícně
zíral, ještě bezstarostně ukazoval,
že může v jízdě pokračovat dál.
Jeho bezstarostnost zmizela, když
si všiml, že občan Kovalovic si zapisuje SPZ a chce si dotyčného vyfotit. Rychle naskočil do auta
a snažil se ujet. Po dohonění až
v Kovalovicích si náš občan zkontroloval zapsané údaje o značce
auta a šel je ohlásit na obecní úřad
a poté byly starostem obce nahlášeny na Policii do Šlapanic. Po asi
1 hodině bylo zjištěno, že pytel
s odpadky se už v příkopě nenachází. Zřejmě dotyčný, vědom si
přestupku, při kterém byl sledován, se snažil důkazy odstranit.
Zapomněl nebo nestihl odklidit
i plastovou rozbitou bedýnku.
Všímejme si věcí, co se dějí
kolem naší obce. Minimálně nám
ušetří čas s odklízením odpadků.

Dne 30. 5. proběhlo na hřišti v areálu vedle restauraci Na Tvrzi pálení čarodějnic.

inzerce
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Tělocvičná jednota Sokol Kovalovice
Několik
informaci
k činnosti Tělocvičné jednoty Sokol Kovalovice.
Od začátku roku pokračovala pravidelná cvičení našich nejmladších, které vede
Standa Žemla, nohejbalisté trénovali
v tělocvičně ZŠ Pozořice a od dubna
pak na venkovním kurtu. Příznivci
badmintonu se rozšířili o další družstvo žen, takže v současné době pravidelně hraje badminton 1 družstvo
mužů a 3 družstva žen.
V měsíci březnu se uskutečnila
valná hromada jednoty, na které byl na
tři roky zvolen nový výbor.
Jarní období je tradičně velmi bohaté na akce. Nejprve to byl v závěru
března nohejbalový turnaj, kterým byl
odstartován 12. ročník seriálu Východní konference. Vzhledem k problémům se zajištěním sportovní haly
v Rousínově jsme jej uspořádali tělocvičně ZŠ Pozořice. Staří orli se sice
umístili až na pátém místě, ale rozdíl
pouhých 2 bodů od vítěze jasně hovoří
o vyrovnanosti mužstev.
Ke sportování jsme přidali i trochu
kultury a v dubnu uspořádali spolu
s hasiči tradiční večer u cimbálu, který
byl spojen s ochutnávkou vín a pochoutek z vepřového masa. Jsme rádi,
že si za 7 let pořádání našel svoje pravidelné příznivce.
Další akcí byl 3. ročník Květinového
turnaje smíšených dvojic v badminto-

nu, kterého se zúčastnilo 8 párů.
Zvítězili Jitka a Tomáš Stejskalovi.
Měsíc květen byl bohatý nejen na
státní svátky, ale i na akce jednoty.
První květnový víkend jsme uspořádali tradiční májový turnaj v malé kopané.
Další víkend jsme zorganizovali
naši nejnáročnější akci, a to 36. ročník
Pochodu osvobození. Na trasách 15,
27 a 35 km jej absolvovalo celkem 109
turistů. Letošní nízkou účast poznamenala nepřízeň počasí v ranních hodinách, ale ti, kdo se odhodlali vyrazit,
byli brzy odměněni nádherným poča-

sím. I letos jsme navázali na zkušenosti z minulých let a opětovně při organizaci Pochodu spolupracovali s Ochránci přírody, kteří nám poskytli zázemí
chaty Jelenice pro zřízení kontroly.
Následující víkend jsme uspořádali
domácí turnaj ze seriálu Východní
konference. Starým orlům se turnaj
moc nevydařil a skončili sice opět pátí,
ale tentokrát s větší ztrátou. Čtrnáct
dnů na to jsme se zúčastnili turnaje ve
Viničných Šumicích. Tentokrát Staří
orli zabojovali a umístili se na velmi
pěkném druhém místě.
Po předloňských a loňských krásných zážitcích z Lužických a Jizerských hor jsme se začátkem června
rozhodli navštívit další hory, tentokrát
Orlické. V penzionu Anička v Deštném v Orlických horách jsme strávili
pět příjemných dnů. O zážitky z nich
se rádi podělíme v samostatném příspěvku.
Pokud se týká výstavby, v měsíci
dubnu nám provedl Milan Terber se
svojí firmou opravu komína a střechy.
Část prací provedl zdarma formou
sponzorského příspěvku, za což mu
patří dík. V měsíci květnu jsme provedli výkop pro splaškovou kanalizaci.
Ta je v současné době položená a
zbývá provést zához. Dále byl proveden úklid ve sklepě a v současné době
probíhají práce na odstranění zavlhání
zdiva ve sklepě.
Bc. Miroslav Vlach
starosta TJ
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Orlické hory
Pohoří Orlických hor tvoří přirozenou
státní hranici s Polskem. Nemá výrazných srázů a vrcholů, je hodně lesnaté
a v podhůří má malebné vesnice se zachovalou lidovou architekturou. Na severu je ohraničeno řekou Metují, na jihu
Divokou Orlicí. Těmto horám vládne princezna Kačenka, ke které se přidružil po
rozhlasových hrách roce 1962 Rampušák,
jemuž propůjčil svůj hlas J. Bejvl.
První den se ke kontrolnímu srazu
u obecního úřadu sjelo všech 32 účastníků výletu, aby se po té 8 auty po malých
skupinách přemístili k první zastávce na
našem putování, k Potštejnu. Obec, kterou projíždíte na cestě do Náchoda má
dominantu v podobě hradu nad městem.
Kromě toho také zámek a nádhernou
alej letitých lip okolo Orlice.
Při poněkud komplikované cestě
k hradu jsme dokonale zmokli, nepromokavé bundy se stávaly promokavými
a deštníky byly několikrát obráceny naruby. Přesto jsme hrad dobyli, stejně
jako Karel IV. v roce 1339, kdy byl hrad
v držení loupeživého rytíře Mikuláše
z Potštejna. Ještě jedna pohroma stihla
obnovený hrad. Jeho majitel okolo roku
1780 hledal poklad loupeživého rytíře
tak horlivě, že ho téměř rozebral.
Vzhledem k časové tísni jsme vynechali krajkářské muzeum ve Vamberku
a v poledním čase jsme přijeli do
Rychnova nad Kněžnou. Ještě za mírného deště jsme navštívili zámek a zasedli
k obědu. Návštěvu zámku doporučujeme
každému milovníku výtvarného umění.
Kromě zámeckých expozic je zde galerie,
kde jsou vystavena díla takových malířů,
jakými byli Slavíček, Hudeček, Sedláček,
Trampota, Nechleba nebo Beneš. To vše,
spolu s výstavou soch z pozůstalosti prof.
Hlavici, za pouhých 15,- Kč.
Po krátkém přejezdu dosahujeme
Deštného v Orlických horách a po ubytování v penzionu Anička zůstáváme
k večeři.
Druhý den, vzhledem k ještě nejistému počasí, vyjíždíme k Novému Městu
nad Metují. Čekání na vstup do zámku
využíváme prohlídce krásného renesančního náměstí a k procházce městským okruhem, který pochází jak městskou zástavbou, tak opukovými skalami
nad Metují, kterým dominuje kromě
krásných výhledů i alegorická socha
Metuje od Olbrama Zoubka. Zámek sám
je zajímavý architektonickými úpravami,
na kterých se podíleli tvůrci jako

Jurkovič, Janák a Kysela. Obzvlášť zahrada je ukázkou Jurkovičova mistrovství
v tomto oboru.
Odpoledne procházíme okolo Metuje
do turistického centra „Peklo“, kterému
vévodí další Jurkovičova stavba turistické chaty. Po té ještě zvládáme prohlídku
města Dobrušky nebo bazén.
V pátek přejíždíme přes Zdobnici
k dělostřelecké pevnosti z druhé světové války, která nese poetické jméno
Hanička. Při prohlídce jsme vyslechli
vyčerpávající výklad jak o historii a funkci pevnosti za války, tak o projektu
„Kahan“, který zde v 70. letech minulého století vytvořil vojenskou zpravodajskou základnu.
Další zastávkou byl poutní kostel
v Neratově, který koncem války vyhořel.
Stavba, kde se propadl strop, postupně
chátrala, až v roce 1989 byla zapsána jako
národní památka a počalo se s opravami.
Zcela opraveno je průčelí této stavby,
která má úctyhodnou délku 48 m a výšku
20 m. Vnitřek kostela působí velmi emotivně, neboť kamenné stěny s minimální
výzdobou jsou nasvětlovány přes skleněnou střechu. Zajímavostí této svatyně je
její orientace sever – jih. Před kostelem
vyvěrá pramen, jehož údajné léčivé účinky vedly v minulosti k založení malých
lázní. Po zdlouhavém pozdním obědě
zkracujeme původní trasu, ale přesto
jsme vystoupili do hřebenové části na
Anenský vrch. Vracíme se do Říček
a odtud do Deštného na opožděnou večeři. Po večeři se dostává ke slovu Marian.
K jeho písničkám a všeobecně dobré náladě se přidává i degustace slivovice,
takže spát se jde až pozdě po půlnoci.
Sobota – královská etapa. Na překonání 6 km stoupání po asfaltce do Luisina

údolí jsme využili kyvadlovou dopravu
auty. Následně jsme se rozdělili na dvě
skupiny. Zdatnější turisté stoupali na
nejvyšší vrchol Orlických hor přímou,
kratší, ale strmější cestu, druhá část výpravy zvolila ke zdolání Velké Deštné s
nadmořskou výškou 1190 m cestu pozvolnější. Nízká, malá a ne důvěru budící rozhledna na vrcholu byla neustále
v obležení turistů, kteří využili krásný
den. Následovalo krátké zastavení u kiosku horské služby a odtud pokračujeme
přes Malou Deštnou na Šerlich, na
Masarykovu chatu. Tato vzorová horská
chata od architekta Fuchse byla obležena
cykloturisty. Přestože návštěvníků bylo
opravdu hodně, obsluha netrvala dlouho.
Krásné výhledy do nádherného údolí,
loučíme se s vrcholem a po modré značce scházíme k hotelu Šerlišský mlýn.
Tady, ve velmi hezkém prostředí, si dáváme borůvkové koláče, kávu a někdo
nezbytné pivo. Odpočíváme před závěrečným úsekem cesty, která nás po projití lesa zavedla na krásné louky nad
Deštným. Po nich jsme přišli přímo
k chatě. Krásný den byl završen adrenalinovým sjížděním sjezdovky na tříkolkách a koloběžkách.
Neděle – den odjezdu. Po předání objektu odjíždíme do Klášterce na Orlicí,
abychom odtud podnikli poslední turistickou akci, pochod okolo Divoké Orlice
k Zemské bráně. Krásná procházka,
která uchvátila zejména samým závěrem, kde Divoká orlice skalnatým korytem přitéká z Polska. Pak už jen následuje zastávka ve vylidněném Letohradu
a oběd v zámecké restauraci.
Odjíždíme k domovu s nadějí, že příští
akce bude minimálně stejně úspěšná.
Zpracoval: Zdeněk Stejskal
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Co nového na skautské stezce
Členové našeho
střediska, kteří se
v loňském
roce
zúčastnili mezinárodního skautského
setkání Roverway na Islandě, uspořádali ve spolupráci s Jihomoravským
krajem a s podporou Krajské rady
Junáka Jihomoravského kraje ve dnech
12. 2.-5. 3. 2010 výstavu z této akce.
Výstava, která se uskutečnila v nově
zrekonstruovaných prostorách sálu
Krajského úřadu Jihomoravského kraje
v Brně na Cejlu 73, byla přístupná
v úředních hodinách všem návštěvníkům úřadu a také zájemcům zejména
z řad skautů. Její vernisáž za účasti
členů výpravy z Jihomoravského kraje
se uskutečnila 25. 2. 2010. Zahájil ji
člen Krajské rady Junáka Josef Šaroun,
následovalo vzpomínání účastníků
Roverway na dny strávené na Islandu
podpořené promítáním fotografií
a videa. Věříme, že se návštěvníkům
výstava líbila a některé snad i inspirovala k návštěvě Islandu nebo nějaké
další mezinárodní skautské akce.
V únoru a dubnu podnikli členové
dvou našich oddílů své výpravy na
chatu Jelenici. Nejvýznamnějšími jarní-

mi akcemi našeho střediska byly střediskové kolo Závodu světlušek a vlčat
18. 4. v okolí chaty Jelenice, mše za
naše skautské společenství 23.4. v pozořickém kostele a účast na pouti skautů brněnské diecéze 24. 4. ve Křtinách.
15. 5. se několik družin z našich oddílů vypravilo na okresní kolo Závodu
světlušek a vlčat do Doubravníka
u Tišnova. Žádná z nich se neumístila
na stupních vítězů, ale svými výkony
určitě nezklamala. V květnu jsme si

Sokolské aktivity
Dne 25.4. jsme se zúčastnili 11. ročníku župního přeboru
v Zálesáckém závodu zdatnosti v Adamově. Smysl tohoto závodu
spočívá v tom,že děti poznávají rostliny, živočichy, získají základní znalosti v orientaci na hvězdné obloze - poznávání souhvězdí,
základ topografie, morseovy abecedy, základní dovednosti zálesáků - rozdělávání ohně, vaření, šití, překonávání přírodních překážek. Za zmínku jistě stojí, že první ročník tohoto závodu se konal
v Kovalovicích. Soutěže se účastnily dvě družstva: 1.družstvo ve
složení Tomáš a Hana Martauzovi + Martina Lvová skončilo na
3. místě, 2. družstvo ve složení Gabriela Žemlová, Karolína
Filipová a Markéta Viktorinová bylo na 4. místě.
Dne 12. 5. jsme se zúčastnili župního přeboru v atletice v
Brně. Zdatnost dětí prověřily tyto disciplíny: skok daleký, hod
kriketovým míčkem do dálky, sprint 50, resp. 60 metrů - podle
rozdělení do věkových kategorií, běh na trať dlouhou 300 /600
/800 metrů - opět rozdělené podle věku a pohlaví. Naše děti
byly zařazeny do těchto kategorií:
žákyně II - Hana Martauzová
4. místo
žákyně III - Martina Lvová
5. místo
Gabriela Žemlová
6. místo
žáci II - Martin Žemla
3. místo
Jiří Kaluža
4. místo
žáci IIITomáš Martauz
4. místo
Vojtěch Šmerda
5. místo
Doprovodný tým: Alena Martauzová, Stanislav Žemla
Eva Žemlová

také připomenuli dvacáté výročí vzniku našeho skautského střediska. Ještě
jednou chci poděkovat všem, kteří se
v uplynulých dvaceti letech jakýmkoli
způsobem podíleli na činnosti našeho
střediska nebo mu různými způsoby
byli nápomocni.
Vyvrcholením letošního skautského
roku budou letní tábory, jejichž náročná příprava je v plném proudu. Ale o táborech se dozvíte více příště.
RNDr. Aleš Mikula, vedoucí střediska
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Velká voda v Kovalovicích květen 2010

Normální stav vody v potoce...

... a po květnové bouřce

Zatopené fotbalové hřiště

Most před kapličkou

NEBESKÁ MÁŇA
Hody se blíží a každá hospodyňka
určitě přemýšlí co upéct. Tento dezert je opravdu nebeský a na sváteční
hodový stůl se hodí.
Suroviny
20 dkg pol. mouky
20 dkg mouč. cukru
4 vejce
10 lžic oleje
10 lžic horké vody
1/ prášku do pečiva
2
šlehačka na zdobení
ztužovač do šlehačky
marmeláda

Krém:
3/ l mléka
4
3 vanilkové pudinky
20 dkg cukru
3 zakysané smetany
1 a 1/2 balíčku piškotů
káva
rum
Postup:
Žloutky utřeme s cukrem, přidáme
olej, vodu a mouku práškem do pečiva, lehce vmícháme sníh z bílků.
Pečeme na vymazaném a vysypaném
plechu s vyšším okrajem při 160 stupních, necháme vychladnout.
Upečené těsto můžeme (nemusí-

me) potřít marmeládou
a polovinou pudinkového
krému. Na krém naklademe piškoty namočené
v silné kávě s rumem, na
piškoty natřeme zbytek
krému a nahoru ušlehanou
jednu šlehačku se ztužovačem
(toho tam dej podle návodu)
Příprava krému:
Ve 3/4 l mléka uvaříme 3 pudinky
s 20 dkg cukru. Po vychladnutí postupně vmícháme 3 zakysané smetany (dělej to ručním mixérem).
Dobrou chuť přeje Jitka Šmerdová
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Budování nové silnice - „Druhá strana“ a na „Brnčíně“

Stav silnice v březenu 2010

Nová silnice - duben 2010

Budování kanalizace - Brnčín 2009

Nová silnice - Brnčín 2009
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Měsíc červen v myslivosti
Upozornění pro občany:
Pokud při kosení trávy objevíte
bažantí hnízdo s vajíčky, volejte
prosím na telefon 774 077 781 Martin Kříž, Děkujeme.
V červnu jsou sady a louky plné mláďat spárkaté (srnčí) i drobné zvěře (zajíci, bažanti, koroptve) Spatřit můžeme
srnčata, kolouchy, mladé zajíčky, bažantí
či koroptví kuřata. Důležitý je v tomto
období především klid v honitbě.
Při kosení pícnin a travních porostů,
které představují v daném období pro
zvěř ideální místo pro úkryt a hnízdění,
mohou vznikat na mláďatech velké
škody.
Myslivci po dohodě se zemědělci
vyhánějí zvěř před sklizní pícnin
a zachraňují ji před jistou smrtí pod
rychlými širokozáběrovými sklizňovými stroji. K tomu využíváme lovecky upotřebitelných psů, kteří
dokáží nalézt čerstvě nakladená mláďata i hnízda na zemi hnízdících ptáků.
Většina žacích strojů není bohužel vybavena plašiči zvěře, které jsou ze zákona povinnou výbavou. Ohrožena jsou
zejména mláďata, která nemohou před
rychle jedoucí mechanizací uniknou.
Při pobytu v přírodě se chovejme
ohleduplně. Při objevení mláďat zvěře
se co nejrychleji vzdalte od místa nálezu. Pohlazení může přinést zajíčkům i srnčatům smrt, protože je
matka již nemusí přijmout.
Motokrosaři a čtyřkolkáři.
Příroda je plná mláďat, což by si
měli uvědomit i vyznavači adrenalinových sportů, zejména motokrosaři
a čtyřkolkáři, kteří využívají v některých případech přírodu jako motokrosovou dráhu.
Majitelé psů.
Majitelé psů musí mít svého
čtyřnohého kamaráda vždy na vodítku, což chrání nejenom volně žijící
zvířata, ale i samotného pejska před zaběhnutím či zraněním.
Červnová příroda štědře nabízí možnosti pro pozorování jejích krás.
Vstupujme proto do přírody tiše a s pokorou, abychom mohli odcházet s poznáním, občerstveni její rozmanitostí.
Kdo toto dokáže, je v přírodě vítaným
hostem.

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 28. února 2010.
Také v naší honitbě proběhlo sčítání
zvěře a stavy jsou následující:
Srnčí – 54 ks
Zajíc polní - 208 ks
Bažant - 129 ks
Králík divoký - 10 ks
Koroptev – 2 ks
Zápis z výroční členské schůze
konané dne 21. 3. 2010 v Kovalovicích
Účast: přítomno 12 členů, 2 členové
omluveni, 8 hostů – dle prezentační listiny
Na úvod pan předseda J. Skřivánek
přivítal přítomné a zvlášť starosty obcí
pana Kříže, pana Blaháka a agronoma
Bonagra pana Klemšinského. Seznámil
přítomné s programem schůze, který
byl schválen jednohlasně.
Předseda MS zhodnotil situaci
o zmenšující se výměře honitby, ubývání honebních ploch měnících se za
nehonební. Dále zdůraznil narušování
honitby lidmi se psy, motorkáři, jezdci
na koních.
Myslivecký hospodář přednesl
statistiku o stavech zvěře v roce 2009
a v letech minulých.
- zpráva o odlovu zvěře
zajíc 100 ks
(odchytem 36 ks)
bažant
45 kusů
kačena
2 ks
srnčí zvěř – odlov
srnci
15 ks
srna
5 ks
srnčata
13 ks
2 ks srnců upytlačeno, 6 ks holé úhyn
Celkem 41 ks.
černá zvěř
7 ks
lončák
5 ks
bachyně
2 ks
Celková produkce zvěřiny činila
v roce 2009 1,39 kg na ha.

Odlov škodící myslivosti: liška 8 ks,
kuna 3 ks, kočka 22 ks, jezevec 2 ks,
psík mývalovitý 4 ks.
Za rok 2009 bylo zkrmeno 95 q jadrného krmiva, 40 q objemového krmiva
a 100 q řepy.
Zpráva o brigádnické činnosti - členové odpracovali v loňském roce 1491
brigádnických hodin.
Nejvíce odpracoval Josef Kříž – 250
brig. hodin.
Závěrem myslivecký hospodář poděkoval starostům obcí Kovalovic panu
M.Blahákovi a Viničných Šumic panu
P. Křížovi a agronomovi společnosti
Bonagro Ing. P. Klemšinskému za jejich podporu myslivosti a spolupráci.
Podle zprávy finančního hospodáře pana ing. Skřivánka byl rok 2009
hodnocen jako finančně úspěšný. Zisk
činil 59.057 Kč.
Zprávu kontrolní a revizní komise přednesl předseda komise
ing.Haltmar. Pochválil finančního hospodáře pana ing. Skřivánka za dlouholeté, perfektní a bezchybné vedení
účetnické činnosti, mysliveckého hospodáře Bc. Šmerdu za jeho vedení evidence, plnění povinností a činnosti též
ostatních členů výboru a členů MS.
Místopředseda pan Kříž přednesl
plán práce na rok 2010 a činnost kynologie v MS. Ke dni 21.3.2010 MS
vlastní 5 lovecky upotřebitelných psů
velkého plemene a 2 norníky.
V diskuzi si postupně vzali slovo starosta M. Blahák, starosta J. Kříž a agronom společnosti Bonagro ing. Klemšinský. Seznámili přítomné z jejich
činností a další spolupráci.
Myslivecké sdružení navrhuje Bc
L. Šmerdy jako kandidáta do OMR
a M. Kříže jako delegáta.
Pan Z. Flek přečetl návrh na usnesení, které bylo schváleno jednohlasně,
účastí 12 členů.
Závěrem předseda pan Skřivánek
poděkoval všem členům za jejich dosavadní činnost.
Tomáš Dudek
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Rozloučili jsme se s Otcem Karlem…

Bylo to někdy v polovině 90. let,
kdy Otec Karel jako ivančický farář
stále častěji říkal, že už ho služba
zmáhá a že by chtěl jít do důchodu.
Při jednom našem setkání v únoru
1996 na ivančické faře jsem řekl panu
generálnímu vikáři, Mons. Mikuláškovi: „Dejte Otce Karla na důchod do
Pozořic a udělejte ho děkanem, budou
to dvě mouchy jednou ranou.“
Poznámka tehdy zdánlivě zapadla, ale
o pár měsíců později mě pan generální oslovil: „Poslyš, co bys tomu říkal,
kdyby ten Karel přece jen šel k tobě.“
A tak v polovině července 1996 se
Otec Karel nastěhoval. Znal jsem ho
už dřív, od doby svých studií, a vždy
na mě působil dojmem člověka, který
si ví se vším rady, žádný problém pro
něj není neřešitelný a ničeho se nebojí.
Od samého začátku zde v Pozořicích říkal, že chce být vzorem pro důchodce a výměnkáře. Mnoho věcí
viděl, ale do ničeho nemluvil. Často
jsem od něj slyšel: „Ty to rozhodni,
ty jsi tady farář.“ A vzpomínám si, jak
jsme se jednou na něco domlouvali a
on mi říkal: „Toto po mně nechtěj, na
to už já nejsem. Já tady budu sloužit
mše, sedávat ve zpovědnici, chodit za
nemocnými a připravovat se na
smrt.“
Otec Karel uměl stárnout. Jeho
zdravotní stav už dlouho nebyl dobrý,
a přesto si nestěžoval. Jen někdy mu
uklouzla věta: „Dneska je mi hrozně
zle a v noci jsem skoro nespal.“ A
když jsme se bavili o jeho obtížích,

vždycky říkával: „Mám nad tím brečet? Co to pomůže? Člověk to prostě
musí přijmout tak, jak to je.“
Denně se modlil růženec, byl to ten
růženec, který měl v rakvi v rukou,
spolu s malým kovovým křížkem,
který měl položený vždy na nočním
stolku. Poslední roky také velmi často
četl Nový zákon, jakoby toužil co nejvíce objevit mentalitu Ježíše, aby jej
poznal, až se s ním setká. Denně se
modlil za politiky. Říkával: „Nadává na
ně každý, ale nikdo se za ně nemodlí.“
Byl pro mě vzorem i v tom, jak o sebe
dbal a jak vždy býval hezky a elegantně oblečen.
Zvlášť Otci Karlovi přirostly
k srdci Viničné Šumice. Hodové mše
pod lípami „u Ivana“, to byla jeho doména. A pak taky nemocní, v Sivicích
i v Šumicích. S láskou říkával: „Moje
zlaté šumické bábinky.“ Radostí mu
taky byli sivičtí stárci, kteří před
hody téměř všichni jako jeden muž (či
žena) přišli za ním na faru ke zpovědi,
a ono to pak na atmosféře těch hodů
bylo poznat.
Pozoroval jsem, jak léty vnitřně
rostl a jak se změnil. Po srdeční příhodě v lednu 2006 se z něj stal jiný
člověk. Od té doby už jsem jej neslyšel se rozčílit, rozkřičet. Za vše poděkoval, o vše poprosil, za vše se omlouval, prostě dozrával pro věčnost.
Zemřel v nedožitých 81 letech, ve
spánku na nemocničním lůžku, klidně, s velkým pokojem, na zástavu
srdce. Pán Bůh jej ušetřil velkých bolestí, ze kterých měl strach, do posledních chvil mu zachoval jasný

rozum, o který se modlil, a nebyl nikomu na obtíž – toho se bál.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří
jste se o Otce Karla starali. Panu
Železnému, který rád byl jakýmsi jeho
osobním asistentem v kostele, když
už neměl jistotu chůze bez opory.
Panu Mikulovi, který pomáhal, když
Otec Karel nemohl do kostela a sloužil mše na faře, a také všem, kteří jej
poslední léta vozili k nemocným – tak
jste mu vlastně pomáhali pomáhat.
Patří se poděkovat našim ženám,
paní Ondráčkové a paní Škrobové ze
Sivic, paní Křivé z Pozořic, které se
mu staraly o prádlo a úklid bytu, panu
Titzovi, který jej vozil na kontroly do
nemocnice v době, když už nejen nemohl řídit auto, ale ani nebyl schopen
sám jet autobusem, paní Titzové,
kam prakticky celou dobu svého pobytu v Pozořicích chodil na obědy.
Naší obvodní lékařce MUDr. Ka dlecové za její obětavou péči a nelze
zapomenout ani na paní Prchalovou,
bez níž bychom se s Otcem Karlem
s největší pravděpodobností loučili už
v lednu 2006. Děkuji všem, kteří jste
jej měli rádi a zajímali se o něj. Často
jsem od vás slýchal: „Jak se má pan
děkan? Pozdravujte ho!“ A chci poděkovat i všem ostatním, kteří si to zasloužíte a na které jsem si snad nevzpomněl .
Na našem farním webu najdete fotografie z pohřbu a další památky na
tohoto milého člověka. Až půjdete na
hřbitov, zastavte se u jeho hrobu,
vzpomeňte na něj a vyslovte krátkou
modlitbu.
P. Jan Nekuda, farář

LIDOVÉ PRANOSTIKY
ČERVEN
Na svatého Jana, otvírá se k létu
brána.( 24. červen)
Do Jana Křtitele, nechval ječmene.
Nekuká – li kukačka před svatým
Janem, bude neúrodný rok.
Radši čerta než hřib před svatým
Janem viděti, to se stele k hladu.
Déšť na svatého Jana Křtitele, nenasbíráš ořechů do věrtele.
ČERVENEC
Když dne ubývá, horka přibývá.

Dělají-li mravenci obydlí své v červenci
a kupí je stále výš, přijde tuhá zima spíš.
Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
Červenec horký, pěkné jsou vdolky.

SRPEN
Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh
bohatá zima.
Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé
počasí.
Šedá mlha v srpnu nezdravá
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Noc kostelů
28. května 2010 se v brněnské diecézi otevřelo veřejnosti 83 kostelů.
Náš kostel patřil mezi ně. Celý květen
nás zval plakát velký 16m2 na Noc kostelů.
Slavnostní vyzvánění zvonů zvalo
na mši svatou, která tento večer zahájila. Po ní už zůstal kostel pro všechny
otevřený. Úvodní slovo měl pozořický
farář P. Jan Nekuda. Do minulosti nás
zavedl Havel Kučera a s ním několik
historických osobností. Nejprve jsme
si vyslechli „fiktivní“ rozhovor o stavbě kostela, který mezi sebou mohli
vést ctihodný kníže Jan Adam I. kníže
z Lichtenštejna (Ondřej Divácký) a nezapomenutelný kněz, farář a děkan
P. Josef Leffler (Karel Kříž), když se
spolu setkali na „pravdě Boží“. Další
rozhovor nás zavedl do velmi těžké
doby po napoleonských válkách.
Tehdy si k sobě P. Mikuláš Kvapil
(Pavel Tesař) ve snaze zabránit co nejvíce škodám zavolal Ondřejku
Hamrovou (Irena Škrobová). Poslední
rozhovor z doby po druhé světové
válce spolu vedli P. Šebestián Páral
(Petr Kříž) a jeho sestřenice farská
kuchařka a hospodyně Matylda
Dvořáčková (Jana Kulhánková). Hudbou nás provázeli žáci a žákyně
Základní umělecké školy v Pozořicích
pod vedením paní učitelky Lii Teplé.
Abychom se dověděli něco víc o kostele, seznámila nás Jarmila Svobodová
a Petra Buchtová s celou stavbou
a potom blíž s hlavním oltářem, kazatelnou, lavicemi a cechovníky.

Videoprojekce a výstava fotografií nás
provedly životem ve farnosti během
celého roku. Pro všechny velké i malé
návštěvníky Vojta Škrob ze Sivic důkladně promyslel prohlídkovou trasu,
která vedla na půdu kostela a do obou
věží. Nikdo se nemusel bát, že se ztratí, protože po cestě potkával další
navigátory. Přístupná byla také krypta
a kaple za kostelem. Hanka Svobodová
připravila pro děti bohatý program
se soutěžemi a stezkou odvahy. Skauti
se postarali o občerstvení, při kterém
si mohli venku lidé popovídat a sdělit
si své zážitky. Škoda jen, že začalo
pršet. A pršet už nepřestalo. V kostele
však bylo stále živo. Až kolem půl jedenácté nastalo zklidnění a kdo zůstal,
poslechl si staré písně v podání
Malého pěveckého družení z Rousínova. Chvíle ztišení a závěrečná adorace

s písněmi farní mládeže nás přes půlnoc převedla do dalšího dne a než
odešli poslední návštěvníci a staré
klíče pozamykaly všechny zámky, zmizel i ten veliký plakát. To se naši horolezci Vojta Kulhánek a Staňa Šmerda
ještě v noci opatrně spouštěli na lanech z půdy kostela.
Myslím si, že to byl zajímavý večer
pro všechny. Ať už navštěvujete pravidelně bohoslužby nebo přijdete jen
občas a nebo znáte pozořický kostel
jen jako velikou stavbu, která je už
z dálky vidět a uvnitř jste byli poprvé.
Před několika týdny se sešla skupina lidí různého věku a mnoha zájmů
s jediným cílem: seznámit vás s historií a provést vás pozořickým kostelem.
Všem za to patří dík!

Vítání občánků 11. dubna 2010

V neděli 11. 4. jsme uvítali do života: Barboru
Hlávkovou, Davida Hořavu, Martina Koláčka,
Adama Kupčíka, Markétu Lečbychovou, Marka
Miholu, Šimona Stejskala.

Božena Škrobová
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Víte, co je to křížovka?
Naším pravidelným přispěvatelem do Kovalovického zpravodaje je
pan Ing. Ladislav Majer. Jeho křížovky do našeho zpravodaje již neodmyslitelně patří. Rádi bychom do světa křížovek nahlédli, a tak jsme požádali pana Ing. Majera, aby nám o nich něco napsal.
Řeknete si: hloupá otázka - to přece
ví každý. Asi máte pravdu. Luštění
křížovek se stalo národním sportem.
Každé noviny či časopis přináší
křížovku a kromě toho vychází více než
150 křížovkářských časopisů. Většina
luštitelů dokáže vyplnit obrazec křížovky výrazy, které vyřešili podle legendy, která je uvedena buď pod
obrazcem, nebo přímo v některých
políčkách křížovky. Mnoho luštitelů
však neví, že existuje téměř 200
křížovkářských odrůd a nové stále
vznikají.
Stejně jako holubáři, včelaři, zahrádkáři či filatelisté, tak i zájemci
o křížovky a hádanky se již od minulého
století sdružují v regionálních kroužcích
a celostátních organizací. Současná
celostátní organizace se nazývá Svaz
českých hádankářů a křížovkářů
(SČHAK) a byl založen v roce 1968. Na
jeho vzniku jsem se podílel a od roku
1968 jsem 33 let aktivně pracoval ve
výboru, z toho 18 let (1974-1992) jako
předseda. Nyní pracuji dál, ale už jako
čestný člen výboru.
SČHAK vydal Směrnice pro
tvorbu křížovek, kde je uvedena tato
definice křížovky:
Křížovka je luštitelská úloha založená na křižování výrazů, které
se vpisují do obrazce. Základním
úkolem řešitele je tento obrazec vyplnit vyluštěnými výrazy a nalézt
tajenku. Křížovka plní úlohu zábavnou,
ale měla by skýtat i dostatek poučení
z tajenky, z průvodního textu i ze
samotných vpisovaných výrazů a legendy k nim. Aktivní luštitel křížovek si automaticky rozšiřuje svoji slovní zásobu.

Mnoho účastníků televizních soutěží
uvádí, že zdrojem jejich znalostí jsou
křížovky. S nadsázkou mohu říci, že
v dnešním světě počítačů, televize,
přehrávačů a mobilů, je pro mnohé
luštění křížovek poslední možností, jak
nezapomenout držet tužku či propisku
a vlastnoručně něco napsat.
Ve zmíněných Směrnicích pro tvorbu
křížovek jsou popsány všechny druhy
a odrůdy. SČHAK vydává pro své členy
i návody jak křížovky luštit a pomůcky
pro autory i řešitele. Do základní výbavy
autora, ale i aktivního řešitele patří
mnoho slovníků (spisovné češtiny, cizích
slov, synonym, zkratek, značek, cizích
jazyků aj.), encyklopedií, odborných
lexikonů a v neposlední řadě také internet. Pokud autor tvoří křížovku pro
noviny či časopis, musí pamatovat na to,
aby každý neobvyklý výraz mohl řešitel
vyluštit křižováním známých výrazů,
nebo uvede takový výraz do pomůcky.
V rámci SČHAK je podle
stanovených kritérií prováděna kvalifikace autorů i řešitelů křížovek, hádanek a logických úloh a ve všech
kategoriích jsou každoročně podle
dosažených výsledků udělovány kvalifikační třídy (3. třída, 2. třída, 1. třída
a Mistrovská třída) a předávány příslušné diplomy a odznaky. Pro řešitele
jsou každoročně organizovány celostátní přebory jednotlivců i kroužků
a mnoho regionálních soutěží. Jeden
z nejúspěšnějších kroužků je v Brně
a nazývá se Kabrňáci. Nedávno oslavil
své 85. narozeniny.
V kategorii logických úloh a sudoku
jsou pořádána každoročně Mistrovství
světa a reprezentanti Česka dosahují
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vždy dobré výsledky a několikrát získali
i zlaté medaile.
Já osobně jsem kouzlu české hádanky a křížovky podlehl již v dětských
letech a tento koníček mne provází do
současnosti. Možná někdy napíši i pár
slov o české hádance, která má mnohem bohatší a delší tradici než křížovka.
Ing. Ladislav Majer

Přání k narozeninám
V červnu oslavil 75. narozeniny pan Ing. Ladislav Majer.
Již od roku 2003 pravidelně přispívá do Kovalovického zpravodaje
svými křížovkami, které vytváří pro náš zpravodaj na zadaný text
tajenky a tím seznamuje naše občany s historií obce a jejího okolí.
Děkujeme i jménem občanů za dlouholetou a obětavou spolupráci
Redakce
a do dalších let přejeme hodně zdraví, spokojenosti a pohody.
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Tajenka − významné osobnosti
Tajenka křížovky vám prozradí jméno českého filmového
režiséra, který se narodil 1. 5. 1924 ve Vyškově. Během studií
na Filmové akademii múzických umění v letech 1947-1951
se věnoval dokumentární tvorbě, často i jako kameraman.
Společně s Vojtěchem Jasným debutoval v oblasti hraného
filmu v roce 1955 snímkem Dnes večer všechno skončí, který
se vrací k válečným událostem. I později se ve svých filmech
(Ztracená stopa, Tenkrát o vánocích, Král Šumavy a Práče)
věnuje vojenské a válečné tematice.
1

2
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4

5
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10 11 12 13 14 15

A
B
C
D

VODOROVNĚ: A. Část Prahy; souzvuk; ohyzda.- B.
Řemen; přítok Vltavy; domácky Oldřich.- C. Semeno rohovníku (zastarale); dravá ryba; domácky Olga.- D. Svádění; horské jezírko; čistit metlou.- E. Tahle; tajenka;
slovensky „ve“.- F. Druh lékaře; aspik; slovensky
„orel“.- G. Pracovník v hutích; vozidlo; Kiplingův vlk.- H.
Jinak; český politik; jižní ovoce.- I. Kaprovitá ryba; zánět
sliznice; představitelé klášterů.
SVISLE: 1. Dobrý nápoj; slovensky „statek“.- 2. Slezské město; Zolův román.- 3. Druh karty; kočovník.- 4.
Úděl; zeď nad římsou.- 5. Část hlavy; z jakého důvodu;
značka pro kus.- 6. Slovensky „jestli“; slizovitá látka;
potom.- 7. Velká nádoba; ranní vláha.- 8. Dělat otisky.- 9.
Značka dlaždiček; italské město.- 10. Pár; ambit; polní
míra.- 11. Zkratka Okresního archívu; chyba; souhlas.12. Část nohy; součást střechy.- 13. Slitina železa a hliníku; zápasiště.- 14. Provinění; křičet. - 15. Mužské
jméno; snad.

E

Pomůcka: Akéla; alit, Asola, Atika, karub.

F
G

Řešení z minulého čísla: BRNĚNSKÉ IVANOVICE

H

Autor: Ing. Ladislav Majer

I

VÍTÁME
DO ŽIVOTA
Anežka Gillová
17. 3. 2010

Naši
jubilanti
KVĚTEN, ČERVEN, ČERVENEC

PRODÁM - KOUPÍM
• Daruji do dobrých rukou mladé zakrslé
králičky. Tel. 606 568 220
Na jaře oslavil 40. narozeniny
starosta Obce Kovalovic

Milan Blahák.
Děkujeme za obětavou
práci pro naši obec a do
dalších let přejeme hodně
zdraví, spokojenosti
a hodně úspěchů
v osobním i pracovním životě.

Jméno
Sejkova Vladimír
Filipová Ludmila
Sukovatá Růžena
Franková Marie
Svobodová Vlasta

Věk
60
60
80
90
91

Blahopøejeme všem jubilantùm a pøejeme jim
pevné zdraví a dobrou pohodu do dalších let.
Vážení spoluobčané, abychom
předešli případným konfliktům a nedostali se do rozporu se zákonem (č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů), vyzýváme ty občany, kteří se
zveřejněním svých údajů v této rubrice
nesouhlasí, aby svoji námitku sdělili písemně nebo telefonicky na obecní úřad.

Na závěr bychom chtěli popřát všem spoluobčanům příjemnou a slunnou dovolenou
k načerpání fyzických i duševních sil a našim školákům (i rodičům)
pogratulovat k vysvědčení a popřát pěkné prožití zasloužených prázdnin.
Vaše redakce
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).

