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Vážení spoluobčané,
léto je nenávratně pryč, dětem začaly opět školní povinnosti a nás čekají mimo jiné 15. a 16. října komunální
volby. Další čtyři roky mého starostování se blíží ke konci. Byly to asi nejtěžší roky mého působení na radnici
a to díky stavbě splaškové kanalizace.
Jsem velice rád, že stavba je ukončena.
Podařilo se opravit všechny silnice
a chodníky, i když za cenu půjčky.
Úvěr bude obec splácet až do roku
2025. Bez zapůjčených financí bychom
nebyli schopni dát infrastrukturu obce
do rozumného stavu. Vzhledem
k tomu, že ceny stavebních prací rok
od roku rostou, za pár let by stály tyto
rekonstrukce jednou tolik! Vám všem
patří díky za to, že jsme tuto nejnároč-

nější stavbu v historii obce zvládli,
i když vím, že to bylo někdy na hraně
únosnosti. Teď bude záležet na každém z nás, jak se budeme k novým
chodníkům a silnicím, ale i k samotné
kanalizaci chovat, aby co nejdéle vydržely v perfektním stavu!
K dnešnímu dni je napojeno cca 175
nemovitostí ze 195. Připomínám, že
pokud bude někdo počínaje měsícem
září chtít, aby pan ing. Hlaváč vyřídil
kolaudaci, bude již tato služba zpoplatněna za 400,- Kč nebo si kolaudaci
majitel nemovitosti vyřídí na Stavebním úřadě sám. Stále platí, že pan
Ing. Hlaváč (tel. 731 179 238) kontroluje přípojku před záhozem. Definitivní poslední termín připojení všech

nemovitostí je 31. 12. 2010. Ještě několik majitelů nemovitostí nedodalo
všechny potřebné podklady k vyřízení
kolaudace, jedná o nemovitosti č.p. 30,
39, 40, 51, 59, 65, 66, 71, 107, 118,
120, 124, 129, 139, 140, 143, 145, 149,
155, 184, 200, 201, 202, 205, 206, 208,
216, 225. Jde především o dodání zápisu oprávněnosti firmy k prohlídce
stavby kanalizační přípojky (razítko
firmy), nedodání samotného projektu
či podepsání plné moci dalšími spolumajiteli nemovitosti. Žádáme majitele
výše uvedených nemovitostí, aby se
v co nejbližší době ozvali na OÚ
tel. 544 226 009, poté budou dokumenty předány Ing. Hlaváčovi. Bez
těchto náležitostí není možné kolaudaci vyřídit!
Docela závažným problémem se
stalo vypouštění dešťových vod do syPokračování na str. 2
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Pokračování ze str. 1.
stému splaškové kanalizace a to ve
všech obcích nově budované kanalizace. Upozorňuji na skutečnost, že přečerpávání dešťových vod ze sklepů,
drenáží či z různých trativodů je nepřijatelné a viníkovi může být uložena
sankce až do výše 100 000,- Kč. V naší
obci byly u několika majitelů zjištěny
nedostatky, které byly již do dnešního
dne opraveny. Z důvodu průtoku dešťové vody systémem splaškové kanalizace může být také navýšení ceny
stočného od VAS a.s., které by postihlo i ty poctivé stavebníky, kteří mají
vše v pořádku.
Výstavba splaškové kanalizace byla
ukončena kolaudací dne 9. 8. 2010,
slavnostní ukončení projektu Šlapanicko-Čistá Říčka a Rakovec proběhlo
v naší obci v areálu koupacího biotopu
9. 9. 2010 za účasti hostů z Ministerstev pro územní rozvoj a životního prostředí, dále zástupců Svazku
Šlapanicko, starostů z okolních obcí,
Vodárenské a.s., dozorů stavby spol.
Mott Macdonald Praha, s.r.o. či zhotovitelů stavby. Proběhla tisková konference, kanalizaci požehnal pan děkan
Nekuda, zástupci obcí obdrželi pamětní desky.
Závěrem děkuji všem zastupitelům
a pracovníkům obce, všem zájmovým
organizacím obce za výbornou spolupráci, zvláště v kulturní činnosti
a všem aktivním občanům, kterým
život v naší obci není lhostejný.
Naopak zamyslet by se měli nad
sebou všichni ti, co neustále poškozují obecní budovy, obecní majetek a dělají všude nepořádek!
Milan Blahák-starosta

Informace OÚ
• SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU. V pátek 29. 10. 2010 v době
od 16 – 17 hod. proběhne před obecním úřadem sběr nebezpečného odpadu. Odevzdávají se: staré pneumatiky, léky, zářivky, vyjeté oleje,
postřiky, televize, lednice a jiné.
• VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER. V sobotu 30. 10. 2010 v době
od 9 – 11 hod. bude přistaven „Na
Place“ vedle restaurace velkoobjemový kontejner, kde bude možno
ukládat starý rozmontovaný nábytek, koberce, matrace apod.

Výpis z usnesení č. 4/2010
Zastupitelstva obce Kovalovice, ze zasedání konaného dne 7. 9. 2010
Zastupitelstvo obce:
Konstatuje, že z 9 členů je přítomno 8, je tedy usnášeníschopné.
Omluveni: Šmerda Petr
Jmenovalo: zapisovatele Jiřinu Kotvrdovou
Zvolilo: ověřovatele zápisu Stanislava Pernicu, Ivana Sukovatého.
Schvaluje:
- úplatné věcné břemeno na vedení
NN, smlouva č. 2603-051/191/08
v části obce „Druhá strana“ pozemek
p. č. 327/2 k.ú. Kovalovice
- rozpočtová opatření č. 3 dle přílohy
- výhledový záměr obce v části „Za

Pastouškou“, schvaluje smlouvu
o smlouvě budoucí na dar části pozemků p.č. 548, 547, 546 v pásu asi
2 m obci na pozdější zasíťování těchto
částí pozemků.
Bere na vědomí:
- nabídku firmy Aspida s.r.o.
Pověřuje a ukládá:
- starostovi a místostarostovi jednat
podle schváleného usnesení.
Schváleno všemi přítomnými členy
zastupitelstva obce.
Milan Blahák-starosta
Ing. Stanislav Honek
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Co nového na skautské stezce
Vyvrcholením každého, tedy i letošního
skautského roku jsou
letní tábory. Letos naše skautské středisko uspořádalo čtyři. Dva na našem
překrásném hlavním tábořišti v Rakoveckém údolí poblíž obce Bukovinka,
jeden na základně Chytáky u Dolních
Louček a jeden ve Vlčetíně u Žirovnice.
Fotky z našich táborů budete moci
v následujícím období shlédnout v naší
vývěsce v aleji Na Městečku a na internetových stránkách městyse. Stručnou
informaci o táboře dívčího a chlapeckého oddílu Pozořice předkládá jeho
hlavní vedoucí Lenka Buchtová.
RNDr. Aleš Mikula,
vedoucí střediska

Skautský tábor v Rakoveckém údolí
Od 12. do 24. července se v Rakoveckém údolí nedaleko Bukovinky
uskutečnil letní skautský tábor dívčího
a chlapeckého oddílu Pozořice. Bydleli
jsme v klasických stanech s podsadou.
Letošní celotáborová etapová hra byla
nazvána Stroj času. Cestovali jsme
každý den do jiného časového období od pravěku až do budoucnosti.
V průběhu celého tábora se pak táborníci zdokonalovali v táborových dovednostech (práce s mapou, určování
rostlin…), obratnosti a přesnosti
(odhad výšky, váhy, času…). Minimálně dvakrát měl každý také noční
hlídku a službu v kuchyni.
Závěrem bych ráda poděkovala všem
za veškerou pomoc se stavbou a bouráním tábora. Účastníkům za opravdu příjemně strávené letní dny v krásné přírodě.
Lenka Buchtová - Lenčí

KOMUNÁLNÍ VOLBY
do obecního
zastupitelstva
se uskuteční
15. a 16. října 2010
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Základní škola Viničné Šumice
Vážení rodiče, milí
čtenáři zpravodaje, dovolte, abych Vás i Vaše
děti pozdravila po
prázdninách a dovolených a popřála Vám
všem klidný a pohodový začátek podzimu.
ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Jaký bude? Co nás čeká? Tak se jistě
ptají ti, jichž se dění v naší škole týká.
Odpověď na tuto otázku dopředu neznáme, vždyť školní aktivity i atmosféru teprve během roku vytváří nejen
děti a učitelé, ale také rodiče, ostatní
zaměstnanci i ti, kdo se školou spolupracují. Část školního roku však můžeme již dopředu nasměrovat, neboť se
plánuje ještě v průběhu toho minulého.
Po důkladné přípravě můžeme našim
dětem nabídnout několik novinek.
Prvňáčci si jako první vyzkouší výuku
českého jazyka s interaktivními učebnicemi. Jsou to knihy jako každé jiné, ale
díky šikovnosti pedagoga výuku oživí
činnosti u interaktivní tabule.
Díky spolupráci se SVČ Lužánky
Brno budou mít naši žáci i děti ve školce keramiku, a to v rámci hodin výtvarné výchovy.
Jistě jste slyšeli o projektu ministerstva školství „EU peníze školám“.
I naše škola se do něj zapojila a vypracovala školní projekt sestavený na míru
našim žákům, našim podmínkám a potřebám. Podařilo se získat nemalé peníze, bezmála šest set tisíc korun, které
během dvou let vložíme do čtyř oblastí.
Především je to individualizace výuky
ve spojených ročnících. Díky dotaci
můžeme rozdělit šest hodin týdně a odděleně učit po dvou hodinách český
jazyk, matematiku a anglický jazyk.
Další částí projektu je inovace vzdělávání. Naše paní učitelky postupně vytvoří nové, především digitální učební
materiály. Vznikne tak jakási kartotéka,
v níž si každý pedagog vybere zajímavý
materiál, který dětem zefektivní výuku.
Třetí část považuji za velmi důležitou, týká se totiž dalšího vzdělávání pedagogů. Během následujících dvou let
naši pedagogové projdou mnoha kurzy
a školeními zaměřenými na moderní
výukové metody, např. používání informačních technologií ve výuce.
Poslední část projektu je věnována
zajištění nových učebních materiálů,

Přivítání prvňáčků
pomůcek a učebnic, na které během
roku z běžného rozpočtu školy už nezbývají prostředky. Plánujeme zavést do
každé třídy internet, nainstalovat dataprojektor, počítač, případně interaktivní
zařízení, díky nimž žáci získají nové informace bezprostředně v hodině. Počítáme s rozšířením počítačové učebny,
nákupem nových knih a zajímavých encyklopedií do žákovské knihovny a dalších nových učebních pomůcek.
Ze všech stran slyšíme o rozpočtových škrtech, ani školství nezůstane
ušetřeno. Doufám, že právě díky projektu EU peníze školám naše škola
tolik nepocítí následky škrtů.
Během prázdnin ve škole probíhaly
některé nezbytně nutné úpravy. Byly
opraveny komíny, které se dosud nacházely ve velmi špatném stavu.
V základní škole byla nově vymalována šatna a navýšena kapacita umyvadel na toaletách. Z jednání se školskou
radou vyplynul požadavek na rekonstrukci travného hřiště u školy. Zřizovatel školy uvolnil na tyto úpravy nemalou částku. Úprav hřiště se ujal p.
Ing. Karel Drápal a zajistil rekonstrukci
jak po stránce organizační tak i technické. Využívám této příležitosti a za celou
školu mu tímto děkuji.
První školní den zahájili žáci a pedagogové společně s rodiči a hosty.
Přivítali jsme mezi námi starostu obce
Viničné Šumice pana Petra Kříže, starostu Kovalovic pana Milana Blaháka
a paní Zdenku Vlachovou. Uvítali jsme
zejména prvňáčky a naši hosté jim předali dárky. V letošním roce poprvé
usednou do lavic tyto děti:
Denisa Doleželová, Alexandra Horká, Olga Hurtová, Jan Kohout, Petr

Mazel, Simona Pallová, Lukáš Řídký,
Marek Stejskal, Karolína Vystavělová,
Nikol Zahradníková
Závěrem mi dovolte popřát žákům,
pedagogům i rodičům úspěšné vykročení do nového školního roku, mnoho
radosti z poznávání nového i hodně
pevné vůle při překonávání překážek.
Olga Růžičková

Milé hospodyňky!
BLESKOVÝ TŘEPACÍ DORT
POTŘEBNÉ PŘÍSADY
2 smetany na šlehání, 2
konzervy mandarinkového kompotu (ty
menší), 2 vanilkové pudingy
Dr.Oetker bez vaření Créme Olé a 1
hotový dortový korpus z piškotového
těsta (můžete si ho i upéct).
POSTUP PŘÍPRAVY
Do většího hrnce s těsnou poklicí
(nebo jiné uzavíratelné nádoby) nalijeme dvě smetany na šlehání, dva mandarinkové kompoty i se šťávou a nasypeme dva vanilkové pudingy (použít se
dají i čokoládové). Nic nemícháme, jen
hrnec zakryjeme pokličkou a několikrát zatřeseme, až pocítíme, že se tekutý obsah změnil na krémový. Takto
připravenou dortovou náplň natřeme
na korpus. Povrch můžeme (ale nemusíme) posypat strouhanou čokoládou
nebo ozdobit šlehačkou. Dáme vychladit do ledničky. Dobrou chuť!
Pavlína a Irena Majerovy
+ vnučka Lucinka
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Zamyšlení dušičkové
Vzpomínám si, jak jsme jako kluci
lovili bobříka odvahy. V návodu, který
jsme kdesi našli, stálo: „Například jít
sám v noci na hřbitov za vzdálené noční
bouře“. Později jsem často přemýšlel
o tom, kdy se vlastně hřbitov stal strašidelným místem a kdy se lidé začali
hřbitovů bát. A s podivem jsem zjistil,
že se to stalo z historického hlediska
docela nedávno, na přelomu 18.
a 19. století. Do té doby žili lidé se
hřbitovy jaksi v symbióze – hřbitov byl
často uprostřed města či vesnice,
kolem kostela, a lidé, když šli v neděli
do kostela, rozuměli tomu tak, že ze
svého pozemského světa, kde bydleli
a pracovali, tedy z míst, kde žije církev
bojující, vkročili hřbitovní branou do
světa těch, kteří už došli do cíle svého
života, do prostoru církve trpící, a teprve pak vkročili do kostela, na místo,
které jim mělo připomínat onen nebeský Jeruzalém, církev vítěznou, s anděly
a svatými. Takové bylo chápání a men-

talita člověka středověkého a barokního. Pak přišlo osvícenství a hřbitovy se
začaly stěhovat od kostelů pryč, mimo
obec či za město. A snad tehdy se objevuje strach ze hřbitova, neboť už to nebylo místo, které integrálně patří do
našeho života.
Na hřbitovní bráně se často objevuje
nápis „Pole svornosti“. Na hřbitově leží
lidé, které jsme dobře znali, které jsme
na toto místo doprovodili a na které
s úctou a láskou vzpomínáme. A jsou zde
i lidé, kteří se za svého života rádi neměli, kteří spolu nemluvili, kteří si ubližovali. Zde svorně leží jeden vedle druhého
v pokoji a míru, protože Bůh už jim odhalil všechny věci a oni poznali marnost
a zbytečnost svých pozemských rozmíšek a půtek. Vzpomínám si, jak v jedné
farnosti přišla za mnou před pohřbem příbuzná zemřelého a ptala se, jestli je vhodné jejich tatínka uložit do hrobu, ve kterém už leží jeho bratr, jestli to nebude
dělat problémy, protože oni se za svého

Svatomartinské období
V zimním období sluneční paprsky
pozbývají svou sílu a příroda usíná.
Lidé pak využívají svou načerpanou
energii ještě z doby, kdy slunce bylo
silné a životodárné. Poslední plody
země, které prý mají v sobě také poslední paprsky slunce jsou řepa
a dýně. Bývalo zvykem tyto
plody vydlabávat, vkládat do
nich světlo (svíčku) a vynášet je
ven do přírody, kde s dřívějším příchodem setmění, krásně svítily. Říkalo
se, že se s jejich pomocí
hledá cesta k Betlému.
Svatomartinské
období je doba hodovní neboli posvícenská. Pro tyto slavnostní chvíle se
krmily husy (Martinské husy), na
kterých si pochutnávali ve městech i
na vesnicích. Podle legendy tento
zvyk vznikl tak, že svatého Martina
při kázání rušily husy, a proto za to
pykají na svatomartinském pekáči.
Existuje ještě jedna legenda, podle
které se svatý Martin před svou volbou biskupem skrýval ze skromnosti
v husníku, ale husy ho svým kejháním prozradily.

Při porcování husy se dodržoval řád,
kdo kterou porci měl dostat.
Kůže z husích nohou se dávala do
střevíců pod nohy, aby se nepotily a
aby nerostla kuří oka.
Údajně se ze zbylých
kostí dalo předvídat počasí.
Z kynutého buchtového nebo rohlíkového těsta se peklo
pečivo – rohy, buchty
s povidly a mákem a rohlíky
ohnuté do tvaru podkovy.
To proto, že sv. Martin
jezdil na koni. Tímto pečivem častovaly hospodyně čeleď, když odcházela ze služby, krajově se mu
říkalo vandrovnice nebo taky martiny,
roháče či zahýbáky.
Martinskými hody také končila honitba. Byla ukončena společnou večeří
a přijímáním nových členů honebního
spolku.
Na svátek sv. Martina končil služební rok obecních zaměstnanců (pastýř,
ponocný, kovář…) a čeledi. Za svou
práci dostávali mzdu a naturálie v podobě obilí, brambor atd. Pokud byla
vzájemná spokojenost uzavíraly se
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života velmi nesnášeli. Uklidnil jsem ji
a povzbudil k modlitbám za oba.
Přiznám se, že já osobně rád navštěvuji hřbitovy. Už jako student jsem rád
chodil zalívat kvítka na hřbitově za vesnicí u nás doma. Byly to krásné večery,
vonící létem, a já jsem pobyl nejen
u hrobu naší rodiny, ale občas jsem procházel celým hřbitovem – není příliš
velký – a vzpomínal na ty, které jsem
znal. Na sousedy, příbuzné, a třeba i na
svého učitele z 1. třídy, a cítil jsem
s nimi jakési sepjetí. A dnes procházím
rád naším pozorským hřbitovem a v duchu vzpomínám na osudy těch, které
jsem za svého působení na toto místo
doprovodil. A je jich za těch 16 let, co
zde jsem, už 548.
Nebojte se hřbitovů. Jsou tam lidé,
kteří nás měli rádi a my jsme měli rádi je.
Jsou tam lidé, kteří touží po naší vzpomínce či modlitbě, lidé, kteří kdyby se
mohli vrátit zpátky do našeho světa, dělali by všechno jinak a byla by radost
s nimi žít. A že má někdo dům vedle hřbitova? Říkali naši předkové, že to jsou ti
nejlepší sousedé. P. Jan Nekuda, farář
smlouvy nové. Kde nebyli spokojeni,
odcházeli jinam a loučili se (hlavně
mládenci) velmi bujaře s přemírou jídla
a pití. Takovým se prý hanlivě říkalo
„martínci“.
SVATÝ MARTIN (11. listopadu)
Narodil se ve 4. století, přesněji
v roce 316 v rodině římského důstojníka. Dětství prožil v Pavii na severu
Itálie. Jako velmi mladý musel nedobrovolně na přání otce vstoupit do císařské armády k jezdectvu. Vypráví se, že
jednou v zimě projížděl na bílém koni
městskou branou a potkal chladem se
třesoucího žebráka. Martin neměl
u sebe nic, než svůj červený vojenský
plášť. Rozťal ho svým mečem na půl
a jednu polovinu žebrákovi daroval.
Rozdělil se s ním o teplo. Následující
noci měl vidění, v němž se mu zjevil
Kristus s polovinou jeho pláště. Odešel
od vojska, přijal křest a žil životem
skromným a zbožným jako poustevník.
Většinu svého života prožil ve Francii.
Přestože byl později zvolen biskupem
v Tours, svůj způsob života nezměnil a
tím si získal oblibu. Po smrti roku 397
byl prohlášen za svatého.
Jízdní vojáci (husaři, dragouni…)
uctívali Martina jako chránce svého
a svých koní. Později se stal patronem
také kovářů a dalších řemeslníků.
Jitka Šmerdová
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Petropavelské hody
Příprava na letošní hody byla zahájena únorovou předslezinou, na kterou
v dubnu navázaly pravidelné sleziny kovalovické omladiny konané buď v hasičské zbrojnici nebo v sále OÚ. Nutno
podotknout, že během prvních setkání
bylo možno pocítit mírně rozpačitou náladu způsobenou absencí řady zkušených stárků a stárek z minulých let,
jakož i rozmanitými názory na průběh
nastávajících hodů. Velice brzy však naštěstí v mladém kolektivu definitivně
převážilo vzájemné porozumění a nebývale příjemná a otevřená atmosféra.
Na slezinách se jako tradičně zpívalo,
debatovalo, tančilo a při popíjení dobrého vína chystalo vše potřebné na hody.
Část stárků začala taktéž nacvičovat
Moravskou besedu, zpravidla vždy bezprostředně před slezinou, a to pod vedením hlavní stárky Ivči Škrobové.
A protože jeden z hlavních cílů této
akce je všestranná příprava nastupující
generace, byla Moravská beseda nacvičena i s juniory.
Jak čas letěl, přišlo na to, že v červnu
jsme vyrazili do jižních končin naší re-

Slavnostní hodová mše svatá
ovšem ale s ohledem na parametr poměru kvalita a cena.
Pro podporu dobrých mravů proběhlo také oficiální „žádání“ o stárky, při
kterém hoši veřejně žádali rodiče svojí
stárky o povolení s ní jít na hody a museli proto také splnit mnohdy až zákeřný úkol. Ve všech osmi případech rodiče naštěstí bez váhání svolili, zajisté
osloveni nebývalou osobitostí, šarmem
a zručností kovalovských stárků.

Moravská beseda

publiky (Čejkovice), abychom tam vybrali víno na hody, ale také, aby se nám
dostalo kulturního zážitku, a aby ti
mladší z nás, kteří ještě nedovršili věku
18 let, konečně pochopili všechny slasti
i strasti, které mohou nastat po požití
významnějšího množství onoho zlatého
moku vinné révy. Již na slezinách jsem
ovšem postřehl, a tady se mi to také potvrdilo, že z nějakých důvodů si naši junioři počínali při degustaci neméně zkušeně a zdatně jako jejich starší
soukmenovci…Tak jsme tedy všichni
společně pomocí našich vytříbených
smyslů vybrali to nejlepší hodové víno,

Kácení máje

V sobotu před hodami přispěli občané naší obce – ať už osobně anebo
dobře míněnými radami - k postavení
máje. V neděli za nádherného letního
počasí tedy proběhly hody, započaté
mší svatou, po které následovalo zvaní,
průvod stárků obcí zakončený
Moravskou besedou a večerní hodová
zábava. K poslechu a tanci hrála dechová muzika Liduška z Dolních Bojanovic
a věřím, že všichni zúčastnění si onen
den užili stejně tak dobře jako my –
stárci.
Jako tečka za letošními hody byla
30. července uspořádána veřejná akce
kácení máje, která byla taktéž, dle pozdějších ohlasů, velice vyvedená. Na akci
hrála skupina Modul z Těšan.
Velký dík patří všem, kdo se nějakým způsobem podíleli na uskutečnění
letošních hodů – skácení a postavení
máje, sponzorské dary, úklid a příprava
všeho druhu, poskytnutí prostor a věcí.
A zvláště pak patří poděkování stárkům
a všem, kteří jakkoliv přispěli k dobré
náladě.
Marek Sukovatý
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Co jste hasiči…
Hasiči zažívají
mnoho mimořádných a traumatizujících situací při své
činnosti. Proto se
pravidelně školí a připravují na svou činnost. V lednu se provádí zkoušky z výcvikového roku. Každý člen výjezdové
jednotky formou testu dokazuje své znalosti. Jen dobře připravený hasič může
vyjíždět k požárům, povodním a jiným
zásahům. Také údržba techniky a osobní výstroje a výzbroje stojí nemálo úsilí.
V minulém zpravodaji jste viděli fotografie z květnové velké vody. Naše
jednotka zasahovala v místní části Na
Spojce, kde voda napáchala nejvíce
škody a zatopila zde sklepy rodinných
domů. Ve dnech 23. 5. a 24. 5. osm
členů kalovými čerpadly a PS – 12 čerpalo vodu z domů č. 11 a 165.
Devět členů výjezdové jednotky se
dne 20. 9. podílelo na dohašení hořící
slámy.
Květen je svátkem sv. Floriána, patrona hasičů. I my se zúčastňujeme těchto oslav. V pozořickém kostele, kde
je za živé i zemřelé členy sboru sloužena mše svatá. Také 9. 5. již po desáté se
na 50 sborů z Jihomoravského kraje
a kraje Vysočina sjelo na Hasičskou
pouť do Křtin. Po slavnostním průvodu
a mši byl před kostelem požehnán nový
prapor Krajského sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska, soška sv.
Floriána do babické hasičky a repasovaná cisterna SDH Kuničky. Následovaly
ukázky s koněspřežnými stříkačkami
SDH Kanice a Ořechov v dobových uniformách. Hasičská „drobotina“ ukázala,
co umí, jak se připravuje na soutěže
i práci hasičů. Vyvrcholením bylo předvedení různých způsobů záchrany osob
z hořící budovy. Součinnost profi hasičů
s dobrovolnými byla perfektní.
Figuranti byli vyváděni ze zadýmené
budovy a použitím dýchací techniky,
sestupem po žebříku, slaňováním z plošiny nebo spouštěním se rukávcem.
Hudba provázela účastníky pouti celé
slunečné dopoledne.
Muži se zúčastnili soutěže o Putovní
pohár ve Tvarožné, konané 6. června.
V šestnáctičleném startovním poli obsadili celkově páté místo. Na soutěži
o putovní pohár zastupitelsva Pozořic
startovalo 8 družstev. Naše družstvo

i nedostatečně rozvinuté hadice obsadilo 3. místo. Zvítězily Žabčice před
Velaticemi. 4. září se družstvo vypravilo na velice náročnou soutěž do
Březníku. Po naložení hadic do vozidla
pokračuje družstvo k překážce. Zde
pilou přeřeže kládu a pokračuje dál.
Cestou chytne defekt a heverem mění
kolo. Další překážkou je vůz přes cestu.
Po odstranění z křižovatky pokračuje
k požárnímu útoku. I přes pečlivou přípravu na nejlepší nestačili. Zvítězili
Žabčice před domácím týmem. Naše
družstvo obsadilo čtvrté místo.
22. duben začínají soutěže pro mládež. Sivice hostí tento den soutěž „Ligy
mládeže“ Soutěží se v požárním útoku
a štafetě 4x60 m. V kategorii ml. žáci se
sjelo 18 družstev. Zvítězily Silůvky,
naši obsadili celkově 5. místo.
V měsíci květnu je celoroční vyhodnocení „Plamen“. Jako každoročně,
i letos byla soutěž v Přísnoticích. Po
požárním útoku a štafetě dvojic bojovala o bednu čtyři družstva. Bezchybný
výkon a skvělý čas ve štafetě 4x60m
nás celkově zařadil za bezkonkurenční
Kuřim na druhé místo. Odměnou byl
nejen pohár a medaile pro každého, ale
i splněný slib starosty obce - volné pernamentky na místní koupaliště.
Prázdninový pohár mládeže okrsku
Pozořice bývá poslední týden ve školním roce. 23. 6. 2010 se do Sivic sjelo
po třech družstev mladších a starších
žáků. Po požárním útoku a štafetě je
vyvrcholením štafeta „Hasiči v zakou-

Družstvo mladých hasičů
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řeném prostoru“. Pětičlenné družstvo
si obleče kabáty a helmy. Před zakouřeným prostorem dostanou dva členové neprůhledné brýle. Po nalezení
proudnice od dřberovky povolávají dalšího člena družstva. Ten pumpuje vodu
a slovně navádí hasiče s proudnicí na
terč. Po sražení terče vyvede hasiče
z objektu. Pokračuje druhá dvojce, sražením druhého terče soutěž končí.
Zvítězilo naše družstvo před Vin.
Šumicemi a Kanicemi.
26. června se konal III. ročník
Bukovinského štafetování. Po štafetě
4x60 m následovala štafeta dvojic. Na
závěr štafeta speciál. Pětičlenné družstvo překonávalo žebřík CTIF, lávku,
vázalo uzly a určovalo topografické
značky. V součtu umístění zvítězilo
naše družstvo před Bosonohami a domácím družstvem. Poslední prázdninový víkend jsme měli soustředění na
Říčkách. Zúčastnilo se celkem patnáct
dětí. Počasí nám první den nepřálo.
S pomocí starosty obce a dalších rodičů
dětí jsme to zvládli. Zde nešlo o výsledky. I když jsme se připravovali na branný závod. Další den jsme i soutěžili.
Také jsme zdokonalovali požární útok.
Nechyběla ani noční stezka odvahy. Na
závěr jsme dětem rozdali deníky mladých hasičů.
Ve Tvarožné 18. září byl Branný den
mládeže a dorostu. Soutěží se ve dvojčlenných hlídkách. V devítičlenném
startovním poli ml. žáků naše dvojice
Kaluža J. a Filip P. obsadila 4. místo. Ve
starších žácích soutěžilo též 9 dvojic.
Jedlička M. a Vepřek P. obsadili za vítěznou domácí dvojicí druhé místo.
Připravil Vladimír Filip, velitel SDH
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Jednota Orel Pozořice slaví 100 let
Letos na podzim uplyne 100 let od
založení Orla v Pozořicích. V kronice
je uvedeno datum vzniku 27. říjen
1910. Orel byl od začátku křesťanská
organizace a její členové se věnovali
sportu a vzdělávání. Hrálo se divadlo a
společně se cvičilo. Pořádaly se různé
slavnosti a taneční zábavy. Začátek
1. světové války však znamenal přerušení činnosti Orla. V říjnu roku 1917
byla činnost organizace obnovena.
Nové nadšení pak vnesl do řad členů
vznik samostatné Československé republiky. Lidé se opět scházeli na různých přednáškách, cvičeních i při nácviku divadelních představeních.
V roce 1923 se při parcelaci zdejšího
Lichtenštejnského panství P. Šebastián Páral se zasadil o zakoupení budovy z tohoto velkostatku pro orelskou
jednotu. Datum otevření orlovny bylo
stanoveno na 14. červen 1925. Orlovna
byla důležitým místem, kde se mohla
rozvíjet spolková činnost. Bylo zakoupeno i zařízení na promítání filmů pro
veřejnost. Na jaře roku 1934 se začala
upravovat zahrada za orlovnou na cvi-

čiště, byla dokonce postavena i tribuna
pro diváky. A potom přišla 2. světová
válka a s ní i další přerušení činnosti
Orla v Pozořicích. Přesto se členové
Orla dál tajně scházeli ke cvičení. Po 2.
světové válce došlo k znovuobnovení
činnosti a orlovna sloužila i dalším
spolkům a organizacím, protože část
obce byla velmi poničena válkou. Toto
období však bylo velmi krátké a v roce
1948 byla činnost Orla opět přerušena
na dlouhých 42 let. Jen v roce 1969
byla snaha organizaci obnovit, ale
přece jen k tomu nebyla vhodná doba.
Až 28. března 1990 byla ustavující výborovou schůzí obnovena Orelská jednota v Pozořicích.
V průběhu dubna 1990 byla také
znovu obnovena Župa Dr. Jana Sedláka, do které patřila do roku 1948
i naše jednota. Začalo se s opravou orlovny. Každý se snažil přispět podle
svých možností, aby se alespoň část
budovy mohla používat. A 13. září 1992
byla budova orlovny slavnostně předána znovu orelské jednotě. 26. září 1998
byl slavnostně otevřen venkovní spor-

tovní areál s antukovým hřištěm pro
volejbal a tenis. 8. května 1999 byl požehnán nový prapor naší jednoty. Dnes
je k dispozici hlavní víceúčelový sál,
menší místnost s přístupem na dvůr,
posilovna a bowling. Naše jednota se
nejvíce věnuje volejbalu. Vstupem do
svazových volejbalových soutěží prudce vzrostla kvalita hry našich družstev. Velmi se nám vyplatila práce
s mládeží, kde jsme dosáhli velmi dobrých výsledků a postupně jsme se vypracovali až na úplný vrchol orelského
volejbalu. Pro širokou veřejnost jsou
na výběr různá skupinová cvičení,
např. aerobik, kalanetika, rehabilitační
cvičení, cvičení pro děti a podobně.
K tradičním kulturním akcím patří
orelské hody, společenský ples a dětský maškarní ples. Orel se také zapojuje do společných akcí jako je Pozořický
den dětí nebo cyklozávody.
Jako poděkování za tuto dlouholetou činnost v obci byla v letošním roce
Jednotě Orla udělena Cena městyse
Pozořice.
Božena Škrobová
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Tělocvičná jednota Sokol Kovalovice
Několik informaci k činnosti Tělocvičné jednoty
Sokol Kovalovice.
Prázdniny znamenají
pro cvičení a tréninky
vždy menší útlum, protože dostávají
přednost jiné rekreační aktivity.
Výjimkou byl badminton, kde tréninky
probíhaly v nezměněném rozsahu
i během prázdnin. V současné době má
oddíl badmintonu 3 družstva žen
a jedno družstvo mužů. Tréninky probíhají prakticky po celý týden, ženy v
pondělí, čtvrtek a pátek, muži v úterý.
Letní období naopak znamená každoroční zvýšení provozu na hřišti
v souvislosti s provozem koupaliště. Je
to nejenom proto, že přístup na koupaliště je přes hřiště, ale i proto, že provozovatel občerstvení i obec využívá
naše prostory pro provoz koupaliště.
O prázdninách jsme též poskytli hřiště
pro 2 koncertní vystoupení. Nejprve to
byla skupina Rančeři a podruhé pak
Rudolf Křesťan, Pavel Bobek a skupiny
Druhá tráva a Rančeři.
V letních měsících jsme v rámci výpomoci mezi tělocvičnými jednotami
vyšli vstříc potřebám fotbalovému oddílu TJ Sokol Viničné Šumice a poskytli jim naše hřiště pro tréninky.
Po skončení prázdnin se situace vrátila do zaběhnutých kolejí. Začala pravidelná cvičení těch nejmladších pod vedením Standy Žemly, muži začali
provozovat sálovou kopanou, pravidelně se hraje badminton a nohejbal, který
od října plánujeme přestěhovat do tělocvičny ZŠ Pozořice.
Stalo se již tradicí, že oddíl badmintonu organizuje každý rok výlety do různých lokalit Chorvatska. Po předloňské Makarské riviéře a loňském
ostrovu Hvar přišel letos na řadu ostrov Vis.
Chorvatsko 2010
Chorvatsko – Vis – Komža, to jsou
naše postupné cíle pro letošní chorvatskou anabázi. Po nočním 940 km dlouhém přesunu se sedmnáctičlenná skupina naloďuje na trajekt, stejně jako loni
ve Splitu. Po roce opět proplouváme
úžinou mezi ostrovy Brač a Šolta a dále
pokračujeme přímo na jih k 48 km
vzdálenému ostrovu Vis.
Ostrov Vis byl do roku 1989 vojenskou základnou, tudíž nepřístupný turistům. Díky tomu si zachoval neporu-

Chorvatsko 2010
šenou přírodu a původní atmosféru.
Tento stav je uměle udržován dodnes,
zejména vysokými cenami, které odrazují běžné turisty. Kromě chleba a ryb,
kterých je ve zdejších vodách dostatek,
jsou všechny komodity včetně ubytování dražší až o 40% oproti pevnině.
Po dvou a půlhodinové plavbě přistáváme na Visu, ve stejnojmenném
přístavu, který je současně i správním
střediskem ostrova. Po 10 km jízdy se
dostáváme do serpentin nad Komžou.
Již pohled na městečko je úchvatný, zátoka obklopená od severu horami se na
jih otvírala k ostrovu Biševo a na širé
moře. V Komži nás přivítalo léto v plné
síle. Klimaticky podobný je i ostrov
Hvar, teploty okolo 30°C, nebe bez
mráčku. Ubytovali jsme se ve čtyřech
apartmánech u malé oblázkové pláže
na kraji města, zdravili jsme se z balkónů a po té se scházeli k rannímu krásnému koupání v naprosto klidné vodě
zátoky. Ještě jednu zvláštnost měla
rána v Komži, celým městem se linula
vůně čerstvého pečiva. V ten čas se
chodilo pro chleba a ryby. Cestou z nákupů lákaly k posezení u kávy kavárničky na promenádě s výhledem na kotvící jachty u mola. Stejně příjemné
byly večerní procházky s ochutnávkou
nepřeberných druhů zmrzliny.
Turisticky jsme si ostrov vychutnali
na dvou vycházkách do hor. Jedna celodenní vedla masivem Malého Humu
s nádhernými rozhledy a druhá podvečerní nás zavedla ke kapli Svatého
Blažeje. Při návratu nás přivítal pohled
na zapadajícím sluncem zalitou Komžu.
Již doma plánovaný výlet do Modré

jeskyně na ostrově Biševo jsme si též
nemohli nechat ujít. Jeskyně sama je
skutečně unikátní svým nasvícením
podmořskými průrvami. Na Biševu
jsme ještě navštívili zátoku Porat,
která disponuje, kromě tři restaurací,
téměř karibskou pláží s kýčovitě barevným a čistým mořem.
Podnikli jsme také výlet kolem ostrova, který jsme začali výjezdem k nejvyššímu vrcholku Hum. Ten je však
stále vojenskou základnou, a tak jsme
vzali zavděk krásnými panoramatickými výhledy od kaple Svatého Ducha.
Navštívili jsme též „Titovu jeskyni“,
odkud byl organizován osvobozenecký
boj za II. světové války. Projížděli jsme
nádhernými vinicemi na jihu ostrova až
k osadě Rukavac, odkud se někteří vydali ke kamenité pláži Srebrena, ostatní
dali přednost posezení pod stinnou pergolou místní konoby při chlazeném
pivu. Po celém ostrově je jednotná cena
15 kun (cca 53,- Kč). Závěr výletu jsme
věnovali městu Vis, které, byť je větší
než Komža, je v podstatě „mrtvým
městem“. Přístavu vévodí betonový
blok trajektového mola s příjezdovými
komunikacemi a několik krásných
palem. Stánek se zmrzlinou nebo kavárnu byste hledali marně. Také antické památky nás nijak neokouzlily.
Proto jsme se rádi vrátili do téměř lázeňsky dýchající Komže a užívali si této
pohody do konce dovolené. Přesto, že
se začínají různit zájmy i možnosti účastníků výpravy, těšíme se na příští rok,
kdy bychom chtěli navštívit další ostrov
v pořadí, a to Brač.
Zdeněk Stejskal a Miroslav Vlach

10

KOVALOVICKÝ ZPRAVODAJ

3/2010

Myslivost v zemích českých
nakladatelství I. L. Kober 1902
Minulý rok se nám dostala do rukou nádherná kniha
Ve třetí části si můžete přečíst, jaké myslivecké názvoo myslivosti, vydaná v roce 1902. Přinášíme vám několik sloví se v době před 100 lety používalo.
ukázek z této knihy. Pro ty z vás, kteří si oblíbili psané slovo
začátku minulého století, to bude jistě zážitek.
Přečtěte si, jak naši dědové a babičky psali a mluvili. Celá
publikace je doplněna zajímavými kreslenými obrázky.
Vybrali jsme několik úryvků o srnčí zvěři.
V první části si můžete přečíst základní charakteristiku
srnčí zvěře.

Za MS Tomáš Dudek

Pranostiky o podzimu
ŘÍJEN
• Čím déle v říjnu vlaštovky prodlévají, tím déle pěkné a jasné
dny potrvají.
• Sněží-li v říjnu, bude měkká zima.
Ve druhé části je zajímavá pasáž o duševních vlohách a po- • Neopadá-li v říjnu listí ze stromu, bude tuhá zima.
travě srnčí zvěře.
• V říjnu mnoho dešťů – v prosinci mnoho větrů.
• Je-li říjen hodně zelený, bude leden velmi studený.
• Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu.
• Říjen když blýská, zima plíská.
• Kolik dní v říjnu uplyne do
prvního deště, po tolik týdnů
bude i v zimě pršeti.
• Co v říjnu zimy přibude,
v lednu jí opět ubude.
• V říjnu mráz a větry – leden,
únor teplý.
• Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá
zima.
• Čím dříve listí opadne, tím úrodnější
příští rok.
Jitka Šmerdová
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„Vždyť jsem to viděl na vlastní oči…!“
Charakter tohoto příspěvku by se možná hodil spíš ještě jako lehké letní
dovolenkové čtení, ale možná vás zaujme, i když čas dovolených už pomalu končí.
Často se setkáváme s výše uvedeným tvrzením, a jak může být někdy
ošidné, o tom jsem se nedávno dověděl
z přednášky Dr. Grygara o problému
UFO, ze které v krátkosti ocituji:
„Dne 2.12.1983 ve večerních hodinách kolem 19.45 řada lidí, kteří v ten
večer byli venku,
viděli na noční
obloze řadu svítících bodů, které
se po dobu několika minut neslyšně pohybovaly
od západu na východ a zanechávaly za sebou
kouřovou stopu,
přes kterou prosvítaly hvězdy. Do redakce
Mladé fronty přišlo tehdy několik listů
a tak redaktoři vyzvali čtenáře, kteří to
viděli, aby svá pozorování popsali. Přišlo
asi 330 dopisů od Aše po Prešov. My astronomové jsme si ty dopisy vyžádali
a zkoušeli je vyhodnotit, aby se jev dal
identifikovat. Z mnoha uvedených údajů
se nám podařilo zhruba odhadnout pozici, kde by se celé to divadlo měl odehrát;
vycházela výška kolem 100 km, což je oblast, kde zanikají umělé družice a nosné
rakety. Pak jsme dostali z Velké Británie
data z radarových pozorování, kde bylo
opravdu nalezeno těleso, které se v tu
dobu pohybovalo ve výšce od 99 do 91 km,
než zaniklo. Zjistilo se, že šlo o nosnou
raketu jedné sovětské družice, která ji
nejprve vynesla na oběžnou dráhu a pak
sama shořela ve vysokých vrstvách atmosféry. Jev byl tedy identifikován, vysvětlen, a my jsme si při té příležitosti mohli
ověřit, jak přesná jsou laická pozorování.
Co tedy lidé napsali: Udávaná vzdálenost těles nad hlavou pozorovatele se pohybovala od 20 metrů do 15 kilometrů,
skutečná vzdálenost byla 106–310 km.
Rozestup jednotlivých bodů byl udáván
od 1,5 metru do 2 km, skutečný 10 km.
Rychlost pohybu celého jevu byla údajně
od 40km/h do 900 km/h, skutečná rychlost byla 28 260 km/h. Nejpodivnější ale
byla chyba v určení času. Zatímco výše
uvedené chyby jsou u nezkušeného pozorovatele celkem pochopitelné (když si od-

myslíme oněch udávaných 20 metrů
výšky), čas pozorovaného jevu byl uváděn
v rozmezí ±2 hod. To už se nedá vysvětlit nezkušeností, protože dneska všichni
mají hodinky a lidé byli venku hlavně
proto, že šli do kina a kino tehdy začínalo
všude ve 20 hod. Takže kdyby si jen tuto
věc uvědomili,
odhadli by čas
víceméně správně. Jak vidíme,
nelze se tedy
spolehnout ani
na to, že by
laický pozorovatel správně určil
tak jednoduchou
věc, jako je doba,
kdy se něco stalo.
Na jedné straně musíme laická pozorování brát vážně – ti všichni lidé
opravdu něco viděli, dokonce viděli totéž,
ale jejich výklad byl naprosto nevhodný
k tomu, abychom se pouze z jejich údajů
pokoušeli odvodit něco pro identifikaci
objektu.“
Ve světě, který nás obklopuje, je
spousta věcí nečekaných a neznámých,
i když přirozených, a nezkušený člověk, který daný jev vidí, má sklon vidět
ne to, co se děje, ale to, co chce vidět
nebo co čeká, že uvidí. Často danou věc
chybně interpretuje, a to je pak živná
půda pro bulvár, lovce senzací a různé
záhadology, pro které není rozhodující
pravdivost a objektivní poznání, ale
zisk.
Zdá se to paradoxní, ale mně osobně
učí křesťanství se dívat na věci střízlivě
a v první řadě hledat přirozená vysvětlení. Víra mi říká, co z nadpřirozených
skutečností je a co není možné a co zavání pověrou či vyslovenou falší. A tak
se snažím nehledat tajemno pod každým kamenem, protože mnohé věci, co
na první pohled vypadaly velmi záhadně, se ukázaly jako docela přirozené. A už mnohokrát jsem si
připomněl pravdivost památných slov
spisovatele Chestertona: „Od dob, kdy
lidé přestali věřit v Boha, ne že by nevěřili
ničemu; naopak – věří všemu.“
P. Jan Nekuda, farář
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Tajenka − pohledy do historie
VELATICE
Území Velatic bylo osídleno od pravěku a Velatická kultura se stala archeologickým
pojmem. První písemná zmínka o Velaticích je v darovací listině českého krále Václava II., vydané v Brně dne 30. května 1288. Na základě této listiny obdržel ves nejvyšší písař českého krále pro Moravu ...(viz 1. tajenku). Jeho jméno se zkracovalo
do tvaru Velet a z něho vznikl dřívější název obce ...(viz 2. tajenku), později změněný
na Velatice.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

A
B
C
D
E
F

VODOROVNĚ: A. Spolky; kožešinová šelma; kov.- B. Stromový porost;
italské město; 1000 kg; pláštěnka.- C.
Ženské jméno; údaje; silné provazy;
kruhy.- D. Osidla; hromada; domácky
Bořivoj.- E. Pcháče; ženské jméno; křičeti.- F. Měkkýši; revolver; pobídnutí;
předpověď.- G. Rýnský člun; orání;
sedm dnů; oč.- H. Kvašené nápoje;
ženské jméno; vlněná látka.
SVISLE: 1. Slavnost Sokolů; ohmatání.- 2. 1. tajenka.- 3. Snad; ženské
jméno.- 4. Zamluviti; značka osmia.- 5.
Výtažky z bylin; kusy ledu.- 6. Hudební
značka; čas.- 7. Domácky Olga; mořská
vydra.- 8. Značka radia; doutnák; tihle.9. Úsek závodu; kovový svorník.- 10.
Drobná šelma; kaz.- 11. Osobní zájmeno; hotel na vodě.- 12. Popěvek;
kloub na noze.- 13. Oschnout; předložka.- 14. 2. tajenka. - 15. Protiklad;
bod v džudu.
Pomůcka: aak, Asola, ipon, ysaty.
Tajenka z minulého čísla:
KAREL KACHYŇA
Autor: Ing. Ladislav Majer
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VÍTÁME
DO ŽIVOTA
Šmerdová Natálie
Gabriel Martin
Maštalíř Martin
Benešová Veronika
Vepřek Richard

20. 5. 2010
8. 6. 2010
22. 6. 2010
25. 6. 2010
28. 8. 2010

V SOBOTU DNE 13. 11. 2010
od 17 hodin
proběhne již tradiční

MARTINSKÝ
LAMPIONOVÝ PRŮVOD

Naši
jubilanti
Jméno

Věk

Julínek František
Janoušek Jaroslav
Pavlacký Karel
Stejskalová Marie

60
60
60
70

Jméno

Věk

Homolová Zdenka
Bartáková Zdenka
Jašek Antonín
Šmerdová Růžena

80
80
85
103

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

zakončený opékáním špekáčků

PRODÁM - KOUPÍM
• Daruji hlínu. Mohu i odvézt
Tel.: 602 766 516

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