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Výpis z usnesení č. 6/2009
Zastupitelstva obce Kovalovice, ze zasedání konaného dne 29. 10. 2009
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno…, je tedy usnášeníschopné.
Omluveni: Kotvrdová Jiřina
Jmenovalo: zapisovatele: Petra Filipa
Zvolilo: ověřovatele zápisu: Stanislava Pernicu, Ivana Sukovatého.
Schvaluje:
- zřizovací listinu MŠ Kovalovice
- rozpočtové opatření č.5 dle přílohy
- složení hlavní inventární komise pro
inventuru za rok 2009 ve složení:
předseda - Pernica Stanislav, členové - Sukovatý Ivan a Filip Petr
Rozhodlo:
- že obec nevyužije možnosti navýšení

místního koeficientu daně z nemovitostí, protože pro rok 2010 již došlo
ke dvojnásobnému navýšení sazeb
daně z nemovitostí novelou zákona,
schválenou v Poslanecké sněmovně.
Bere na vědomí:
- zprávu o průběhu stavby kanalizace
v obci
- zprávu starosty o hospodaření obce
za III. kvartál
Pověřuje a ukládá:
- starostovi a místostarostovi jednat
podle schváleného usnesení.
Schváleno všemi přítomnými členy
zastupitelstva obce.
Ing. Stanislav Honek
Milan Blahák-starosta

Vážení spoluobčané,
dostává se vám do ruky první vydání
Zpravodaje letošního roku. Zima se již
snad definitivně vzdala své nadvlády
a my se musíme připravit na dokončovací práce po stavbě splaškové kanalizace. V prvé řadě se musí nachystat
podklad pro asfaltování místních komunikací „Druhá strana“ a zapravit rýhu
po kanalizaci asfaltem „Na Place“. Zároveň budeme pokračovat v rekonstrukci chodníků. Veškeré práce na
veřejné části kanalizace včetně zapravení povrchů vozovek musí být ukončeny do konce května. Jiné je to
s přípojkami k jednotlivým nemovitostem. Rozhodnutí o předčasném užívání
kanalizace bylo vydáno pro celou obec
Kovalovice dne 8. 2. 2010, nic tedy nebrání v připojování na novou splaškovou kanalizaci. Termín připojení všech
nemovitostí a možnost vyřídit kolaudaci za majitele domů prostřednictvím
pana ing. Hlaváče je do konce měsíce
srpna! Nejzazší termín napojení je
31. 12. 2010. Jednoduše řečeno, pan
ing. Hlaváč v případě zplnomocnění vyřídí kolaudaci přípojky za majitele, jestliže bude nemovitost připojena do
konce srpna. Kdo se napojí po tomto
datu, vyřizuje kolaudaci přípojky na
Stavebním úřadě Pozořice již sám.
K dnešnímu dni je v naší obci napojeno
13 nemovitostí. Obecní objekty jsou již
všechny napojeny na splaškovou kanalizaci.
Jistě jste si všimli, že všude kolem
nás odstartovala volební kampaň. V letošním roce jsou dokonce troje volby:
parlamentní, na podzim senátní a komunální. Věřím, že vám není lhostejné
to, co se kolem vás děje a půjdete k volbám ovlivnit svoji budoucnost.
Vše dobré ať vás provází rokem
2010.
Milan Blahák,
starosta obce
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Výpis z usnesení č. 7/2009
Zastupitelstva obce Kovalovice, ze zasedání konaného dne 15. 12. 2009
Zastupitelstvo obce:
Konstatuje, že z 9 členů je přítomno 8, je tedy usnášeníschopné. Omluveni: - Bucek Radomír
Jmenovalo: zapisovatele: Jiřinu Kotvrdovou
Zvolilo: ověřovatele zápisu: Stanislava Pernicu, Ivana Sukovatého.
Schvaluje:
- rozpočtové provizorium na rok 2010,
v rozsahu měsíčních výdajů do výše
1/12 skutečných výdajů předešlého
roku, do doby schválení rozpočtu.

- obecně závaznou vyhlášku č.2/2009
o místním poplatku.
- přílohu č. 2 ke smlouvě s firmou
AVE.CZ – cenová příloha na rok
2010
- rozpočtové opatření č. 6 dle přílohy
- snížení měsíční odměny neuvolněnému místostarostovi na částku 3200,Kč měsíčně s účinností od 1. 1. 2010
- smlouvu o zřízení věcného břemene
na pozemku PK 938, PK 940 v k.ú.
Kovalovice s E.O.N. Distribuce, a.s.
pro kabelové vedení dle g. p. 349427/2009 za úplatu 5.000,-Kč
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- nájemní smlouvu na obecní byt s Danou Kalčíkovou s platností do konce
března 2010. Nájemné se zvedá na
částku 1100 Kč/měsíc
Bere na vědomí:
- informaci o výši vodného a stočného
na rok 2010
- informaci o nabídce na dodávku
elektrické energie od firmy BICORN
- zprávu kontrolního a finančního výboru o nedodržování ustanovení
nájemní smlouvy nájemcem restaurace Na Tvrzi
Pověřuje a ukládá:
- starostovi a místostarostovi jednat
podle schváleného usnesení.
Schváleno všemi přítomnými členy
zastupitelstva obce.
Ing. Stanislav Honek
Milan Blahák-starosta

Informace OÚ
• V sobotu 10. 4. 2010 v době od
9.00-11.00 hod. bude „Na place“ vedle
restaurace umístěný kontejner na velkoobjemový odpad. Zde je možné
umístění odpadu jiného než nebezpečného a komunálního. (Např. rozmontované staré kuch. linky, postele, matrace, křesla apod.)

I takhle umělecky může vypadat oddělení splaškových a dešťových vod

• Mobilní svoz nebezpečného odpadu proběhne v pátek 21. května v době
od 16.00-17.00 hod. před obecním úřadem. Do tohoto sběru patří staré autobaterie, ledničky, televize, PC, monitory, mrazáky, pneumatiky bez ráfků,
léčiva, postřiky apod.
• Pokud máte potřebu zbavit se
staršího kuchyňského vybavení - talířů
a příborů, máme zájem pro vybavení
místnosti „Pekla“ pro různé oslavy
apod.
Obec Kovalovice.

Nabídka zhotovení
kanalizačních přípojek

Práce na kanalizační přípojce ve školce

Bronislav Babčan, Ivaň 92,
tel.: 736 658 425. Cena za běžný metr
přípojky 900-1000 Kč včetně potrubí a
zásypu (je jedno zda jde o ruční nebo
strojový výkop).
Cena za montáž potrubí bez výkopu
včetně materiálu cca 300 Kč/m.
Firma nedělá protlaky.
Cenová kalkulace zdarma.
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Zpráva o operativnì-bezpeènostní situaci v obci Kovalovice
za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009
V návaznosti na naøízení vlády
Èeské republiky o vzájemném poskytování informací nezbytných pro plnìní
úkolù pøi zabezpeèování místních záležitostí veøejného poøádku Vám tímto
pøedkládám zprávu o operativnì bezpeènostní situaci týkající se spáchané
trestné èinnosti, pøestupkového jednání a spolupráce s Vaším obecním úøadem za uvedené období ve Vaší obci.
1) Trestná èinnost spáchaná
v obci Kovalovice:
Ve shora uvedeném období bylo
v katastrálním území obce Kovalovice
spácháno celkem 8 trestných èinù, kdy
u 3 trestných èinù byl zjištìn pachatel,
což pøedstavuje celkem 37,5 % objasnìnosti u spáchaných trestných èinù.
K bližší specifikaci trestné èinnosti
páchané v rámci katastrálního území
obce Kovalovice, uvádím, že nápad
trestné èinnosti je tvoøen zejména majetkovými trestnými èiny a to krádežemi prostými, dále trestnými èiny
v dopravì: ohrožení pod vlivem návykové látky, øízení motorového vozidla
bez øidièského oprávnìní.
V této souvislosti je tøeba zmínit
a upozornit obèany Vaší obce, aby se
v rámci prevence kriminality snažili
svá vozidla, pokud mají tuto možnost,
parkovat v garážích nebo v jiných zabezpeèených èástech svých domù
a pokud tuto možnost nemají, aby ve
svých vozidlech zbyteènì nenechávali
volnì odložené tašky s jejich osobními
vìcmi, osobními doklady, penìzi a jinými cennosti. Je to jedna z mnoha
možností jak se pokusit vyvarovat
a pøedcházet páchání trestné èinnosti
v rámci prevence kriminality, která se
samozøejmì týká i dalších možných objektù napadení pachateli pøi páchání obdobné trestné èinnosti.
2) Pøestupkové jednání spáchané v obci Kovalovice:
Ve zmiòovaném období bylo v katastrálním území obce Kovalovice spácháno celkem 26 pøestupkù, kdy u 19
pøestupkù byl zjištìn jejich pachatel,
což pøedstavuje celkem 73,1 % objasnìnosti u spáchaných pøestupkù.
K jejich bližší specifikaci uvádím, že
se jednalo zejména o pøestupky proti

bezpeènosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, jednak o pøestupky proti obèanskému soužití,
o pøestupky proti veøejnému poøádku,
ale i o pøestupky proti majetku.
3) Dopravní situace v teritoriu
Obvodního oddìlení Šlapanice
a v rámci Územního odboru Brnovenkov:
Za uvedené období bylo v celém služebním obvodu Obvodního oddìlení
Šlapanice zjištìno a v blokovém øízení
vyøešeno celkem 661 dopravních pøestupkù, kdy èástka za udìlené pokuty
èinila celkovì 381 300,- Kè. Dále bylo
za uvedené období zjištìno celkem 66
pøípadù týkajících se jízdy motorovým
vozidlem pod vlivem alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky.
Celkem bylo v teritoriu Územního
odboru Brno - venkov spácháno 761 dopravních nehod. Pøi dopravních nehodách bylo celkem 20 osob usmrceno, 43
osob bylo zranìno tìžce a 418 osob
bylo zranìno lehce. Celková škoda
zpùsobená pøi dopravních nehodách za
uvedené období èinila 52 959 200,- Kè.
Z pøíèin, které jsou u pøevážné èásti
dopravních nehod nejèastìjšími, lze
uvést nepøimìøenou rychlost jízdy, nedání pøednosti v jízdì, nesprávné a riskantní pøedjíždìní, ale také øízení
motorových vozidel pod vlivem alkoholických nápojù nebo návykových
látek. Je nutné také upozornit na stále
pøetrvávající bezohlednost všech úèastníkù silnièního provozu mezi sebou
navzájem, jak ze strany øidièù, motorkáøù, tak i chodcù.
4) Trestná èinnost v teritoriu
Obvodního
oddìlení
Šlapanice a v rámci Územního odboru
Brno-venkov:
Za hodnocené období bylo dále na
úseku celkovì spáchané kriminality na
území celého teritoria Obvodního oddìlení Šlapanice spácháno celkem 595
trestných èinù, z nichž byl ve 218 pøípadech zjištìn pachatel tìchto trestných èinù, což èiní celkovou
objasnìnost 36,64 %. Ve statistickém
porovnání pøevažuje zejména již zmiòovaná majetková trestná èinnost.
Za popsané období bylo v rámci ce-

lého území Územního odboru Brnovenkov spácháno celkem 3537 trestných èinù, z nichž byl v 1324 pøípadech
zjištìn pachatel trestného èinu, což èiní
celkovou objasnìnost 37,43 %.
Ve statistickém srovnání pøevažuje
v rámci celého Územního odboru Brnovenkov majetková trestná èinnost, zejména potom krádeže vloupáním do
motorových vozidel, do rodinných
domù, rekreaèních objektù, do obchodních objektù, objektù soukromých
osob, dále potom krádeže prosté, ale
také související trestná èinnost jako poškozování cizí vìci, porušování domovní svobody a další.
5) Ostatní pøípady v rámci teritoria Obvodního oddìlení Šlapanice:
Policisté Obvodního oddìlení ve Šlapanicích se snaží pøispìt k pocitu bezpeèí slušných obèanù, kdy je tøeba
zmínit skuteènost, že v roce 2009 bylo
pøevezeno 15 osob, které narušovaly
veøejný poøádek do protialkoholní záchytné stanice v Brnì, dále bylo také
policií zadrženo celkem 41 osob, které
nadále skonèily v policejních celách èi
ve výkonu trestu odnìtí svobody.
Dále je tøeba také uvést skuteènost,
že v 70ti pøípadech, kdy byl pachatel
chycen pøímo pøi èinu, toto jeho jednání
skonèilo u soudu již za cca 14 dní od
spáchání trestného èinu a to vzhledem
k tomu, že tyto pøípady byly projednány
ve zkráceném pøípravném øízení.
6) Spolupráce s Obecním úøadem Kovalovice
Vzhledem k tomu, že i nadále dochází k páchání trestné èinnosti i ve
Vaší obci, chtìl bych touto cestou apelovat na Vás, zástupce obce a prostøednictvím Vás také na obèany Vaší obce
k vìtší spolupráci s Policií ÈR, spoèívající zejména ve sdìlování upotøebitelných poznatkù a informací o výskytu
podezøelých osob, podezøelých motorových vozidel apod., a to jak ve Vaší
obci, tak i mimo ni. Pøedané poznatky
mohou v mnoha pøípadech posloužit
k objasnìní trestné èinnosti, pøestupkového jednání, ale také k jejich pøedcházení anebo zabránìní jejich páchání.
Pokračování na str. 4
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Zpráva o operativnì...
Pokračování ze str. 3
V této souvislosti bych chtìl znovu
zmínit celorepublikový projekt Policie
ÈR s názvem Community Policing, založený zejména na spolupráci mezi policií, samosprávou a obèany. Princip
této èinnosti vychází ze znalosti prostøedí, ve kterém se policista pohybuje
a z otevøené komunikace mezi všemi
jmenovanými skupinami. Zatímco
pøedmìtem zájmu tradièních policejních strategií je protiprávní chování
a jejich administrace, pøedmìtem zájmu
Community policing je následkùm takového chování a možným škodám
spíše pøedcházet. Nejedná se však o ná-

hradu standardních policejních postupù
a metod, ale o jejich doplnìní a usnadnìní spolupráce mezi uvedenými subjekty, to vše s ohledem na vzájemný
prospìch všech zúèastnìných stran.
Pøípadné poznatky a informace lze
sdìlit nejlépe prostøednictvím telefonní
linky pøímo na Obvodní oddìlení
Šlapanice, a to na telefonní èísla
544 228 002 nebo 554 228 120, dále
lze informace zaslat prostøednictvím faxové linky 974 626 445 nebo sdìlit
prostøednictvím emailové adresy
booopslap@mvcr.cz. S pøípadnými
dotazy a informacemi se obracejte
pøímo na územnì pøíslušného inspektora Obvodního oddìlení Šlapanice,
prap. Davida Floreše.

Ostatky

1/2010
Závìrem dodávám, že spolupráce
s Vaším Obecním úøadem Kovalovice je
podle mého názoru na dobré úrovni,
v rámci vzájemné spolupráce nedocházelo k pøípadným rozporùm. Na úplný
závìr proto pracovníkùm Vašeho úøadu
za dosavadní i budoucí vzájemnou kooperaci touto cestou dìkuji.
Zpracoval:
prap. David Floreš, inspektor
tel: 544 228 002
npor. Bc. Antonín Krýsa
vedoucí oddìlení

Lékařská pohotovost
DĚTI A DOROST
Fakultní nemocnice Brno,
Pracoviště dětské medicíny,
Černopolní 9
Tel.: 532 234 935
pracovní dny:
17.00–7.00 hodin
So, Ne, svátky: nepřetržitě
STOMATOLOGIE
Úrazová nemocnice v Brně,
Ponávka 6
Tel.: 545 538 421
pracovní dny:
17.00–7.00 hodin
So, Ne, svátky: nepřetržitě
DOSPĚLÍ
Úrazová nemocnice v Brně,
Ponávka 6
Tel.: 545 538 538, 545 538 426,
545 538 416
pracovní dny:
17.00–7.00 hodin
So, Ne, svátky nepřetržitě

Tak jako každým rokem, tak i letos na ostatky, procházela naší vesnicí skupina nadšenců oblečených do masek. Provázela je Sivická kapela, která už tradičně průvod masek doprovází hudbou a dotváří tak slavnostní ráz sobotního
odpoledne. Atmosféru umocňuje vůně smažených koblížků a houf pištících
dětí, který pobíhá vesnicí.
Průvod masek chodí dům od domu a tzv. písař pronáší „ostatkovou řeč“:
Se srdcem napuklým a hlubokým žalem, oznamujeme všem domácím
i přespolním,
že dnes v sedm hodin ráno ostatkového času byl v našich útrobách pohřbený
poslední tupláček piva.
Jelikož pohřbívání a ostatní ceremonie si vyžádaly nemalých nákladů,
prosíme vás o nějaký příspěvek ať už v penězích, či naturáliích,
aby se vám těch brambor a „hósat“ co nejvíc urodilo.
Na závěr „ostatkové řeči“ všechny zve na večerní „tancovačku od podlahy“
v místním sále kulturního domu Na Tvrzi. Tentokrát na ní hráli Eva a Zdeněk
Křížovi. Výběr jejich repertoáru byl stylově obsáhlý, aby oslovil každou věkovou skupinu.
Tancovačka byla skutečně od podlahy a myslím, že všichni, kdo na ní byli,
se skvěle bavili.

SLUŽBA OHLEDÁNÍ
ZEMŘELÝCH
PRO OKRES BRNO-VENKOV
Úrazová nemocnice v Brně,
Ponávka 6
Tel.: 545 538 538, 545 538 426,
545 538 416
pracovní dny:
17.00–7.00 hodin
So, Ne, svátky: nepřetržitě
LÉKÁRENSKÁ
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
K.E.I. pharma, s. r. o., Lékárna
a prodejna zdravotnických
potřeb Brno, Koliště 47
Tel.: 545 424 812, 815
Nepřetržitý provoz
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Následující neděli, opět v sále kulturního domu Na Tvrzi, byl maškarní
ples pro děti. Organizovaný a sponzorovaný Hasičským sborem v Kovalovicích.
Zahájen byl průvodem masek, při
kterém se rodiče, prarodiče či tetičky
museli pousmát nad roztomilými maskami zvířátek, princezen, indiánů,
kuchtíků, kovbojů, vodníků, kašpárků,… V průběhu odpoledne, za doprovodu hudby, byly pro děti připraveny
soutěže za sladkou odměnu. V závěru
maškarního plesu se každému dítěti
vylosoval na vstupenku, která se zároveň stala výherním losem, malý
dárek, který si mohlo samo vybrat
a odnést domů.

Maškarní ples

Tak jako každým rokem i letos proběhl 6. 2. 2010 Rybářský ples s bohatou
tombolou, dobrou hudbou a skvělou atmosférou…

inzerce
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Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka vznikla na základě
staré lidové tradice, která má svůj
původ ve středověku. Vypráví o mudrcích z dalekého východu, kteří se přišli
poklonit Ježíškovi v jesličkách
v Betlémě a předali mu dary. Kašpar
přinesl zlato jako znak královské
důstojnosti. Melichar mu dal kadidlo
jako znak Ježíšova božství, Baltazar
myrhu jako znak Ježíšova člověčenství.
Děti pak chodily 6. ledna na koledu, oblečené za Tři krále s betlémskou hvězdou a kadidlem a zpívaly: ,,My tři králové jdeme k vám...“ a posvěcenou
křídou psaly na dveře domů K+M+B
s příslušným letopočtem. Tři písmena
někdy též C+M+B jsou zkratkou latinského nápisu ,,Christus Mansionem
Benedicat“ tedy ,,Kriste, požehnej tomuto domu“. Pro děti představovala
koleda možnost, jak si v zimě dopomoci k něčemu na přilepšenou. Tato tradice u nás po roce 1948 postupně vy-

mizela a byla znovu oživena v roce
2001, kdy Česká katolické charita
v naší republice začala organizovat
Tříkrálovou sbírku. Oslovuje všechny
lidi dobré vůle a díky jejich darům je
zapojuje do pomoci rodinám a lidem
v nouzi u nás i v zahraničí. Skupiny ko-

ledníků jsou dobrovolníci, kteří prosí
o dary do zapečetěných pokladniček
nikoli pro sebe, ale ve prospěch lidí,
kteří se dostali do těžké životní situace. Nikdo z nás neví, co ho může v životě potkat, a bude-li potřebovat
pomoc druhých. Za dosažený výsledek
děkujeme v první řadě koledníkům,
kteří často překonávají sami sebe, svou
ostýchavost, pohodlnost, ale i nepřízeň
počasí, jak tomu bylo letos. Zároveň
děkujeme všem dobrovolníkům a příznivcům Farní charity, kteří velkým
dílem přispěli ke zdárnému průběhu
letošní Tříkrálové sbírky. Touto cestou děkujeme i všem dárcům za jejich
finanční příspěvky. Jsme upřímně rádi,
že lidé v tomto složitém období neztrácejí velkodušnou lásku a jsou ochotni
pomáhat bližním.

Výsledky Tříkrálové sbírky

Na Smrtnou neděli (pátá neděle postní) chodí děvčata s ozdobenými stromečky, znázorňující vítání jara, obnovující se přírodu a svým zpěvem vyhánějí paní zimu z naší vesnice, která se nechce vzdát své vlády nad ní. Tento
rok byl pravou ukázkou vyhnání zimy a příchodu jara. A tak na Smrtnou neděli zní naší vesnicí zpěv děvčat, která ve skupinkách chodí dům od domu a za
malou odměnu zpívají:
Smrtná neděla, kde se poděla,
Čím si je myla,
prala plenky u studynky,
lístečkem, lístečkem,
ruce, nohy myla.
červeným vajíčkem…
Naše vesnice je jedna z mála, kde se tento zvyk dochoval. Proto i když se
někdy stává „honbou za bonbony“, buďme hrdí na dochované tradice a těšme
se z radosti dětí nad vyzpívanou koledou.

Letošní Tříkrálová sbírka byla v pořadí desátá. Vámi věnované dary budou
využity ke zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb, kterými jsou Charitní ošetřovatelská služba, Charitní pečovatelská
služba a Dům léčby bolesti s hospicem
sv. Josefa v Rajhradě. Celkový výtěžek
charity Rajhrad za modřické a rosické
děkanství ke dni 25. února je 2 278
784,- Kč. V pozořické farnosti se vybralo 162 876,- Kč, jednotlivé obce:
Pozořice 65 170,- Hostěnice 14 439,Kovalovice 19 379,- Sivice 33 868,Viničné Šumice 30 020,- Pozn.: v obci
Viničné Šumice se vybralo 29 969,- Kč
a 2 E, což po přepočtu kurzu byla částka upravena na 30 020,- Kč. Všem dárcům upřímné díky za finanční příspěvek.
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Co se děje v ZŠ Viničné Šumice
Vážení čtenáři, pojďte se začíst do následujících řádků, ve
kterých vám přinášíme informace o všem
zajímavém, co se
děje v šumické škole.

Vzpomínka na předvánoční čas
Dětem ze školky i školy se povedlo
hudebně-recitační vystoupení u příležitosti tradiční šumické výstavy betlémů. Děti potěšily návštěvníky výstavy
svým zpěvem, recitací, hraním na flétny i vlastnoručně vyrobenými betlémy.
Ve škole samozřejmě nesměl chybět Mikuláš a jeho pomocníci.
Tentokrát si nadílku pro mladší spolužáky přichystali starší žáci naší školy.
Strach a slzičky neměly šanci díky úsměvné a veselé atmosféře.
Vzpomínáme-li na prosinec, nesmíme zapomenout podělit se s vámi o zážitky z celoškolního výletu. Jeli jsme
do muzea lidové kultury ve Strážnici.
V připraveném bohatém a poučném
programu se děti seznámily s tradičními vánočními jídly, se zvyky spojenými s pověrami a věštěním blízké budoucnosti, viděly, jak se dříve zdobil
stromeček a štědrovečerní stůl, představili se jim řemeslníci a samy si
mohly vyzkoušet svoji zručnost v připravených tvůrčích dílnách.
Stalo se již tradicí, že zveme rodiče, příbuzné a kamarády do naší
školy na vystoupení dětí. Příprava
na letošní předvánoční akademii
dala dětem mnoho práce, ale výsledek stál za to. Pod vedením svých
paní učitelek žáčci nacvičili pohádky
(prvňáčci O kůzlátkách a Ko hout kovi, žáci druhé třídy O Smolíčkovi,
žáci pátého ročníku pohádku Čertův
švagr), pásmo básniček a písniček
s vánoční a zimní tématikou (žáci
třetího ročníku) a malou hru jako
zamyšlení na vánoční téma (čtvrťáci).

Krátké zprávy, aneb ve
škole se nejen učíme
Naši žáci se zúčastnili výchovného
koncertu, na němž se seznámili s různými netradičními hudebními nástroji a poslechli si několik na živo hraných
ukázek.

Děti, které navštěvují náboženství,
se zúčastnily tříkrálové sbírky.
Pokračujeme v návštěvách Centra
volného času Fantázie ve Slatině, kde
se postupně vystřídají všechny ročníky na keramice a výukovém programu
o vodě.
Pro děti z první třídy jsme připravili karneval se soutěžemi, všichni
shlédli vystoupení kouzelníka a novinkou je u nás kurz plavání, který jsme
v rámci tělesné výchovy zajistili pro
žáky 3. a 4. ročníku v plavecké škole
ve Vyškově.
Zapojili jsme se do celostátního projektu „Ovoce do škol“, sbíráme pome-

7
rančovou kůru a pokračujeme ve sběru
vršků od plastových lahví pro Charitu
v Hrabyni.
Nezapomínáme na prevenci sociálně-patologických jevů. Sdružení Teen
Challange si přímo ve škole pro děti
připravilo výukový program. Děti
samy přicházely na to, kde a jak získat
pocit bezpečí, lásky, jaké mohou být
závislosti, jak jim předcházet, učily se,
jak reagovat v různých zátěžových situacích.
Rozšířili jsme prostory školní družiny přemístěním do vedlejší třídy
a současným propojením s původní
místností. V ní je od února v provozu
nová malá počítačová učebna, která
Pokračování na str. 9
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Co připravujeme

nosti, které jsou nezbytné v prvopočátečním učení.
V dubnu nás, u příležitosti Dne
Země, čeká výukový program „Od semínka po papír“, zajištěný ve spolupráci s CVČ Fantázie. Na červen chystáme Den bez úrazu.

Zveme všechny předškoláčky na
přípravku do školy. Budeme se scházet
vždy ve čtvrtek od 8. dubna do 13.
května, od 16.15 do 17.00 hod. Rádi bychom děti seznámili s jejich budoucí
školou a formou hry rozvíjeli doved-

Na závěr nám dovolte seznámit vás
s některými novinkami, které připravujeme pro naše budoucí prvňáčky.
Rozšiřujeme výuku cizího jazyka. Již
od první třídy se děti budou hravou for-

Co se děje...
Pokračování ze str. 8
dětem slouží ke zpestření výuky i v odpoledních hodinách.
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mou seznamovat s angličtinou. Výuka
českého jazyka bude jistě zajímavější
i díky práci s interaktivní tabulí s novými
„i-slabikáři“. Využijeme novou počítačovou učebnu a zpestříme dětem výuku
prostřednictvím programů do matematiky, českého jazyka i prvouky. Zájemci
o kroužek flétny nebo zdravotní tělesné
výchovy si také přijdou na své.
Přejeme vám všem příjemné prožití
nadcházejících svátků a těšíme se na
setkání v naší škole.
Olga Růžičková, ředitelka školy

Základní umělecká škola v Pozořicích
Žáci i učitelé Základní umělecké
školy v Pozořicích se celý rok připravují na různá vystoupení i soutěže.
Letos získali už celou řadu ocenění.
Jsou mezi nimi i děvčata z Kovalovic,
které bych vám dnes chtěla představit.
Žákyně tanečního oboru mají ve
svých osnovách také gymnastickou
přípravu. Paní učitelka Zuzana
Malachová s nimi připravila už 2. ročník Gymnastického poháru. Konal se
v sobotu 20. února 2010 na Orlovně v
Pozořicích. Zúčastnilo se ho asi 45 závodnic, které soutěžily v šesti kategoriích. Každá mladá gymnastka předvedla svoji sestavu na koberci, která se
skládala z celé řady prvků. Soustředily
se a snažily všechny dívky. Ale na
stupně vítězů pak vystoupily v každé
kategorii jen tři. V V. kategorii se na
1. místě umístila Martina Lvová a na
2. místě Gabriela Žemlová. Odměny
byly připraveny pro všechny. Medaili,
diplom, kytičku i malý dárek si odnesla
každá dívka. Prvním třem v každé kategorii byl předán také pohár, který je
teď určitě vystaven na čestném místě
u nich doma.
V pátek 26. února 2010 odjeli naši
hudebníci do Ivančic, kde se konalo
okresní kolo celostátní soutěže základních uměleckých škol. Soutěže se
zúčastnil soubor zobcových fléten –
Tereza Jandeková, Alena Kupsová,
Kristýna Sekaninová, Anna Kadlecová,
Michaela Ryšánková a Veronika
Laníčková, který se umístil na 1. místě
a postoupil do krajského kola. Dalším
soutěžícím byl kvartet zobcových fléten – Jitka Khůlová, Bronislava
Richterová,
Miroslava
Vartová
a Ondřej Auda. Také oni byli oceněni
1. místem ve své kategorii. Oba tyto

soubory připravila paní učitelka Lia
Teplá. Ještě jeden soubor reprezentoval naši školu v okresním kole soutěže
– kvartet příčných fléten ve složení
Anna Kalužová, Aneta Haberlová,
Tereza Dumpíková a Karolína
Novotná. Děvčata se připravovala pod
vedením paní ředitelky Hany Navrátilové.
Ve středu 10. března 2010 se konalo v Blansku krajské kolo této soutěže.
Náš soubor zobcových fléten zahrál
opět výborně a ve velké konkurenci
obstál a obsadil ve své kategorii krásné
2. místo.
Žáci výtvarného oboru zase svoje
práce posílají do různých soutěží.
V soutěži DVA SVĚTY 2009, kterou
pořádá JUNIOR - Dům dětí a mládeže

v Brně, udělila odborná porota Zvláštní
ocenění Kolektivu ZUŠ Pozořice,
který připravila paní učitelka Marcela
Trhlíková. Ještě více nás potěšila výsledková listina jednotlivců. V hlasování veřejnosti se na 2. místě umístila
Barbora Kousalová a na 4. místě
Kristýna Gillíková. Odborná porota pak
obě naše mladé výtvarnice ocenila
shodně 3. místem. Je to velký úspěch,
když víme, že se této soutěže zúčastnilo téměř 500 dětí a dětských kolektivů.
Vítězné práce pak byly vystaveny
v prodejnách knihkupectví Barvič
a Novotný v Brně.
Z našich žáků máme velikou radost
a všem blahopřejeme!
Božena Škrobová

1/2010

KOVALOVICKÝ ZPRAVODAJ

9

Tělocvičná jednota Sokol Kovalovice
Nedávno se uskutečnila Valná hromada
jednoty, na které se bilancoval uplynulý rok.
Při této příležitosti bychom rádi informovali i širší veřejnost
o činnosti naší jednoty za toto období.
Jednota má celkem 64 členů, z toho
38 mužů, 8 žen, 11 žáků a 7 žákyň. Její
členové pravidelně cvičí pod vedením
Stanislava Žemly v oddílu všestrannosti (žáci a žákyně), dále v oddílu badmintonu, kde cvičí muži, ženy a v závěru roku začali i naši nejmladší pod
vedením Zdeňka Stejskala, a v oddílu
sálové kopané (muži).
V březnu byla odstartována série
turnajů „Východní konference“ v nohejbale, a to halovým turnajem
v Rousínově, kde se Staří orli umístili
na třetím místě.
V dubnu jsme uspořádali 2. ročník
turnaje smíšených dvojic v badmintonu, kterého se zúčastnilo 7 párů.
Vítězem se opět stal Tomáš Stejskal,
tentokrát ve dvojici s Evou Lvovou.
Ke sportování jsme přidali i trochu
kultury a uspořádali spolu s hasiči tradiční večer u cimbálu. Jsme rádi, že si
za 7 let pořádání našel svoje pravidelné příznivce.
Měsíc květen byl bohatý nejen na
státní svátky, ale i na akce jednoty.
První květnový víkend jsme uspořádali májový turnaj v malé kopané, kterého se zúčastnila 4 mužstva, zvítězili
„Balvani z Letonic“. Další víkend to
byla naše nejnáročnější akce, 35. ročník Pochodu osvobození. Na trasách
15, 27 a 35 km jej absolvovalo celkem
181 turistů. Tradičně nejvíce jich bylo
na trase 15 km (117), trasu 25 km prošlo nebo projelo na kole 37 účastníků a
na trase 35 km jsme jich zaregistrovali 23. Čtyři účastnicí absolvovali na
kole neoficiální trasu 50 km.
Následující víkend jsme uspořádali
další nohejbalový turnaj ze seriálu
„Východní konference“, kde jsme
skončili čtvrtí. Naši žáci a žákyně se
zúčastnili župního přeboru v atletice.
Jejich reprezentace byla velmi úspěšná a je třeba je pochválit, neboť v pěti
kategoriích, které obsadili celkem 10
účastníky, získali 3 první místa
(Martin Žemla, Tomáš Martauz a Hana
Martauzová), dále jedno čtvrté, dvě
páté, jedno šesté a další.

Po krásných zážitcích z Lužických
hor bylo rozhodnuto navštívit hory
sousední, a to Jizerské. Začátkem
června strávilo 28 účastníků velmi příjemných pět dnů v perfektně vybaveném penzionu v Bedřichově.
Během prázdnin se 13 dětí zúčastnilo čtyřdenního pobytu v Tasově na
Českomoravské vrchovině, kde si užili
nejen pobytu pod stanem, ale i jízdy na
koních a péči o ně. Koncem prázdnin
se uskutečnil závěrečný turnaj
v Královopolských Vážanech, jimž byl
ukončen 11. ročník „Východní konference“. Staří orli se umístili celkově
na pátém místě.
V měsíci září jsme uspořádali výlet
do Chorvatska. Příznivci aktivní dovolené u moře tentokrát navštívili slunný
ostrov Hvar.
V říjnu strávilo 12 našich dětí víkend pod Ketkovským hradem, kde
mimo výletů do okolí absolvovali i slaňování na Malé skále.
Prosinec byl na činnost jednoty bohatý. Začátkem měsíce jsme uspořádali rozloučení se starým rokem na
Říčkách. Dále pak 13. ročník
Vánočního turnaje ve stolním tenisu.
Vzhledem k poměrně velkému zájmu,
zejména z řad domácích, jsme se po
dohodě s obecním úřadem rozhodli dát
k dispozici stoly pro případné zájemce.
Tento počin se setkal s poměrně velkým zájmem, takže v současné době
se v sále Na Tvrzi hraje stolní tenis 3x
týdně. V tradičních akcích jsme pokračovali i v následujících dnech, kdy

Novoroční přípitek

jsme uspořádali pravidelnou vycházku
do Olšan.
Dále jsme chtěli zopakovat
„Štěpánskou lázeň“ na našem biotopu.
Z technických důvodů jsme byli nuceni ji přesunout na Nový rok. Potěšilo
nás, že se k loňským dvěma otužilcům
(Luboši Vlachovi a Boženě Patákové)
přidal další odvážlivec Standa Pernica.
Doufáme, že se nám v letošním roce
podaří tuto „trojku“ opět rozšířit.
Z letos uskutečněných akcí bychom
chtěli informovat o župním žákovském
přeboru v plavání, kterého se v různých kategoriích zúčastnili 3 žáci
a 3 žákyně. I tato reprezentace byla
úspěšná, neboť jsme získali 2 třetí,
3 čtvrtá a jedno sedmé místo.
Pokud se týká nebližších připravovaných akcí, chtěli bychom pozvat všechny zájemce na Večer u cimbálu, který
pořádáme spolu s Hasiči v sobotu 17. 4.
2010 a dále na turnaj smíšených dvojic
v badmintonu. Poté bude následovat
prvomájový turnaj v malé kopané a 36.
ročník Pochodu osvobození, který se
uskuteční v sobotu 8. 5. 2010.
Na závěr bych chtěl poděkovat
všem členům jednoty za činnost
v uplynulém roce, cvičitelům a jejich
pomocníkům za obětavou péči o naše
nejmladší, příznivcům za pomoc při brigádách a v neposlední řadě sponzorům,
včetně obecního úřadu, za příspěvky,
jak finanční tak materiální, bez nichž si
činnost TJ nedokážeme představit.
Bc. Miroslav Vlach,
starosta TJ
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Zdravím přátele přírody!
Musím říci, že by mě zajímalo, kolik
vás v Kovalovicích je. Doufám, že víc
než nepřátel.
Co nevidět tu máme jaro a s ním
i jeho posly – tažné ptáky. Mezi nimi
se až z Jižní Afriky vrátí kukačka obecná, pták s asi nejznámějším projevem
(kuká pouze samec).
Ještě donedávna se toho o jejich životě mnoho nevědělo. Ti, kteří dávali
ve škole pozor, si budou možná pamatovat, že jako jeden z mála ptáků je
ochotná jíst chlupaté housenky. To, že

klade vejce do cizích hnízd a výchovu
mláďat přenechává jiným, je všeobecně známo.
Jak to ale probíhá? Kolik z vás vidělo živou kukačku? Málo. Žije skrytě, je
trochu podobná malým dravcům, což
nejspíš využívá při výběru hnízd hostitelů. Tito si tak na ni netroufají útočit
kontaktně a nezaženou ji. Dále je zajímavé, že letos jistě uslyšíte ty loňské
kukačky, protože se vracejí na místo
svého vylíhnutí. V České republice
byla vejce kukaček zjištěna u 24 druhů

Župní přebor v plavání
Dne 14. 2. 2010 jsme se s dětmi zúčastnili župního přeboru v plavání v Brně
v bazénu na Lesné. Letošní účast byly o něco slabší, protože termín kolidoval
s konáním Maškarního dětského plesu v Kovalovicích.Přesto se zúčastnilo 6 dětí
– 3 dívky a 3 chlapci.
- kategorie II mladší žákyně:
Hana Martauzová – 7. místo
- kategorie III starší žákyně:
Martina Lvová – 3. místo
Gabriela Žemlová – 4. místo
- kategorie II mladší žáci:
Martin Žemla – 4. místo
- kategorie III starší žáci:
Tomáš Martauz – 3. místo
Vojtěch Šmerda – 4. místo
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ptáků. Samice nejdříve „zmapuje“ výstavbu hnízd svého oblíbeného hostitele. Když tito začnou snášet (vždy v dopoledních hodinách), využije jejich
odpolední nepřítomnosti a snese velmi
rychle (i za 10 vteřin) své vejce.
Zpravidla jedno vejce hostitele hnízda
při tom odstraní. V sezóně jedna samice parazituje až 9 hnízd. „Oblíbený“
hostitelský druh je pro kukačku důležitý, protože snáší stejně zbarvená vejce,
která pak hostitel hůře pozná od svých.
Kukačka umí ve svém těle vejce předinkubovat, takže její mládě se pak vylíhne dříve než mláďata hostitele. Již
u čerstvě vylíhnuté kukačky se začne
projevovat „vyhlazovací“ reflex. Mládě
je schopno v několika dnech na svých
zádech vynést a přes okraj hnízda vyhodit nejen vejce, ale i mláďata hostitele. Toto ji stojí mnoho energie a asi
30% zpomalení růstu. Je zajímavé, že
když se jí to nepodaří, nedokáže si vydobýt mezi ostatními mláďaty dostatek
potravy a hyne. Kdežto, když zůstane
sama, roste velmi rychle.
Je nutné uvést, že celý tento proces
má mnoho podob. Například se ještě
docela neví, proč hostitelé někdy rozpoznají kukaččí vejce a zbaví se jej,
avšak nikdy nezlikvidují mládě. Vejce
ničí například rozklováním. Proti tomu
se kukačky v průběhu evoluce brání
zesílením skořápky. Na to odpovídají
někteří hostitelé zastavěním starého
hnízda novým, nebo jeho úplným
opuštěním. Dá se říci, že mezi kukačkami a jejich hostiteli probíhá neustálý
závod kdo s koho. Pravděpodobnost
úspěšného vyvedení kukaččího mláděte je někde kolem 50%. Početnost
toho se odhaduje na asi 100 tisíc jedinců. To je asi 1 kukačka na 1 km čtvereční a jedna na sto lidí. V posledních
letech však znatelně ubývá. Není
známo, že by hnízdní parazitizmus kukačky vedl k vyhynutí nějakého ptačího druhu.
V souvislosti se stále menším počtem živočišných a rostlinných druhů
používáme termínu zvýšeného „neklidu“ v krajině. Rozumíme tím neustále
narůstající aktivitu člověka. Adrenalinové i normální sporty, výstavba na
„zelených loukách“, hluk a světelný
smog, negativní nebo mylné chápání
ochrany přírody...
P.S. Vloni v Rékoví ještě jeden
samec kukal. Letos?
Napsal a nakreslil:
Aleš Straka
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www.nockostelu.cz
Poslední květnový pátek se už podruhé se bude v naší zemi konat v Noc
kostelů. Je to iniciativa, která se poprvé objevila v r. 2004 v Rakousku,
v následujícím roce byla s úspěchem
zopakována a od té doby běží i v jiných
evropských zemích – např. Německu
a Holandsku. Letos se k této iniciativě
chceme připojit v naší farnosti i my.
Náš kostel je skutečně unikát, jak velikostí, tak polohou, a byla by škoda takový stavební klenot nepředstavit široké veřejnosti.
Co to vlastně je Noc kostelů?
Nahlédněme do oficiálních textů:
Noc kostelů nabízí možnost nezávazného přiblížení se a setkání s křesťanstvím. Je to noc plná lehkosti a nenucenosti a zároveň citlivosti
a hloubky.
Rozmanitost nabídky poskytuje
mnoho možností, jak citlivě přiblížit
křesťanství, církev, víru a každý si může
sám zvolit, do jaké míry se přiblíží.
Noc kostelů vytváří prostor pro setkání.
Noc kostelů vytváří příležitost k vnitřnímu růstu.
Noc kostelů prezentuje kostely jako důležitou součást společenského života
a poukazuje také na jejich kulturní
hodnotu.
Noc kostelů je „nízkoprahová“ – nejsou

kladeny žádné podmínky kromě slušného chování.
Noc kostelů nemá být jednorázovou akcí,
která končí úderem půlnoci.
Noc kostelů je propojena jednotným vizuálním stylem a termínem v České
i Rakouské republice. Koordinátorem
Noci kostelů je Biskupství brněnské.
Noc kostelů má své vlastní internetové
stránky www.nockostelu.cz
Tolik tedy z informačních letáků.
Protože čas, jak známo, běží stále
rychleji a spolupracovníků není nikdy
dost, chtěl bych vás požádat o spolupráci na této akci. Ideový náčrt letošního programu je zhruba tento:
• prohlídka běžně nepřístupných prostor kostela, vytvoření několika prohlídkových tras

• scénické představení z dějin kostela
• hudební vystoupení
• výstava fotografií, videoprezentace
farnosti, obcí, mikroregionu, …
• drobný stánkový prodej domácích
produktů (vinaři, …)
Kdo byste měli zájem se podílet, ať už
do našeho kostela pravidelně chodíváte
nebo ne, přihlaste se prosím na faře, nejlépe mailem fara.pozorice@iol.cz.
Během února bychom rádi uspořádali
první přípravné setkání, na které bychom pozvali i zástupce biskupství, kteří
by nám pověděli něco bližšího a pomohli svými zkušenostmi.
Těším se na spolupráci s vámi a na to,
že něco hezkého společně vytvoříme.
P. Jan Nekuda, farář

Z obecní kroniky - rok 1913
Jaro – Jaro přihlásilo se v roku 1913
již v začátcích měsíce března velmi teplým počasím. Teploměr v druhé polovici března ukazoval na slunci +25 °C.
V měsíci dubnu poklesla temperatůra
tak značně, že 13. dubna v ranních hodinách ukazoval teploměr – 4 °C a v poledne +1 °C. V následcích časného jara
stromy rozpučely a choulostivé druhy
jako třešně, meruňky, dubnovým počasím značně utrpěly, neboť mrazy byly
tak silné, že rybník u mlýna zamrzl.
Dne 12. a 13. dubna po celý den sněžilo.
Policejní pes – Dne 11. dubna 1913
povolán byl poprvé do Kovalovic policejní pes ze Znojma. Obuvníkovi
p. Františku Valehrachovi ukradena
byla ze 10. na 11. dubna selata v ceně
70 K. Stopa vedla do domu č. - . Nájem-

ník toho domu byl zatčen, ale pro nedostatek jiných důkazů propuštěn.
Přítomnost policejního psa způsobila
v obci značný rozruch.
Zemské volby – Dne 8. června 1913
konány volby ve všeobecné třídě voličské do zemského sněmu. Volby konány
ve školní budově a předsedou volební
komise byl řídící učitel Matěj Klíma.
O důvěru za náš volební okres (Vyškov,
Slavkov, Bučovice, Zdounky) ucházeli
se a obdrželi hlasů:
Sociální demokrat Jaroslav Rouček
= 9 416 hlasů
Agrární profesor Chvojka = 2 073
hlasů
Národní sociál Skotal = 1 313 hlasů
Sociální dem. centralista Zacharda =
146 hlasů
Křest. sociál Baar = 8 630 hlasů

Při užší volbě mezi Baarem a Roučkem obdržel Rouček 11 900 hlasů, Baar
9 875 hlasů i zvolen redaktor Jaroslav
Rouček z Brna.
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Zvědavá Barbora
Léta Páně 1683 vojsko tureckého
sultána pod velením velkovezíra Kara
Mustafy oblehlo a zle tísnilo Vídeň.
Morava zůstala tentokrát na okraji válečných událostí. Přece však turečtí
vyzvědači a malé oddíly zajížděli až za
zemské hranice a působili rozruch,
zejména na Slovácku.
Kovalovice, malá obec ležící východně od Brna na prastaré spojnici
mezi úrodnými rovinami kolem
Svratky a moravskými úvaly kolem
Olomouce, však měly také poznat průtah vojska. To polský král Jan Sobieski
koncem léta postupoval se svojí mohutnou armádou k jihu. A právě tehdy
se protnuly osudy prosté venkovské
dívky a mocného polského krále, kterého i jeho nepřátelé s úctou nazývali
Lvem z Lechistanu.
Toho rána bylo vše v Kovalovicích
na nohou. Toho mumraje a víření po
staré královské cestě, toho křiku
a ržání koní, skřípění povozů… Snad
za švédského vpádu to bylo podobné,
ale to bylo před mnoha a mnoha lety.
Barbora Šmerdová si to nemohla
pamatovat. Dívka sotva dvacetiletá,
jiskrných očí a s milým úsměvem ve
tváři, žila s rodiči na malém statku
spolu s řadou sourozenců.
To se ví, hned jak do dědiny vtrhli
první soldáti, maminky zaháněly mladá
děvčata do stavení a zavírala je na závoru. K večeru už bylo jasné, že se
vojsko dál nepohne a že bude na noc
ložírovat v kraji. Hned pod dědinou na
břehu potoka vyrostly řady stanů
a mezi nimi v samém středu ten nejskvělejší - královský.
Barbora stála v nízké místnosti na
hliněné podlaze a poslouchala vše, co
otec vyprávěl o dění v obci. Také toužila vidět tábor vojska a královský
stan… Jen na chvilku se podívat do
vlahé letní noci a vidět vojsko, slyšet
zvláštní jazyk soldátů, který zněl měkčeji než moravská řeč.
Jen na oko předstírala, že odchází do
své komůrky spát. Byla to ale jen lest.
Jako kočka se prosmýkla dveřmi na
dvůr a pak zahradou vyběhla na humna.
Přikrčená proběhla mezi keři u cesty
a už běžela krytá tmou k táboru, který
svítil do daleka září desítek ohňů.
Chtěla se jen z povzdálí podívat na to
velkolepé ležení mocného panovníka.
S úžasem zjistila, že před sebou

nemá jen jediný tábor. Ve skutečnosti
se před ní zjevilo celé město stanů, táhnoucí se podél královské cesty k Bahňáku i kolem cesty k Velešovicím.
Všimla si, že na okraji, docela blízko
místa, kde stála, se nachází kolona těžkých vozů krytých plachtami.Vozy jen
matně ozařovaly vzdálené ohně, ale
přesto bylo vidět několik postav, které
u vozů cosi kutily. Činili tak v úplné tichosti.
„Tady se děje nějaká špatnost!“
blesklo hlavou dívce. Šla trošku blíž
skrytá nízkými stromy na břehu potoka. Přirozená zvědavost jí nedala
a snažila se přiblížit ještě více… To
byla chyba.
Jeden muž byl opodál a hlídal.
Barbora prošla kolem něho a tu pobuda
zaútočil. Dívenka jej zahlédla naštěstí
včas a uhnula ráně šavlí. Uskočila do
strany a začala utíkat. Běžela o život!
Přitom křičela o pomoc. Ti od vozů ji
ale nepronásledovali.
Svým křikem vyburcovala tábor
a ze všech stran se začali sbíhat polští
vojáci. Chtěla utíkat do dědiny, ale odřízli jí cestu a obklíčili ze všech stran.
Chytili ji a táhli k ležení.
Snažila se vysvětlit, co viděla, ukazovala k vozům, ale vojáci špatně rozuměli její řeči provázené pláčem.
Jeden z vojáků se vracel od vozů
a vzrušeně ukazoval, co objevil. Část
soudků s černým prachem, kterými
byly vozy naloženy, byla rozbitá
a prach byl rozsypaný kolem. To bylo
dílo záškodníků !
Objevil se jakýsi důstojník s lesklým kyrysem a přilbicí s mohutným
chocholem. Bylo mu jasné, že dívka
není vinna. Naopak. Svým křikem zachránila transport prachu před zkázou.
Klidnými slovy hovořil k Barboře
onou měkkou řečí a pak se obrátil
k soldátům a proklínal stráž, která
měla hlídat u vozů a kamsi zmizela.
Vedli Barboru dál do hloubi tábora.
Ještě před chvílí se chtěla jen zpovzdálí podívat, a teď kráčela jeho středem.
Vnímala všechno kolem a myslela na
své rodiče, kteří už možná objevili její
útěk a mají o ni strach.
Přišli k velkému stanu, na jehož plátěné kupoli vlála zástava. Byl obklopen
kordonem stráží. Barborka s důstojníkem vstoupili dovnitř. Děvče užaslo.
Ani ve snu by ji nenapadlo, že za něko-

lik chvil pohlédne do tváře samotné
koruně všeho křesťanstva, neohroženému králi, který táhne proti vojsku
tureckého sultána! Důstojník naznačil
Barboře, aby se hluboce uklonila.
Král, muž zralého věku s dlouhými
černými kroucenými vlasy a hustým
knírem v živém obličeji, si prohlížel
děvče. Usmíval se stále víc, zatímco
mu důstojník popisoval události na
okraji tábora.
Odněkud zvenku přišel další důstojník znalý moravské řeči. Barbora musela králi vypovědět kdo je, proč slídila na okraji tábora a jak proběhlo vše
u vozů. Pak jí král pokynul, aby přistoupila ještě blíž. V polské řeči chválil
její zvědavost, která jde v ruku v ruce
s ženským pokolením, ale dnes posloužila dobré věci. Jako odměnu za
její skutek jí pak nechal vybrat z veliké
hromady lesklých látek, jaké Barborka
vídala jen na výročních trzích
v Rousínově, jeden štůček a na památku jí dal veliký polský zlatý peníz.
Potom ji nechal doprovodit do dědiny dvěma spolehlivými soldáty. Cestou zpět viděli, jak směrem od šumických polí přivádí oddíl vojáků několik
mužů s pouty na rukou.
Dívka se zachvěla při pomyšlení, že
jsou to lidé, kteří jí usilovali o život.
Při myšlence na jejich další smutný
osud v duchu prosila Boha o slitování
nad jejich dušemi.
To bylo potom shledání v Kovalovicích pod doškovou střechou jejich
statku! Ještě dlouho do noci musela
Barborka vše vypravovat a rodiče jí jen
zapřísahali, aby už nikdy podobnou pošetilost neprovedla.
Král Jan Sobieski splnil svoji povinDokončení na str. 13.
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Zvědavá ...
Pokračování ze str. 12.
nost a k Vídni dorazil včas. Turecká armáda byla poražena a osmanská vojska
se už nikdy tak hluboko do Evropy nedostala. Král Jan se stal štítem křesťanstva a na nebi hvězdáři pojmenovali po králi i jedno souhvězdí - Štít
Sobieského.
Kdo ví, možná že i k němu za letních večerů vzhlížela po letech zvědavá Barbora a tiskla v dlani peníz, který
pak celý život nosila zavěšený na svém
hrdle.Tu vzácnou památku pak v rodině Barbořiných potomků dědila další
pokolení.
Mgr. Aleš Tinka
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Lidové pranostiky
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto
teplé.
Na Zelený čtvrtek hrachy zasívej, na
Velký pátek se zemí nehýbej.
Velký pátek deštivý – dělá rok žíznivý.
Když na Velký pátek hřmí, na poli se
urodí.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude
v létě nouze o vodu.
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude
málo třešní.
Když prší do božího hrobu, bude žíznivý rok.

Velikonoční pondělí
K tomuto dni se žádné důležité liturgické úkony nevážou, o to významnější je z hlediska zvyků.
České Velikonoční pondělí
charakterizuje živá tradice –
„velikonoční pomlázka“. Je to
obyčej, kdy chlapci obcházejí
domy s pomlázkou spletenou
z vrbového proutí a zdobenou
stuhami. Pomlázka je symbol
předávání síly, zdraví a svěžesti (omlazení). Šlehány jsou
dívky a ženy, aby byly zdravé,
veselé a pilné. Odměnou za pomlázku jsou malovaná vajíčka.
Výraz pro velikonoční vejce „kraslice“ je v lidovém slovníku běžný v Čechách, v některých oblastech používají
však názvy „straky“ a „rejsky“, na
Chodsku „červené vejce“. Na Moravě
a Slezsku nejčastěji používaný název je
„malované vajca“, pozměněný podle
nářečí. V Blešnu u Hradce Králové se
vypráví legenda, která vysvětluje, jak
vznikla tradice malovat velikonoční vajíčka. Ježíš se svatým Petrem prý chodili po světě. Dostali se do jednoho
statku, kde hospodyni poprosili o kousek chleba. V celém domě však nebyl
ani krajíček. V tom však zakdákala slepice. Hospodyně v kurníku našla vejce,
které rychle upekla v teplém popelu
a nakrmila tak oba pocestné. Po jejich
odchodu chtěla smést koštětem pohozené skořápky. Ty se však proměnily
ve zlato. Hospodyně pak každému pocestnému darovala vejce, avšak žádná

skořápka se již ve zlato neproměnila.
Po čase začala vejce rozdávat na památku toho dne.
Kraslice patří neodmyslitelně
k svátkům jara. V současné době
se můžeme setkat s etnograficky čistými a původně krajovými vzory, ale i takovými,
které jsou malovány dle fantazie tvůrce. Mnohé z nich
jsou odborníky na lidovou
tvorbu považovány za kýče.
Vývoj zaznamenáváme i v jiných oblastech, proč bychom
tedy i v této oblasti nenechali prostor
pro vlastní tvorbu, která může přinést
radost tvůrci i obdarovanému?
Vajíčko
Vajíčko je nejstarším symbolem plodnosti, úrody, nového, stále se opakujícího života a vzkříšení. Bylo
nalezeno již v hrobech z doby kamenné, v Egyptě jsou o něm
zmínky na hieroglyfech v pyramidách. Skořápky obarvených vajec byly objeveny
také u nás na slovanském
pohřebišti u Velkých Hostěrádek na Moravě, z 11. století n. l.
Vajíčko je o Velikonocích odměnou koledníkům, darem a předmětem zdobení. Zvláštní postavení má
vejce červené, které je patrně prvním
z typu kraslic. Červená barva je nejoblíbenější Slované mají pro tuto barvu
výraz „ krasnaja“, odtud zřejmě vznikl
název „kraslice“. Některé prameny
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Na Velikonoce jasno – bude laciné
máslo.
Omrzne-li na Velký pátek stromový
květ, nebude ten rok ovoce.
Když na Velikonoční pondělí prší,
na každé pondělí až do svatého Ducha
pršeti bude.
Po bouřce v dubnu připadají mrazíky.
Je-li duben pěkný, bude květen ještě
lepší.
Jak hluboko v dubnu namokne, tak
hluboko v máji vyschne.
V dubnu svrchu hřeje, od spod
mrazí.
Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto.

však uvádějí, že název vznikl od slova
„krásniti“ či „krásliti“.
Barviva
Zdobení pouze barvou je nejjednodušší způsob. Používají se buď barviva
přírodní nebo umělá.
Přírodní barviva se získávají takto.
- červená (základní a nejoblíbenější
barva)- přidáním octu do odvaru ze slupek z červené cibule nebo vyvařením
třísek fernambukového dřeva v měkké
vodě.
- žlutá – šafrán
- bledě žlutá až zelenožlutá – dřínový květ, oves, loupaná kůra plané jabloně, kmín, zázvor, lipový květ, jemné
lístky ze sena jeteliny či vojtěšky.
- bledě zelená – jarní osení, jetelina, listy jasanu, břízy, rozmarýnu, petržele, kopřiv, myrty, jmelí. Někdy se
dává k jarnímu osení kousek kamence
(slouží k zastavování krvácení).
- červenohnědá – odvar z cibulových slupek.
- hnědá – odvar z dubové nebo olšové kůry s přidáním kůry březové,
odvar z vikve, dubové kůry vařené
s octem a solí, dále odvar z ořechů nebo z ořechových listů.
- tmavohnědá až černá –
olšová kůra se zelenou skalicí, roztok sazí s rezavými hřebíky.
Také se používá genciánoví violeť - fialka – rozředěná
vodou a trochou octa, dále mořidla na
dřevo – odstíny červené – a azurový
inkoust – modrá – barevné tuše
a barvy na textil.
Jitka Šmerdová
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Tajenka − pohledy do historie
Před 300 lety se uzavřel život jednoho z nejvýznamnějších
barokních architektů Giovanniho Pietra Tencally. S jeho jménem jsou spojeny nejdůležitější stavby druhé poloviny 17. století
ve Vídni a na Moravě. Jeho působištěm byla Olomouc, Kroměříž, Brno a také ...(viz tajenku), kde byl zřejmě podle jeho projektu v letech 1682 až 1686 postaven nevelký zámek, místními
obyvateli nazývaný zámeček.
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

A
B
C
D
E
F
G

1/2010

VODOROVNĚ: A. Polepení; žíněnka pro džudo; krátká
spojení.- B. Nádoba u studny; značka aut; vařená vepřová
masa; pohodný.- C. Hrob; negace; stisknutí; ženské jméno.D. Dovednost; jméno spisovatele Staška; šelma; hebká tkanina.- E. Tajenka.- F. Ženské jméno; město u Máchova jezera; druh cimbálu; včelín.- G. Řadová číslovka; mastit;
planetka; předložka.- H. To (rusky); příbuzná; balvan; druh
strku tágem.- I. Plod citroníku; pícnina; elektroda.
SVISLE: 1. Místo ve sloji; slovenská řeka.- 2. Pádová
otázka; trhati.- 3. Hon; druh lékaře.- 4. Značka elektronvoltu;
trvalý zvuk; zápor.- 5. Tkaniny; hod.- 6. Vzácný kámen;
údaje.- 7. Korálový ostrov; samec kozy.- 8. Přežvýkavec;
doktoři.- 9. Snad; zasvištění; značka pro kilogram.- 10. Náměty; římský domácí bůžek.- 11. Cizí mužské jméno; pádová
otázka.- 12. Opět; zápisník.- 13. Část těla; sobí kůže.- 14.
Značka pro rydberg; švýcarské zimní středisko; zkratka vysokého napětí. - 15. Jeden z mušketýrů; předložka.- 16.
Polka; instituce.- 17. Výtažek z bylin; výkvět.
Pomůcka: Ipel, kobos, lár, Lotis.
Tajenka z minulého čísla: SVATÉHO AUGUSTINA
Autor: Ing. Ladislav Majer
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VÍTÁME DO ŽIVOTA

Naši jubilanti

V roce 2009 se narodili v naší obci tito občánci,
které mezi nás vítáme.

Blahopøejeme všem jubilantùm a pøejeme jim
pevné zdraví a dobrou pohodu do dalších let.
LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN, DUBEN
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.

Jméno
Kříž Jaroslav
Drápalová Růžena
Jelenová Jaroslava
Bučková Marie
Gajdoš Jaroslav

Věk
60
70
75
80
80

Jméno
Havlíček Jaroslav
Valehrachová Vlasta
Drápalová Anna
Havlíčková Žofie

Věk
80
80
97
98

Vodné a stočné
Valná hromada Svazku obcí pro vodovody a kanalizace
Šlapanicko na svém zasedání dne 8. 12. 2009 schválila:
• vodné za 1 m3 ve výši 30,53 Kč bez DPH 33,58 Kč
s DPH
• stočné za 1 m3 ve výši 33,33 Kč bez DPH 36,66 Kč
s DPH

Hlávková Barbora
Hořava David
Koláček Martin
Kroča Antonín
Kupčík Adam
Lečbychová Markéta
Mihola Marek
Příhodová Eva
Stejskal Šimon
Šimková Adriana

ÚMRTÍ ZA ROK 2009
V roce 2009 nás navždy opustili tito spoluobčané
Filip Metoděj
20. 4. 2009
Fleková Bohuslava
18. 10. 2009
Kobliha Oldřich
8. 10. 2009
Šmerdová Hedvika
18. 4. 2009
Obecní zastupitelstvo všem zesnulým děkuje za
práci, kterou za svého života vykonali, jak pro své
nejbližší, tak i pro nás ostatní.
Odpočívej v pokoji…
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