KOVALOVICKÝ
ZPRAVODAJ
3/2009

Vážení spoluobčané,
léto končí, prázdniny jsou minulostí.
Školáci si snad řádně užili dva měsíce lenošení a teď si budou s radostí opět plnit
školní povinnosti. Protože slunečné podzimní počasí nemusí trvat dlouho, práce
na zapravování vozovek po kanalizaci
v naší obci jsou v plném proudu. Věřím,
že do konce října bude hlavní silnice
v celé délce v novém hávu i s novými obrubami. Nakonec to vypadá nadějně s obnovou chodníků, zatím není jasné, zda se
do zimy stihne nová dlažba na všech místech. Na obnovu chodníků bude použita
nová zámková dlažba o tloušťce 6 cm, do
vjezdů pak 8 cm. V místech, kde jsou
celé původní vjezdy z dlažebních kostek,
dojde k předláždění. Podotýkám, že zámková dlažba ve vjezdech je únosná jen
pro osobní motorové vozidlo, pokud
bude větší zatížení, např. nákladním vozidlem, je třeba provést pod dlažbou
větší zhutněnou vrstvu. Tyto práce jsou
ovšem za příplatek. Jistě chápete, že i
naše obec se v současné složité době potýká s nedostatkem financí, proto žádáme občany, kteří mají požadavky na
zvýšenou únosnou vrstvu vjezdu, aby
svůj záměr nahlásili přímo starostovi tel.: 731 587 493. Co se týká zapravení
místních komunikací, zde také došlo ke
změně. Vzhledem k nabídnuté ceně
jsme se nakonec rozhodli pro zapravení
touto konstrukční vrstvou: vyrovnání
štěrkem, 5 cm podkladní asfalt OKS,
5 cm asfalt ABS. Vozovka bude zapravena v původní šířce, s niveletou cca
10 cm nad stávající úrovní. Obrubníky
budou vyměněny za vybrané použité, zapuštěné tak, aby voda z komunikace stékala přes obruby do potoka. Jen termín
zatím není vyjasněn. Zhotovitel preferuje
zapravení do letošní zimy, já se snažím
opravu povrchů směrovat do jara příštího
roku a to z prostého důvodu. Obávám se,
že výkop rýhy, který se prováděl v zimních měsících, ještě není dostatečně usazen. Také upozorňuji na poslední
možnost pro zhotovení přípojky vody či
dešťové v místní komunikaci. Po zaasfaltování nebude nikomu povoleno mini-

málně 10 let zasahovat do tělesa vozovky! Toto upozornění se týká také
ulice „Ve Dříní“ , kde bude položena
znovu žulová kostka již v průběhu měsíce října. Pokud se týká připojování do
kanalizačních přípojek, předčasné užívání pro obec Kovalovice bude cca 20.
října a pro část „Dražka“ 1. listopadu letošního roku. To znamená, že připojování začne po tomto termínu, ale nejdřív
tato skutečnost bude potvrzena místním
rozhlasem, na webových stránkách obce,
popř. vyvěšena na obvyklých místech.
Před záhozem potrubí přípojky je třeba
zavolat pana Ing. Hlaváče mob.: 731 179
238, který vám vystaví protokol pro kolaudaci a převzetí VAS a.s. V případě nejasností využívejte konzultačních hodin
na OÚ každé pondělí od 16.30 do 17.30
hod. Dne 16. 9. 2009 zdárně proběhla
zkouška čerpacích stanic, zbývá dokončit
terénní úpravy a příjezdové cesty kolem
těchto stanic.
V minulém čísle zpravodaje jsem slíbil poskytnout seznam firem provádějící kanalizační přípojky:
Karel Král, Podhorní 13, Brno,
tel.: 776 144 699

DROMstav s.r.o, Pšeník 5, Brno,
tel.: 608 708 771, p. Bukač
ELKAT, Mariánské údolí 3, Brno,
tel.: 603 425 794, pí. Kavická
Leoš Vintr, Hostěnice 192, Tel.:
606 812 480, 777 699 848, p. Vintr
Pan Ondráček, Brno-Bohunice, tel.:
732 702 465
K&K Servis s.r.o, Tvarožná, č.p. 168,
tel.: 723 624 716, p. Kuklínek
Všechny výše uvedené firmy provádí
potřebné administrativní úkony, umí zařídit nutná povolení.
Firma Kaprál provádí protlaky pod
domy včetně potrubí, ale jen v úseku
délky protlaku, je cenově nejvýhodnější, preferuje více zakázek současně
v místě je časově dosti zaneprázdněn,
tel.: 606 852 460.
Ještě jedno téma, které vždy v podzimních měsících zvýší stížnosti občanů, a to je spalování suchých
rostlinných materiálů z polí a zahrad.
Předpokládám, že PET láhve a kelímky
od jogurtů již nikdo v kamnech nespaluje! Problém je, že někteří naši spoluobčané pálí buď málo suchý nebo
rostlinný odpad v době, kdy je to nejméně vhodné, což je buď ve večerních
hodinách nebo za naprostého bezvětří,
Pokračování na str. 2
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Dokončení ze str. 1
kdy hustý dým držící se při zemi, zamořuje široké okolí. Pokusím se navrhnout řešení: spalovat suchý
rostlinný materiál pouze za příhodných
povětrnostních podmínek kromě neděle v době od 9 do 17. hod. Buďte ohleduplní ke svému okolí. Pokud budou
stížnosti sílit, budeme nuceni pálení rostlinných materiálů omezit jen v určité
dny a hodiny obecní vyhláškou.
Informace ohledně svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu: sběr
nebezpečného odpadu proběhne v pátek
30. října na „Place“ vedle restaurace
v době od 16–17 hod. Současně bude
přistaven i kontejner na velkoobjemový
odpad.
Milan Blahák, starosta

Výpis z usnesení č. 3/2009
ZO obce Kovalovice, konaného dne 16.6.2009
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno 7, je tedy
usnášeníschopné. Omluveni: Buček, Šmerda.
Jmenovalo: zapisovatelku: Jiřinu Kotvrdovou
Zvolilo: ověřovatele zápisu: St. Pernicu, I. Sukovatého.
- ukládá zástupci obce, aby hlasoval na valné hromadě
Svazku obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko pro
schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru
registrační číslo 7490006200437 ze dne 17. 10. 2006 uzavřené mezi věřitelem - Komerční banka, a.s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 1360, a dlužníkem - Svazek obcí pro
vodovody a kanalizace - Šlapanicko, Masarykovo nám. 100/7,
664 51 Šlapanice, IČ: 49458833, zapsaný jako dobrovolný svazek obcí v registru zájmových sdružení právnických osob vedeném Krajským úřadem Jihomoravského kraje,
v souvislosti s navýšením úvěru na 11 730 000,00 EUR
(úprava podílu ručení obcí).
- souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o ručení
registrační číslo 10000074726 uzavřené mezi Komerční
banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ
114 07, IČ: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 a obcí
Kovalovice a to v souvislosti s navýšením úvěru na
11 730 000,00 EUR dle „Smlouvy o revolvingovém úvěru“
registrační číslo 7490006200437 uzavřené dne 17. 10. 2006
mezi Komerční bankou, a.s. a Svazkem obcí pro vodovody a
kanalizace – Šlapanicko
-souhlasí pro finanční zajištění investice „Šlapanicko Čistá

Říčka a Rakovec“ s uzavřením Dodatku číslo 2 ke Smlouvě
o spolupráci při realizaci Projektu Fondu soudržnosti „Šlapanicko - Čistá Říčka a Rakovec“ uzavřené se Svazkem obcí
pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko a to v souvislosti
s Dodatkem č. 2 ke „Smlouvě o revolvingovém úvěru“ registrační číslo 7490006200437 ze dne 17. 10. 2006 o navýšení
úvěru na 11 730 000,00 EUR.
Bere na vědomí:
- Dodatek č. 3 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru registrační číslo 7490006200437 ze dne 17. 10. 2006 uzavřené
mezi věřitelem - Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1,
Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1360, a dlužníkem - Svazek obcí pro vodovody a kanalizace - Šlapanicko, Masarykovo nám. 100/7, 664
51 Šlapanice, IČ: 49458833, zapsaný jako dobrovolný svazek
obcí v registru zájmových sdružení právnických osob vedeném Krajským úřadem Jihomoravského kraje, v souvislosti
s navýšením úvěru na 11 730 000,00 EUR (úprava podílu ručení obcí).
Schvaluje:
-výsledek veřejnoprávní kontroly příspěvkové organizace
MŠ Kovalovice podle zák. č. 320/2001 § 9 odst.3
- rozpočtové opatření č. 3, dle přílohy
-koncepci navržených cyklostezek
Bere na vědomí:
-projednání účetních závěrek Svazku Šlapanicko a Mikroregionu Rokytnice
-hospodaření obce od ledna do května 2009
Pověřuje a ukládá:
- starostovi a místostarostovi jednat podle schváleného
usnesení.
Schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva obce.
Ing. Stanislav Honek, Milan Blahák-starosta

Materiály ke kolaudaci kanalizační přípojky
Do Zpravodaje jsou vloženy dva dokumenty, které jsou nutné ke kolaudaci Vaší kanalizační přípojky. Zápis o prohlídce
a kontrole kanalizační přípojky s Vámi vyplní firma, která Vám přípojku zhotoví. Plná moc slouží k tomu, aby za Vás pan
Ing. Hlaváč vyřídil kolaudaci kanal. přípojky na Stavebním úřadě Pozořice. Pokud máte zájem, aby kolaudaci za Vás vyřídil
pan Ing. Hlaváč, plnou moc vyplňte. Oba vyplněné dokumenty předejte při kontrole před záhozem panu Ing. Hlaváčovi.
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Myslivecké sdružení odměňuje děti
Před koncem školního roku proběhla na základní škole soutěž v kreslení dětí. Kreslení se zúčastnilo více
než 140 dětí.
Tak jako každý rok, i letos bylo velice těžké vybrat nejzdařilejší kresby
a malby.
Oceněné děti získaly knížky z nakla-

datelství Zoner Press – myší pohádky
Myšky z domku i z lesa a komiksy
o lesních kočkách Válečníci.
Všechny děti dostaly od Mysliveckého sdružení upomínkový diplom
a dostanou také samolepky zvířat.
Děkujeme paním učitelkám a učitelům, kteří se zapojily do kreslení a děkujeme také všem dětem.
Zde uvádíme nejzdařilejší kresby
a malby.
Terezka Šmerdová, 7 let, MŠ Kovalovice - obr. 1.

Ernestýna Gillíková, 6 let, MŠ Kovalovice - obr. 2.
Marek Martauz, 5 let, MŠ Kovalovice - obr. 3.
Petr Jedlička 5. třída Viničné Šumice
Kovalovice 90 - obr. 4.
Kateřina Richterová 5. třída Viničné
Šumice Kovalovice 4 - obr. 5.
Markéta Viktorínová 4. třída Viničné
Šumice Kovalovice 218 - obr. 6.
Připravil Tomáš Dudek
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Co jste hasiči...
S nastupujícím
podzimem
končí
řada soutěží, hasičských oslav a výročí. Chtěl bych Vás seznámit s činností
a výsledky našich družstev.
Mladší žáci se zapojili do nového
ročníku „Ligy mládeže“ v Sivicích dne
25.4. 2009. Soutěže v požárním útoku,
štafetě 4x60m a dalších disciplínách se
zúčastnilo 13 družstev ml. žáků. Naše
družstvo obsadilo 10. místo. Tato soutěž byla dobrou přípravou na vyhodnocení jarního kola hry Plamen. Okresní
vyhodnocení a jarní soutěže se konaly
16. května v Přísnoticích. Diskvalifikace v požárním útoku nás připravila o velmi pěkné umístění. Družstvo
obsadilo celkově čtvrté místo.
Před ukončením školního roku se
konala v Sivicích soutěž „ O pohár starosty okrsku Pozořice.“ V požárním
útoku, štafetě 4x60m a netradiční štafetě soutěžilo 5 družstev mladších
žáků. Kovalovští zvítězili před Tvarožnou, Kanicemi a Vin. Šumicemi.
S novým školním rokem začíná
i nový ročník hry Plamen. Družstvo se
připravuje na branný závod 3. října
v Kanicích.
Pro muže začaly soutěže I. kola
SSPD podle pravidel požárního sportu.
Naši muži se této soutěže 3. května
v Sivicích nezúčastnili.
Dne 7. června při 18. ročníku soutěže O putovní pohár Obecního zastupitelstva ve Tvarožné se družstvu nedařilo. V 16členném startovním poli
nedokončilo požární útok a obsadilo

Prosíme šťastného majitele
nového televizoru LCD, aby
svého původního miláčka uložil příště na pohřebiště k
tomu určené, a to je skládka
nebezpečného odpadu, která
v naší obci probíhá dvakrát do
roka!

spolu s Bedřichovicemi poslední místo.
Zvítězili Velatice před Tvarožnou
a Žabčicemi.
Dne 21. 6. na sportovní soutěži
o putovní pohár Obecního zastupitelsva Pozořic jsme obsadili celkově 6.
místo. Soutěžilo 13 družstev. Zvítězili
Žabičce před Tvarožnou a Velaticemi.

Dosud nejlepšího umístění jsme dosáhli na nultém ročníku hasičských
družstev ve Velaticích 20.9. V konkurenci osmi týmů jsme vybojovali pátou
příčku.
V rámci oslav svátku svatého
Floriána, patrona hasičů, se pořádá ve
Křtinách hasičská pouť. Dne 26. dubna
se sjelo na osmý ročník pouti 49. sborů
a více jak 550 hasičů z Jihomoravského
kraje. Za ranního sluníčka se do vlastního průvodu zařadili i naši mladí ha-
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siči. Po mši přišly na řadu očekávané
ukázky činnosti hasičů. Po taneční skupině Clitter Stars ze Slavkova následovaly ukázky činnosti od nejstarších historických prostředků přes koněspřežní
stříkačky. Do ukázek se zapojili mladí
hasiči z SDH Tvarožná a Bukovina.
Vyvrcholením byla práce profesionálních hasičů z Brna a Pozořic. Letos
byla připravena ukázka záchrany osob
z výšky pomocí plošiny s rukávcem.

Letošní oslavy sv. Floriána ve farním kostele v Pozořicích byly slabší
účastí hasičů. Členové SDH okrsku likvidovali 1. května rozsáhlý požár lesního porostu v katastru obce Vin.
Šumice. Do nočních hodin bojovalo
s ohněm i našich šest členů.
Dne 11. dubna pět členů výjezdového družstva doplňovalo vodu do cisteren při lesním požáru ve Vin. Šumicích.
26. září v odpoledních hodinách hořel
travní porost v šumických vinohradech.
Na hašení se podílelo našich 7 členů.
Členové výjezdové jednotky SDH se
pravidelně školí podle plánu výcvikového roku. Teorií i praxí získáváme zručnost a nové vědomosti pro možné zásahy. Pravidelně se zúčastňujeme školení
velitelů na stanici Pozořice. Zde jsou
nám předávána nová ustanovení a zákony v požární ochraně.
Činnost sboru je obsáhlá. Organizujeme a spolupodílíme se na kulturních a společenských akcí v obci, jak
bylo zmíněno již v minulých zpravodajích. Poděkování patří všem, kteří nás
podporují a činností našeho sboru se
aktivně účastní.
Připravil velitel SDH
Vladimír Filip
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Co nového na skautské stezce?
Ve dnech 1. až 7.
června se v Rakoveckém údolí nedaleko Bukovinky uskutečnil letní skautský
stanový tábor 1. oddílu skautů Pozořice.
Celkem nás letos bylo 18 a z toho 10
táborníků a 8 vedoucích. Bydlelo se
v klasických podsadových stanech
a k dispozici jsme měli 2 hangáry
(v jednom jsme měli kuchyň a v tom
druhém jídelnu), 1 suchý záchod, 1
umývárku, stan na nářadí, fotbalové
hřiště a táborový kruh pro slavnostní
ohně. To vše jsme stihli vybudovat
v osmi lidech za pouhé tři dny před samotným táborem.
Letošní celotáborová etapová hra
byla inspirována televizní soutěžní
hrou „Hry bez hranic“. Účastnili se jí
všichni, kteří byli na táboře (včetně občasných návštěv…). Soutěžící byli rozděleni do 3 skupin na bělochy, žluťochy
a černochy. Pro snadnější rozpoznání
měl každý team oblečení v příhodné

barvě… Jednotlivé soutěže nebyli
nijak bodovány a šlo především o to si
zahrát a pobavit se.
V průběhu celého tábora se pak táborníci zdokonalovali ve skautských
dovednostech jako je třeba orientace v
mapě, morseovka, uzlování, šifry

Prázdninový výlet do Tasova
První prázdninový víkend jsme se
s dětmi vypravili směr Českomoravská vrchovina. Při předchozí návštěvě
u majitelů „koňské farmy“ – našich
známých, jsme se domluvili na několikadenním pobytu dětí.
Vyjeli jsme ve čtvrtek odpoledne
2. 7. autobusem směr Brno, dále jsme

pokračovali vlakem směrem do
Křižanova, tam jsme přestoupili na
další vlakový spoj do Velkého Meziříčí
a s vyčerpáním všech časových rezerv
jsme kolem půl sedmé večer dorazili
do Tasova. Tam nás čekala vydatná
teplá večeře a příprava na nocleh.
Plánované nocování v teepee se nevy-
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a další… Minimálně jedenkrát pak měl
každý také noční hlídku a službu v kuchyni.
Závěrem bych rád poděkoval všem
účastníkům za opravdu příjemně strávených 7 (+3) dní v krásné přírodě
a rodičům za veškerou pomoc s přípravou (především manželům Smrčkovým!).
Se stiskem levice Vuček

dařilo, protože po předchozím vydatném deštivém počasí, bylo teepee plné
slimáků a druhou noc rezignovali na
spaní s nimi i ti nejotrlejší. Postupem
času tedy na louce vznikl stanový
tábor, ve kterém jsme se postupně zabydleli.
Náš pobyt provázelo příjemné počasí, a tak se nám podařilo podniknout
několik výletů po okolí s koňmi i bez
nich: „napásli“ jsme se na družstevním hrášku, otrhali jsme si třešně, nasbírali houby, vykoupali se v rybníce.
Jeden výlet se nám podařilo sejít
z cesty a tak trochu zabloudit, nicméně
rychlé spojky několika řidičů s auty
nás dovezly zpět do cíle, kde nás čekala zasloužená odměna ve formě kynutých ovocných knedlíků.Ve chvílích
volna děti stavěly hráz v blízkém potoce, „staraly“ se o koně majitelů – Sáru,
Šohaje a půjčeného Kinga-, trénovaly
lezení po lanovém žebříku, malovaly
a podnikaly samostatné průzkumné
výlety po okolí.
Zpátky domů jsme se vypravili v pondělí 6. 7. vlakem z Osové Bitýšky do
Brna, přijeli jsme po 17. hodině do
Kovalovic. Myslíme si, že se výlet vydařil a dětem se líbil.
Stanislav Žemla
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Tělocvičná jednota Sokol Kovalovice
Prázdniny znamenají pro cvičení a tréninky vždy menší
útlum, protože dostávají přednost jiné
rekreační aktivity. Přesto bylo na hřišti velmi živo, ostatně stejně jako loňském a předloňském roce, neboť dáváme obci k dispozici některé naše
prostory pro provoz koupaliště.
Po skončení prázdnin se situace
vrátila do zaběhnutých kolejí. Začala
pravidelná cvičení těch nejmladších
pod vedením Standy Žemly, pravidelně se hraje badminton a nohejbal.
Nejvýznamnější podzimní akcí byl
výlet do Chorvatska, který uspořádali
členové badmintonového oddílu spolu
s ostatními příznivci aktivní dovolené
u moře. Tentokrát se vydali na tisíc kilometrů vzdálený, slunný ostrov Hvar.
Svatá neděle na Jadranu
Útočiště jsme nalezli v osadě Ivan
Dolac na jižním břehu ostrova, kam se
z Jelsi dostanete úzkým tisíc pětiset
metrů dlouhým tunelem. Autobus
tudy neprojede, takže žádné hotely
a davové šílenství. Ivan Dolac leží ve
významné vinařské oblasti a vína
s touto značkou, kvalitou a cenami
mnohonásobně převyšují ostatní dalmackou produkci. Na východ od Ivan
Dolacu jde o oblast bílých vín, na západ
se pak rodí bezkonkurenční červené.
Na jich obrácené kamenité stráně zavlažované mořskou rosou dávají skutečně delikatesní vína. Střediskem té
západní oblasti je Svatá Nedelja, tedy
Svatá Neděle. A právě z této, dnes i turistické obce, stoupá mezi vinohrady
strmá stezka. Když se po ní vydáte,
tak jako my, narazíte ve výšce 350 m
na velikou jeskyni ve vápencovém masivu, kde místní obyvatelé nacházeli

úkryt před Turky a posléze zde byl vybudován malý augustiánský klášter,
který byl na počátku 18. století zrušen.
Jeho zbytky, tak jako zachovalejší kostelík, zvonici a studnu, v jeskyni
Svatého Nedja naleznete dodnes.
Vystoupíte-li o 200 m výše, dojdete ke
kapli, odkud už je nádherný výhled na
několik dalmatských ostrovů i na skalnatou pevninu. Po náhorní planině,
rozdělené typickými zídkami a řídce
porostlé borovicemi, přicházíme okolo
nově budovaného ranče k vrcholu ce-

opuštěné, vesnice Humač dojdete asi
za půl hodiny. Je nevelká rozměrem,
ale unikátní tím, že byla osídlena již
5000 let před Kristem. Na keramice
zde nalezené nejstarší vyobrazení lodě
v Evropě. Datuje se do období 2500 let
př. n. l. Pro část výpravy, která šla
pěšky zpět do místa ubytování, to byla
zkouška turistické odolnosti.
Zbytek dovolené jsme využili k návštěvě kdysi řecké osady, dnes krásného starobylého města, Stari Grad.
Pozornost jsme také kromě mariny ve

lého Hvaru, a to 626 m vysokému
Svatému Nikolovi. Zde se zapisujeme
do vrcholové knížky a obdivujeme
nádherné výhledy na všechny světové
strany. Stejnou cestou pak sestupujeme do Svaté Nedelje.
Ještě jednu raritu jsme na Hvaru
navštívili, Grapčevu špilju. Jeskyni, ke
které z pastevecké a vinařské, dnes již

Vrbosce věnovali tamnímu opevněnému kostelu.
Podvečerní aktivity byly rekreačního charakteru jako boča a tenis.
Pobyt na tomto krásném ostrově
jsme korunovali báječnou večeří v konobě pana Dubokoviče v Pitve. Vřele
doporučujeme, zastavte se tam.
Zdeněk Stejskal a Miroslav Vlach

TJ Sokol Vin. Šumice, oddíl kopané
V červnu skončila mistrovská fotbalová utkání ročníku
2008-09 a naše mužstva se umístnila následovně: Žáci odehráli 16 mistrovských utkání, z toho 1x remizovali a 15x
prohráli. Skóre 1:124 a získali 1 bod.
Dorostenci odehráli 14 mistrovských utkání, z toho 5x
vyhráli, 2x remizovali a 7x prohráli. Skóre 27:29 a získali 17
bodů.
Muži odehráli 26 mistrovských utkání, z toho 11x vyhráli, 4x remizovali a 11x prohráli. Skóre 62:48 a získali 37
bodů.
Oddíl kopané se zúčastnil 20. června zájezdu do
Limbachu, kde muži hráli fotbalové utkání. V prvním polo-

čase domácí Limbach do utkání nastoupil s odhodláním odčinit porážku z loňského roku a nasázel v prvním poločase
našim fotbalistům čtyři branky. Ve druhém poločase hráči
Limbachu zvolnili tempo, abychom nejeli domů s velkým
přídělem branek. Utkání skončilo vítězstvím domácích 5:3.
V srpnu začala fotbalová sezóna ročníku 2009-10 a do
soutěží jsme přihlásili žáky a dvě družstva mužů. Muži „A“
hrají třetí třídu a muži „B“ hrají čtvrtou třídu. Dorostence
jsme nemohli přihlásit pro nedostatek hráčů. Oslovili jsme
bývalé a současné dorostence a založili družstvo mužů „B“.
Fotbalová utkání hrají v sobotu odpoledne.
Oddíl kopané přeje všem fotbalistům úspěchy na fotbalovém hřišti a hodně vítězství.
Ladislav Šedý, sekretář oddílu kopané
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Quad Team Kovalovice
– pokračování z minulého zpravodaje
V pořadí již čtvrtým závodem se seriál přehoupl do své druhé poloviny.
Účast na tomto závodě konaném
v Bělé u Jevíčka ani
tentokráte naši jezdci
Jarek Šmerda a Milan
Terber nepromarnili.
Počasí v průběhu dne
bylo ideální, obloha
bez mráčku, slunečno
a docela teplo. Trať byla jako vždy
skvěle připravená i přes skutečnost,
že v sobotu před závodem na ní soutěžilo až do pozdních odpoledních hodin
početná skupina motokrosařů. Při ranním tréningu byla trať ještě místy dost
mokrá, po večerním dešti, nicméně
slunce zapracovalo a při kvalifikaci byl
povrch takřka ideální. V konkurenci 25
čtyřkolek v kategorii hobby si naši
jezdci vybojovali pozice v první řadě na
startovacím roštu. Milan zajel 7. nejlepší čas, Jarek 9. nejlepší čas se ztrátou pouhé jedné vteřiny za Milanem.
Kvalifikační časy, s velmi malými odstupy, předznamenaly tvrdou konkurambory u nás patří k základním zemědělským plodinám.
Dříve se jim říkalo „chléb chudých“,
protože se pěstovaly téměř na každé
zahradě či poli a pro chudé to bylo
jedno z mála jídel, které si mohli dovolit.
Že se k nám do Evropy dovezli
z Ameriky, to ví mnozí z nás.
Málokdo však ví, že zpočátku nebyly
určeny ke konzumaci, ale k okrase.
Zejména mezi šlechtou byly považovány za květinu. V 18. století se staly
krmivem pro dobytek. Lidé je začali
jíst spíše z nouze až v době hladomoru za vlády Josefa II.
Název prý dostaly podle kraje,
odkud je k nám přivezly, tedy
z Branibor v Německu. Říkalo se jim
však také zemská jablka, zemčata, zemáky či erteple (z německého
„erde“- země, „apel“ – jablko).
K této plodině se neváže příliš
mnoho zvyků. Snad jen na
Českomoravské vrchovině, kde se
pěstovaly na větších statcích, po
ukončení sklizně hospodyně pohostila sběrače dobrým obědem a nějakým

B
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renci v této kategorii. Po polední
pauze odstartovala první rozjížďka.
Start proběhl bez výraznějších komplikací, po první zatáčce si oba naši jezdci udrželi pozice v první desítce startovního pole. Po
fyzicky náročné jízdě
na rychlé trati si
Jarek Šmerda vybojoval 5. místo - hned
před Milanem, který
dojel na místě 6.
V druhé rozjížďce se projevil úbytek
sil a po krásném souboji tří jezdců,
Michala Pavláta z Prostějova, Jarka
a Milana, v druhé polovině rozjížďky,
si nakonec naši jezdci vybojovali sedmou (Milan) a osmou (Jarek) pozici,
za šestým Pavlátem. V celkovém pořadí po obou rozjížďkách se Jarek umístil
na 7. místě, Milan na místě 8., oba se
ziskem 29 bodů do celkového hodnocení seriálu. Po tomto závodě bude následovat 12. července pátý závod
v Karlíně u Čejče. V celkovém hodnocení se v tuto dobu Milan drží na krásném třetím místě a Jarek se vyhoupl
na místo páté. Máme před sebou ještě

BRAMBORY

čtyři závody, takže boje o vylepšení,
případně udržení pozic ještě zdaleka
neskončily.
Zde, na tomto místě, bych rád poděkoval našemu stálému „doprovodnému
týmu“ Pepovi Mazálkovi a Mirkovi
Valehrachovi nejen za diváckou podporu na závodech, která nás tlačí vpřed,
ale také za obětavou pomoc v depu.
Chtěl bych také vyzvat ty z vás, které
motokros a quadkros zajímá, abyste
neváhali a podpořili tak náš tým v dalších závodech, které jsou díky konkurenci náročnější pro jezdce a tak atraktivnější pro diváky. Neváhejte a přijďte
strávit pěkné sportovní nedělní odpoledne při některém ze závodů!
Další akcí, kterou náš team v nejbližší době čeká, je největší sraz čtyřkolek, pořádaný na krásné motokrosové trati v Pacově. Reportáž z tohoto
celorepublikového srazu si určitě nenechte ujít v příštím vydání zpravodaje. Na našich webových stránkách
www.quad-usa.cz najdete nejen
mnoho fotografií ze závodů a kompletní výsledky, ale další zajímavé informace ze světa čtyřkolek.
Za QuadTeam Kovalovice
Jaromír Šmerda
(podle výrazu „zemská jablka“)
vznikla v České Třebové. Peče se
tam místní specialita z bramborového
těsta – „jabkancové placky“ plněné
tvarohovou nebo povidlovou náplní.
PRANOSTIKY O BRAMBORÁCH
Na svatou Františku déšť, neurodí
se brambory. (9. březen)
Na Kazimíra pohoda – na brambory úroda. (5. březen)
Na svatého Jakuba brambor plná
úroda. (25. červenec)
Prší-li o svatém Rochu – bramborů
každý den trochu. (16. srpen)
Na svatého Matouše – brambory do
koše. (21. září)

alkoholem. Společně se pak veselili
v hospodě.
Po ukončené sklizni zůstávalo na
poli sem tam pár brambor. Ty pak
sbírali pasáčci a pasačky a pekli si je v
ohni z bramborové natě. Čekání na
výbornou pochoutku si krátili různými hrami.
Zajímavá, ne příliš stará lidová tradice s názvem „Jabkancová pouť“

Od Šimona a Judy
paste, pasáci, všudy,
ať je řepa nebo zelí,
má být všechno uklizený. (28. říjen)
Šimona a Judy –
zima je všudy,
kožich sneste z půdy,
tuhnou na poli hrudy.
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tuace, tak mezilidské vztahy. Zvýšila
se vzdělanost (současný král je absolventem prestižní francouzské univer-

P. Slavíček se ve své práci snaží
upřednostňovat to, co slouží celé komunitě – stavba školy, vodovodu, kostela. Na podporu jeho aktivit jsme
v našem kostele uspořádali sbírku,

zity) a na minimum klesla kriminalita.
Rád bych připomněl několik zajímavých příhod, které P. František vyprávěl. Krátce po svém příchodu slyšel,
jak jeden malý chlapec říká svému tatínkovi: „Ale on je celý bílý!“ A jeho
otec jej upokojil: „To nevadí, že je bílý,
ale duši má černou, stejně jako my.“
A chlapec byl spokojený.
Pozoruhodné je také chápání viny,
které se v této tradiční africké společnosti projevuje. Za největší prohřešky
jsou považovány ty, které nabourávají
život komunity. Když byl jeden muž
nevěrný své ženě, nebylo to považováno za nějaké zvláštní provinění do té
doby, dokud se o tom nedověděla celá
obec. Neříkám, že s tímto názorem je
možné na 100 % souhlasit, ale kolik bolestí a problémů by i v naší společnosti
ubylo, kdyby se lidé v první řadě snažili neznepříjemňovat život druhým.

která vynesla 62 tis. Kč. Chtěl bych
touto cestou ještě jednou poděkovat
všem, kdo do ní přispěli.
O zkušenostech tohoto kněze a lékaře, o jeho vztahu k černému kontinentu, o životě uprostřed Afriky,
a také o Vánocích uprostřed tropů vypráví dokumentární film ADV Studia
„Nohama na rovníku, hlavou v nebi“,
který před časem vysílala také Česká
televize. Tento film je možné v omezeném množství zakoupit v kostele,
případně si půjčit na faře.
Život v tomto pro nás tak exotickém
koutu světa hodnotí MUDr. Slavíček
slovy: „Sociálně a kulturně zde mnohdy žijeme v prostředí doby knížete
Václava, a přitom nám tu začíná fungovat mobilní síť.“ Radost a naději by ale
mnozí přesycení a unudění Evropané
mohli zdejším lidem závidět.
P. Jan Nekuda, farář

Africký misionář v Pozořicích

inzerce

Už jste měli někdy možnost setkat
se s pravým nefalšovaným africkým misionářem? My ano, v neděli 26.7.
v našem kostele. Ovšem obavy, jak se
s ním domluvíte, byly zcela liché.
Tímto misionářem byl brněnský rodák,
kněz MUDr. František Slavíček, který
nedávno oslavil šedesátku. Vystudoval
medicínu, stal se kardiochirurgem, pracoval nějakou dobu v nemocnici u sv.
Anny v Brně, pak přešel do Bratislavy.
Ještě za svého brněnského pobytu byl
v tzv. podzemní církvi tajně vysvěcen
na kněze a vždy měl touhu jít do misií.
Toto jeho přání se mu splnilo až po
r. 2000, kdy za svého studijně-formačního pobytu v Itálii se dověděl, že katolická misie Fontem-Fonjumeto v Kamerunu potřebuje náhradu za kněze,
který po letech ze služby odchází.
Tato kamerunská misie má tradici
dlouhou už téměř 50 let. Kmen
Bangwa v Kamerunu tehdy v polovině
šedesátých let vymíral. Kojenecká
úmrtnost činila přes 90 %, chyběly
téměř všechny základní potřeby. Král
kmene požádal o pomoc místního biskupa a ten se obrátil na představitele
Hnutí fokoláre. Lidé z Hnutí vybudovali nemocnici, vodní elektrárnu, školy
a potřebnou infrastrukturu. Horko,
téměř stoprocentní vlhkost, malárie,
spavá nemoc a značně odlišný způsob
uvažování domorodců, to vše denně
provázelo první průkopníky při budování misií ve Fontem a Fonjumeto.
Výsledkem jejich práce však nakonec
bylo snížení dětské úmrtnosti na 2%.
Kmen Bangwa byl zachráněn a nastal
čas rozvoje. Zlepšila se jak sociální si-
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Seznam věcí do sbírky pro Charitu
• Bavlněné oblečení a prádlo pro
kojence, děti i dospělé
• Nepoškozené: zimní oblečení
(sportovní bundy, kabáty), kožené
věci (bundy, kabelky, peněženky,
pásky), záclony, larisy, vlněné
deky, spací pytle, lůžkoviny, ručníky, utěrky
• péřové přikrývky a polštáře
• látky nejméně 1 m2
• plyšové hračky
• knihy - naučné i beletrii, učebnice, slovníky
Darované věci přineste zabalené do
pytlů nebo tašek – ne do krabic či
kufrů.
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DO SBÍRKY UŽ NEMŮŽEME
BRÁT:
• Svetry, silonové a dederonové
oblečení
• Saka, uniformy, vatované kabáty,
balonové a šusťákové kabáty
• Péřové bundy, vatované přikrývky,
• Obnošené boty
• Stany, koberce, matrace
• Lyžařské potřeby (lyže, hůlky,
boty,)
• Veškerý nábytek, šicí stroje, jízdní kola, kočárky, kufry
• Školní potřeby
• Prací prostředky, hygienické
a toaletní potřeby

Konečná verze pohlednice

• Nebezpečný odpad (televizory,
počítače), drobné elektrospotřebiče (kuchyňské roboty, kávovary, varné konvice, lampy)
• Domácí potřeby (sklenice, talíře,
hrnce, kuchyňské nářadí)
• Brýle
• Molitanové věci a jakékoliv odřezky molitanu
NENOSTE VĚCI, KTERÉ NEBEREME – náklady na jejich likvidaci výrazně snižují hodnotu naší sbírky!
Děkujeme za pochopení

Oznámení
Farní charity
Ve vedení Farní charity Pozořice
došlo v letošním roce ke změně.
Funkci vedoucí převzala paní Zdislava
Hoffmannová ze Sivic.
Děkujeme tímto paní Marii Titzové
za dlouholeté vedení charity a paní
Hoffmannové přejeme mnoho obětavých spolupracovníků v této záslužné
práci.
Děkujeme za pomoc při sbírkách
a zvláště při Tříkrálové sbírce.
Děkujeme také, že nezapomínáte na
naše tři adoptované děti z Indie.
Přispět na jejich výchovu můžete při
jarní a podzimní charitní sbírce nebo
kdykoli u paní Ludmily Šmerdové,
Pozořice 27.
Kontakt na novou vedoucí:
Zdislava Hoffmannová, Sivice 190,
tel. 605 708 399, mail slavkahof@seznam.cz

Vildenberk u Pozořic
Pokus o kresebnou rekonstrukci podoby
hradu pro dobu kolem roku 1380 s erbem
Půty z Vildenberka. Půta byl zřejmě začátkem 14. století zakladatelem hradu. Jeho potomci prodávají r. 1371 hrad moravskému
markraběti Janu Jindřichu Lucemburskému
a jeho synu Joštovi. K panství tehdy náležely vsi Pozořice, Kovalovice, Šumice (dnes
Viničné Šumice), Hostěnice, Velešovice,
Čechy (dnes Čechyně u Rousínova),
Holubice, Kruh, Korolupy (zaniklá ves snad
v lesích nad Olšany), Vítovice, Hrušky. Hrad
zanikl koncem 14. století. Důvodem byly asi
markraběcí války, které znamenaly zkázu
pro mnoho hradů na Drahanské vrchovině.
Dnes zde již najdete jen rozsáhlé hradní příkopy a obranné valy, které svědčí o tom, že
šlo ve své době o jedno z nejrozsáhlejších
šlechtických sídel na Moravě.
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Knihovna
Vážení čtenáři,
v letošním roce máte
v knihovně možnost si vybrat z deseti časopisů.
Vlasta a Zdraví znáte asi
všichni, Čtyřlístek mají
rády děti. Flora, Receptář, Zahrádkář
ocení zahrádkáři, maminky s malými
dětmi časopis Máma a já. Zajímají vás
památky, výlety a zajímavosti, historické mýty, omyly a otazníky, bitvy,
spiknutí, příběhy slavných a osudy mocných? Pak si vyberte časopisy Moje
země a History revue. Generace – to je
časopis pro seniory, ale seriozní a zajímavé články ocení snad každý.
Minulý týden nám přivezli nový soubor knih z okresní knihovny. Knížka
pro menší děti Nové obrázky zvířat
přináší krátké texty a ilustrace zvířat
z celého světa.
Skřítek do bytu nepatří je také
pohádková kniha pro děti.
Dívčí příběh Láska se zakazuje –
týden prázdnin na ostrově ve Středozemním moři se stává pro Adélu pěkně
vzrušujícím.
Léto, slunce, prázdninové lásky –
sedm povídek o prázdninových láskách.
Děti slavných – herci, zpěváci
a umělci vzpomínají na své hříchy
z dětství a líčí lapálie se svými vlastními dětmi.
Nejkrutější muži a ženy v dějinách – šestnáct příběhů o známých lidech – Nero, Attila, král Jan, Rasputin,
Drakula atd.
Skanzeny v Čechách a na Moravě – turistický průvodce po muzeích
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pod širým nebem. Vládcové ráje –
cestopis od známého cestovatele Miroslava Satingla.
300 nej…. 100 největších objevů
archeologie, 100 lékařských objevů a 100 největších katastrof.
Panoptikum města
brněnského, Smrtihlav
v lázních, Agentura
Puzzle, Vražda v Mariánských lázních – to jsou knížky pro čtenáře detektivek.
Příliš pozdě na slzy – příběh z tábora pro zlobivé holky z lepších rodin.
Při náročné tůře je zabit vedoucí skupiny a pro vyděšená děvčata se stane
návrat do tábora zápasem o přežití.
Údolí divokých koní – autor Zane
Grey – příběh z divokého západu.
Už neplač – od autorky L. Howardové. Nevšední román o ženě, která
celý život hledá své unesené dítě.
Švecová Jana – Mé slzy zůstaly
v Iráku – román o nezkušené a naivní
Věře, která v Iráku nachází osudovou
lásku ze starého arabského rodu.
Ségra za všechny prachy – příběh
o dvou rozhádaných sestrách, které
smíří až vražda a ohrožení života.
Knihy spisovatele Wilbura Smitha
nás zavedou na Africký kontinent. Andělé pláčí, Leopard loví v temnotách . Sága rodu Ballantynů se
odehrává v dnešní Zimbabwe. Zlatokopové – dobrodružný příběh z prostředí tábora bezohledných zlatokopů.
Ještě informace pro nové čtenáře.
Knihovna je otevřena v sobotu (mimořádně v pátek – info. obecní rozhlas a pí.
Blahová – drogerie) od 14,00 – 15,00
hodin.
Připravila Milada Terberová

Milé hospodyňky!
Před časem mě kamarádka poslala e-mail
s názvem „Kolik řízků znáš, tolikrát jsi člověkem“.
Byla jsem překvapená, kolikrát člověkem mohu být. Ráda
se s Vámi o tyto recepty podělím. Receptů je celkem 23. Pokud
se do tohoto čísla zpravodaje všechny nevejdou, můžete se na
ně těšit v příštím čísle.
Dobrou chuť přeje Jitka Šmerdová
1. Trojité řízky
4 plátky vepřové krkovice, plátkový sýr Eidam, plátky
šunkového salámu, sůl, pepř, vejce, mouka, strouhanka,
hořčice, tuk na smažení.
Z vejce, mouky a strouhanky si připravíme těstíčko na
obalování. Maso naklepeme, posolíme, popepříme, potřeme
slabě hořčicí, položíme na něj plátek sýra, opět slabě potřeme hořčicí, na sýr plátek šunky a obalíme šikovně (plátky

spojí hořčice, lze i použít párátka) v těstíčku. Usmažíme
v horkém tuku do zlatova. Podáváme s bramborovou kaší
a zeleninovým salátem.
2. Řízky v majonéze
5 řízků (vepřová kýta, kotleta), 2 vejce, 10 dkg majonézy,
sladká paprika, trošku pálivé papriky, 1 polévková lžíce sojové omáčky (případně magi), 1 vrchovatou lžíci solamylu.
Vše řádně promícháme a vyšleháme až vznikne nálevový
lák. Řízky naklepeme z obou stran, osolíme a opepříme a pak
zalijeme lákem. Takto necháme řízky v lednici 3 - 5 dnů zaležet. Nakonec pečeme na oleji jako obyčejné řízky. Jako přílohu podáváme hranolky nebo s vařenými brambory.
3. Řízky v těstíčku
4 vepřové řízky (nebo kuřecí), 2 celá vejce, 1 lžička soli,
1/2 lžičky pepře, 1 lžička worchesteru, 1 lžička maggi,
1 lžička hořčice, 2 lžíce solamylu a 2 stroužky česneku. Do
těstíčka maso naložíme na 24 hod.
Pokračování příště
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Rozhovor s paní Mgr. Olgou Růžičkovou
Na začátku školního roku nastoupila do Mateřské a Základní školy ve
Viničných Šumicích nová ředitelka paní Mgr. Olga Růžičková. Při příležitosti schůzky školské rady jsem paní ředitelce položila několik otázek.
Můžete nám v krátkosti nastínit váš
životopis?
Ač jsem se narodila v Klatovech, celý
život jsem strávila na Moravě, mám zde
celou rodinu a hluboko zapuštěné kořeny. Dětství a mládí jsem prožila ve
Vyškově, kde jsem chodila do základní
školy a pak na gymnázium. Další životní etapa pokračovala v Brně, kde jsem
začala studovat učitelství pro 1. stupeň.
V Brně už jsem také zůstala, vdala se
a začala učit. Nejdřív na základní škole
Bzenecká a později na základní škole na
Úvoze. Přišly děti (mám dva kluky) a čas
kvapil tak rychle, že jsem se po šestnácti
letech práce v jedné škole rozhodla pro životní změnu.
Co vás ve škole ve Viničných
Šumicích potěšilo, zaujalo nebo snad
i překvapilo?
Především ta pohoda a poklid, jak ve
třídách jako celku, tak mezi jednotlivými
dětmi. Dál mě potěšilo, jak upřímně mě
přivítali rodiče mých žáků i dětí z jiných
tříd, velmi mě těší vstřícnost všech zaměstnankyň školy a jsem moc ráda i za
podanou pomocnou ruku ze strany našeho zřizovatele.
Co byste chtěla ve škole změnit
k lepšímu?
Především se chci zaměřit na co
možná nejotevřenější kontakt školy s rodiči a s veřejností vůbec prostřednictvím
schůzek, dnů otevřených dveří, neformálních setkání nebo netradičních dílen. Již
velmi brzy budou mít rodiče možnost
oslovit s jakoukoliv věcí přímo učitele
prostřednictvím jejich e-mailové adresy.
Koncem října spustíme naše nové internetové stránky na adrese www.skolavinicnesumice.cz, na kterých s kolegyněmi
právě usilovně pracujeme a kde budou
mít rodiče i veřejnost příležitost podívat
se, jak to na naší škole chodí, co právě
děláme, co chystáme.
S pomocí všech zaměstnanců naší
školy bych chtěla udržet klima téměř rodinné pohodové školy, kam se děti těší,
a na kterou se mohou rodiče kdykoliv obrátit, pokud je něco v souvislosti s výukou či výchovou jejich dětí trápí.
Naše děti jsou moc šikovné a byla by
škoda je nevidět na některé veřejné akci
ve Viničných Šumicích nebo v Kovalovicích. Již po těch několika týdnech, co

jsem zde, jsem se přesvědčila o tom, že
naše děti toho hodně umí a mají se čím
pochlubit. Věřím tedy, že se brzy uvidíme
i mimo školu.
Určitě budeme pokračovat v osvědčených aktivitách, ale chystáme i nové, na
kterých začneme pracovat během několika následujících týdnů, ihned, jakmile se
ještě trochu více rozkoukám na novém
působišti. O všem, co připravujeme,
budu rodiče i veřejnost pravidelně informovat prostřednictvím obecních zpravodajů a na našich internetových stránkách.
Od září mohou naši žáčci trávit svůj
volný čas v zájmových kroužcích: v již
tradiční angličtině pro 1. a 2. třídu
a nově v kroužku zdravotní tělesné výchovy a flétny. Máme i příležitostný taneční kroužek a výčet našich aktivit se
v budoucnu ještě rozšíří.
V neposlední řadě bych ve spolupráci
s naším zřizovatelem, obcí Viničné
Šumice, chtěla pokračovat v pracích na
zkvalitňování školního interiéru.
Pokud jste učila ve městě, je nějaký
rozdíl mezi dětmi z města a z vesnice?
Děti jsou dětmi, ať žijí ve městě nebo
na vesnici. Právě kvůli nim jsem měla
svoji práci v Brně moc ráda, a tak tomu
bude určitě nadále i zde, o tom jsem již
teď přesvědčena. Určité rozdíly ovšem
mezi oběma skupinami vnímám. Za
prvé jsou zde děti o poznání klidnější.
Souvisí to pravděpodobně se životním
tempem, který je na vesnici pokojnější,
než ve větším městě, určitě alespoň pro
děti. Děti jsou zde zvyklé zdravit už
z dálky a pěkně se chovají k dospělým.
Přece jen se zde projevuje mnohem
menší anonymita vesnice oproti velkému
městu, a to je mi sympatické. Také se mi
moc líbí, jak se k sobě děti chovají navzájem. Mnohdy se znají od malička
a na jejich vztahu je to znát.
Jaké máte koníčky?
Moc ráda čtu, nejraději historické romány. Také mě baví současní čeští prozaici (například Jáchym Topol nebo
Květa Legátová). Naposledy jsem četla
Rok kohouta od Terezy Boučkové. Tahle
knížka nutně musí zasáhnout každou
matku. Baví mě plavání a badminton,
v létě turistika po našich horách, prohlídky zámků a v zimě lyžování. Mezi

Nové logo Mateřské školy a Základní
školy ve Viničních Šumicích
moje koníčky patří také zábava mých
dětí, takže chodím na jejich klavírní
koncerty, díky nim pasivně fandím judu,
skateboardingu a fingerboardingu.
Dostala jste někdy ve škole pětku
nebo poznámku? (nějaký zážitek, který
se Vám promítá z dětství ve Vaší práci
nebo cokoli úsměvného ze školního
prostředí).
Samozřejmě, že jsem dostala špatnou
známku. Koneckonců, kdo z nás ve škole
někdy neschytal pětku? Při nástupu do
školy jsem byla neposedné a upovídané
dítě. Jsem narozená v srpnu, takže jsem
v září měla čerstvě šest, byla jsem nejmenší ze třídy, na školní fotografii
z konce první třídy ještě pořád nedosáhnu nohama na zem. Zkrátka se jim
zdálo, že do školy ještě nepatřím a chtěli
mě pravděpodobně vrátit do školky.
Neslo to spolu spoustu situací, nad kterými se dnes mí synové dobře baví, když
jim o nich moje maminka vypráví.
Nicméně to se mnou tehdy nakonec vydrželi a po Vánocích už paní učitelka
mamince sdělovala, že do školy chodí
úplně jiné dítě a na vracení do školky si
jaksi nevzpomínala.
Chcete něco vzkázat na závěr našim
čtenářům?
Chtěla bych je především pozdravit
a popřát hodně zdraví a pohody.
Milí čtenáři, pokud máte doma děti
školou povinné, ať už v naší malé milé
škole nebo kdekoli jinde, přeji Vám
mnoho trpělivosti, důslednosti a radosti
při jejich výchově.
A nakonec dovolte, abych Vás pozvala
na den otevřených dveří, který bude na
naší škole 26. listopadu. Přijďte se na
nás podívat dopoledne do výuky nebo si
prohlédnout školu odpoledne od 16 do 18
hodin a současně si i spolu s vašimi
dětmi vyrobit malou upomínku v minidílničkách, které pro vás připravujeme.
Připravila Jitka Šmerdová
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Tajenka − pohledy do historie
V brněnské kotlině žil člověk již od pravěku; na území Brna byla sídliště již v době Velkomoravské říše. Kolem r. 1000 vznikla osada u brodu přes řeku Svratku, nynější
Staré Brno, a ta dala městu jeho jméno. Od 11.stol. zde stál ...(viz tajenka), sídlo přemyslovského údělného knížete. V předhradí se vyvíjely české trhové vsi - jak na Starém Brně, tak kolem Horního (Zelného) trhu. Od 13. stol. přicházeli cizí kolonisté:
Němci, Flandrové a Valoni, kteří se usídlili kolem Dolního náměstí (Svobody). Svoji
obec vytvářeli i Židé v dolní části dnešní Masarykovy ulice.
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rovice; SPZ aut Karviné.- 7. Jazyková
spona; park.- 8. Elektroda; hmota.- 9.
Domácky Oxana; křičet.- 10. Ženské
jméno; postaviti se.- 11. SPZ aut Kolína; očekávat; zkratka pro jihovýchod.- 12. Chuť; lesní porost.- 13.
Tlumok; africký stát.- 14. Ženské
jméno; pokropit. - 15. Nepolíti vařící
vodou.- 16. Knihy na fotky; útvar
prvohor
Pomůcka: Edom, Rona, Traka, utum.
Autor: Ing. Ladislav Majer
Řešení z minulého čísla
KOVALOVICKÝ ZÁMEK

B
C
D

Vítáme do života

E

Stejskal Šimon
30.5.
Kupčík Adam
9.7.
Lečbychová Markéta 18.7.
Koláček Martin
12.9.

F
G
H
I
VODOROVNĚ: A. Ubytovací zařízení; výhodná koupě; kajuta.- B. Nedaleko; onam (zastarale); mužské
jméno.- C. Podbradek; svorka; vojenská jednotka; předložka.- D. Vzácný
druh sovy; psí obydlí; právo nesouhlasu; SPZ aut Opavy.- E. Tajenka.F. Konání (básnicky); domácky Rovena; točit; část oceánu.- G. Římská
čtyřka; obvazová potřeba; zelenina;

horský celek.- H. Zdánlivě; vyhrnovat; pochoutka ze zabíjačky.- I. Napodobenina; třetí pád; látka v těle
hmyzu.

Naši
jubilanti

SVISLE: 1. Domácí pták; biografy.2. Obstarávat.- 3. Rozpouštědlo; plavidlo.- 4. Území v Zajordánsku; jihoafrická řeka.- 5. Nálev; kovalovické
koupaliště.- 6. SPZ aut Olomouce; bo-

Blahopøejeme všem jubilantùm a
pøejeme jim pevné zdraví
a dobrou pohodu do dalších let.
SRPEN, ZÁŘÍ, ŘÍJEN

Jméno
Sehnalová Vojtěška
Šmerdová Růžena
Laichmannová Zdeňka
Kotvrdová Ludmila
Koblihová Jarmila
Bína Karel
Valehrach Miroslav
Mazálek Antonín

Věk
60
102
75
75
75
70
60
60

č.p.
188
107
114
186
191
136
176
92

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.
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).

PLNÁ MOC
My níže podepsaní zplnomocĖujeme tímto Obec Kovalovice, zastoupenou Ing. Petrem
Hlaváþem k zastupování pĜi kolaudaþním Ĝízení na Stavebním úĜadČ PozoĜice pro stavbu
kanalizaþní pĜípojky k nemovitosti þ.p.……….. v k.ú.a obci Kovalovice
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Jméno, pĜíjmení, datum narození, bydlištČ

Podpisy: ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Tuto plnou moc pĜijímám v plném rozsahu.

......................................................................
Ing. Petr Hlaváþ
Obec Kovalovice

PĜílohy:
- Potvrzení provádČcí firmy (pĜípadnČ dozora)
- potvrzení o kontrole správnosti napojení na kanalizaþní systém povČĜeným
pracovníkem VAS – (doklad o úplné kontrole kan. pĜípojky)
- potvrzení o kontrole a neporušenosti sítí JMP
O2 – Telekom
E.ON

Popis a zdĤvodnČní zmČn oproti pĤvodnČ schválené projektové dokumentaci:

Zápis o prohlídce a kontrole kanalizaþní pĜípojky
Stavba:
Kanalizaþní pĜípojka
Objekt:
Rodinný dĤm
Místo:
Konaný dne:

PĜítomní_____________________________________Podpis
Dodavatel:
Za investora:

Technické údaje o prĤbČhu prohlídky
a) odpadní ležatá kanalizace a vČtrací potrubí jsou provedeny z KG trub, ležaté potrubí je
tČsnČno na gumové kroužky
vyhovuje
b) pĜipojovací potrubí je provedeno z KG trub; zaĜazovací pĜedmČty a podlahové vpusti
jsou osazeny zápachovými uzávČrkami
vyhovuje
c) dešĢová kanalizace je oddČlena od splaškové
vyhovuje

