KOVALOVICKÝ
ZPRAVODAJ
2/2011

Vážení spoluobčané,
Vážení spoluobčané,
letošní rok již dospěl do letních měsíců prozatím bez komplikací přívalových dešťů, které byly v loňském květnu. Tyto události mě inspirovaly k
tomu, abychom se začali zabývat protipovodňovými opatřeními v krajině.
Protipovoďňové úpravy jsou však v
našem případě tak rozsáhlého charakteru, že není v silách obce ani s využitím dotace tuto problematiku realizovat.
Od příštího roku s největší pravděpodobností dojde k výměně firmy zajišťující svoz komunálního odpadu. Nově
u nás bude fungovat firma van
Gansewinkel,a.s.. Je docela možné, že
dojde ke změně termínu svozu komunálního odpadu, o kterém budete včas
informováni. Ke změně došlo hlavně
z finančních důvodů, firma poskytla výhodné ceny za svoz tříděného i netříděného odpadu. Také zastupitelstvo
zaujala výhodná nabídka svozu bioodpadu, který bychom stejně v příštích
letech museli z legislativních důvodů
zavést. V obci budou rozmístěny asi
dvě 770 litrové nádoby, do kterých se
bude umisťovat posekaná tráva, listí,
květiny, kousky větví (do 30 cm), zbytky ovoce a zeleniny, slupky z brambor,
zbytky pečiva a jiné. Svoz bioodpadu
bude prováděn 2x týdně v jarních a letních měsících a v zimě po dohodě. Čím
více budeme třídit odpad, tím větší je
šance, že nedojde k výraznému navyšování poplatků i v příštích letech!
V uplynulých dnech obdrželi někteří majitelé nemovitostí včetně nemovitostí pro rekreační účely dopis od
Svazku Šlapanicko. Jednalo se o dva
trvale obydlené domy - jednu firmu a
tři chalupy, jejichž majitelé do dnešního dne nesplnili povinnost připojit se
na vybudovanou splaškovou kanalizaci. Doporučuji na tuto výzvu k napojení reagovat, protože v případě nesplnění povinnosti hrozí peněžitá
pokuta až 50.000,- Kč (§118 vodního
zákona).

Dne 4. 6. 2011 byl zahájen provoz
Přírodního koupacího biotopu. Vstupné zůstává na loňské úrovni. Provozní
doba červenec-srpen:
Otevřeno denně od 10.00-20.00 hod.
Vstupné: dospělí 40,- Kč, po 16. hod.
30,- Kč, děti a studenti 20,- Kč po 16.
hod. 15,- Kč, děti do tří let zdarma.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Závěrem patří poděkování všem
organizátorům i sponzorům, kteří
zrealizovali 1. května dětský den na
hřišti Za Mlýnem. Vzhledem k viditelné spokojenosti dětí si akce vyžádala
pokračování i v následujících letech.
Všem kteří mají prázdniny přeji, ať
si je pořádně užijí, nám ostatním alespoň prosluněnou a odpočinkovou dovolenou.
Milan Blahák,
starosta obce
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Výpis z usnesení ZO Kovalovice
Zasedání konané dne 15. 3. 2011
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno 6, je tedy usnášeníschopné.
Omluveni: Pernica, Filip, Kotvrdová.
Jmenovalo: zapisovatele: ing. Stanislava Honka
Zvolilo: ověřovatele zápisu: Josefa
Kadlece, Ivana Sukovatého.
Schvaluje:
- rozpočet na rok 2011 ve výši
6 603 500 Kč v příjmech i výdajích, ZO
schvaluje rozpočtový výhled na roky
2012-2013.
- dle zák.č.250/2000 Sb. §17 ve
znění zákona 477/2008 závěrečný účet
obce za rok 2010 - bez výhrad
- inventarizaci majetku obce za rok
2010 a vyřazení nepotřebného majetku
v účetní hodnotě 5739,-Kč
- rozdělení přebytku hospodaření
MŠ Kovalovice a to tak: 3 500,-Kč převést do fondu odměn
MŠ a částku 13 745,27 Kč do rezervního fondu MŠ
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- dodavatele rekonstrukce osvětlovací soustavy MŠ Kovalovice firmu
Elrex, Jiří Pleva Zábraní 17, Slavíkovice.
- pokácení vzrostlého stromu na pozemku p.č. 489 k.ú. Kovalovice
- dodatek č.2 smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK - nadstandart
-dohodu o partnerství k projektu:
Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP
Šlapanice I-III.
Neschvaluje:
- žádost o příspěvek na letní dětský
tábor
- žádost o příspěvek Svazu tělesně
postižených ČR
Pověřuje a ukládá:
- starostovi a místostarostovi jednat
podle schváleného usnesení.
Milan Blahák-starosta v.r.
Ing. Stanislav Honek v.r.

Čištění komínů
Zpráva pro občany, kteří
si objednali na OÚ čištění
komínů:
Proběhne v naší obci
dne 7. 7. až 9. 7. 2011.
Cena za jeden komín 400
Kč každý další 200 Kč
Cena zahrnuje: Revizní prohlídku spalinových cest, popř. čištění a vypsání revizní zprávy.

SEZNAM AKCÍ
KOUPALIŠTĚ
KOVALOVICE 2011
PÁ 1. ČERVENCE
OLDIES DISCO
DJ Toma a DJ Mamenec
SO 2. ČERVENCE
CREAMONA
folk a country
PÁ 15. ČERVENCE
NOVÍ KASKADÉŘI
country
SO 30. ČERVENCE
RANČEŘI
country
SO 13. SRPNA
MERYLEN
country
PÁ 26. SRPNA
OLDIES DISCO
DJ Toma
více informací podá Marek
Šmerda, mobil: 736 717 454

Během června se provedlo broušení
asfaltu v areálu vedle restaurace Na
Tvrzi, v místech, kde se během hodů
nachází taneční parket. Broušení se
provedlo v rámci technických a finančních možností naší obce. Přejeme, aby
příjemnější zážitek při tanci přispěl
k sváteční náladě hodové slavnosti.
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Co je dobré vědět
Vážení občané, upozorňujeme Vás na základní informace,
týkající se úniku vody v domácnosti, ušetření spotřebované
vody a kontroly vodoměru.
Množství dodané vody odběrateli se měří vodoměrem,
který je osazen na vodovodní přípojce ve vodoměrné šachtě
nebo v nemovitosti a majitel připojené nemovitosti odpovídá za jeho ochranu. Vodoměr je majetkem Svazku obcí pro
vodovody a kanalizace Šlapanicko. Proti neoprávněné manipulaci je vodoměr chráněn plombou, za jejíž poškození může
být udělena pokuta.
Poškození vodoměru mohou způsobit extrémně nízké teploty. Proto je nutno prostor, kde je vodoměr osazen chránit proti mrazu. Vodoměr je citlivé zařízení, jehož mechanismus je vyroben z plastu vhodného pro styk s pitnou
vodou do teploty cca 40° C. Vzhledem k tomu je nutno upozornit na potřebu udržovat v provozuschopném stavu bezpečnostní a zpětné ventily na vodovodní instalaci připojené
nemovitosti.
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Kontrolujte, zda
• neprokapává voda na vodovodních bateriích (u kohoutků a neprosakuje na ventilech)
• neprotéká splachovač WC
Co je dobré vědět
• kudy u vás doma vedou rozvody teplé a studené vody,
případně i odpady
• kde je u vás umístěn hlavní uzávěr vody
• kde je u vás umístěno měřící zařízení – vodoměr
• při trvale neobydlené nemovitosti a při delší nepřítomnosti v domácnosti doporučujeme zavřít přívod vody
• pravidelně si kontrolujte vodoměr zdali není poškozen
• zabezpečte dobrý přístup k vodoměru a udržujte kolem
něj pořádek
• pravidelně si kontrolujte spotřebu vody na vodoměru
• pokud nikdo v domácnosti nepouští vodu nebo nesplachuje, nemělo by se otáčet červené kolečko na vodoměru.

Omezení spotřeby vody v domácnosti
Ztráta činí

když
kape

kohoutek
teče

slabě

měsíčně

24 l

720 l

silně

54 l

1620 l

slabě

144 l

4,3 m3

silně

1440 l

43 m3

150-1000 l

4,5 – 30 m3

středně

1000-2000 l

30 – 60 m3

silně

2000-5000 l

60 – 150 m3

slabě
splachovač teče

denně

Knihovna
Vážení čtenáři, i dnes
vám nabídnu několik
knih.
Půvabnou knížku O dětech a zvířátkách plnou příběhů o zvířátkách napsal Eduard Petiška.
Bajky medového království –
Denár Štefan – děti se ve třiceti příbězích seznámí se životem včel a jejich
chovem.
Dvě knížky od Zuzany Franckové
o patnáctileté Báře Drobná vítězství
a Opravdové vítězství jsou určeny
starším dětem.
Dívčí příběh je také kniha Peprmintky od Patricie Schrőberové.
Pospíšilová Jarmila – Kosa
a kámen, Mac Bain Ed – Poslední
tanec, Chase J.H. – Láska může být
osudová, to jsou tři knihy pro čtenáře
detektivek.
MacClure Ken – Neviditelný nepřítel. Z výzkumných laboratoří zmizelo šest opic, patrně nakažených

smrtelným virem. Ostatní
zvířata jsou vypuštěna
z klecí. Místo nich je v kleci
nalezen umučený vedoucí
výzkumu.
Kőrnerová Hana – Hodina po půlnoci. Fabiena Maréchalová
se vrací z kláštera, kam ji otec poslal na
vychování. Netuší, že domov, do kterého se vrací, už není místem pro
šťastný život. Navíc skrývá stará tajemství o nenávisti a zradě. Jejich prozrazení vyvolá sérii zločinů.
Léto s Danielou napsala Holečková
Marcela. Sedmnáctiletá Daniela prožívá
náročné prázdniny plné zvratů.
První polovina nebe, autor Rudolf
St. – příběh osmnáctileté Simony, která
poznává lásku i zradu.
Lásku zlatem nevyvážíš – Řeháčková Věra – příběh starší ženy, která po
rozvodu odjíždí navštívit kamarádku do
Švýcarska. Poznává zámožného muže a
dostává nabídku k sňatku. Má všechno,
ale postrádá lásku.
Nikde není ostrov – Simmel Johanes. Dramatický příběh zavádí čtenáře

do světa showbyznysu nabitého intrikami a bojem o moc, ale i do prostředí
nemocnic, kde lékaři obětují soukromí
ve prospěch nemocných dětí.
Tajemství osudu – Schőnauer Lilly.
Romantické venkovské prostředí Štýrska je dějištěm milostného příběhu
s nečekanými překážkami.
Jezdec bez minulosti – L´Amour
Luis. Na ranči F. Davidové se probouzí
muž po ztrátě paměti. Jakou má minulost je mu stále tajemstvím. Ale ti, kteří
mu usilují o život, to vědí.
Příběh mladšího bratra – Vaňková
Ludmila. Historický román z doby křížových výprav a bojů mezi přemyslovskými knížaty o český trůn.
Za zvěří na sever i na jih – Brouzek Ota. Poutavé myslivecké příběhy
ze Slovenska, Moravy, Estonska a Rakouska.
Jižní Amerikou přes Patagonii
k Orinoku – M. a B. Mykiskovi. Příběhy a zážitky z mnohaměsíčního putování po Jižní Americe.
Připravila
Milada Terberová

4

2/2011

KOVALOVICKÝ ZPRAVODAJ

Základní škola a Mateřská škola Viničné Šumice
www.skolavinicnesumice.cz

Krátké zprávy ze školy aneb co se u nás událo
SPORTUJEME
Rádi připomínáme velký úspěch našich chlapců ze čtvrté a páté třídy na
turnaji o putovní pohár Centra volného
času Slatina. Naši „Kovalovičtí racci“
se umístili na 1. místě. Za odměnu
škola nejen pro ně, ale i pro ostatní děti
zakoupila nové florbalové hokejky.
Žáci pátého ročníku pilně trénovali
a vydali se na turnaj ve vybíjené
„Preventan Cup“ ve Šlapanicích. Ve
velké konkurenci se sice neumístili na
stupních vítězů, ale i tak jim děkujeme
za reprezentaci školy.

UČÍME SE I MIMO ŠKOLU
V březnu jsme se vypravili do
Pozořic, kde jsme na školním hřišti základní školy shlédli představení společnosti na ochranu dravých ptáků
Zayferus. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí ze života dravců, předvedli
se nám i jako dobří letci a lovci.
Před Velikonocemi se všichni žáci
zúčastnili výletu do skanzenu ve
Strážnici na pořad „Fašanky, fašanky,
Velká noc ide“. Seznámili jsme se s
masopustními a jarními zvyky, cesta
skanzenem vedla od období zimních
prací až po ukázku masopustní obchůzky spojené s tradičními mečovými tanci i s ukázkou typických lidových pokrmů. Viděli jsme různé
domácí činnosti, dívky vynášející
smrtku, typické obchůzky hrkačů, vy-

zkoušeli jsme si zdobení kraslic, pletení žil, vyrábění píšťaliček i dětské hry
našich předků.
STUDIJNÍ VÝSLEDKY
Žáci pátého ročníku se zúčastnili celostátních srovnávacích testů Kalibro.
Naše škola se umístila ve všech oblastech nad celostátním průměrem.
Výsledky nás velmi potěšily a transparentně ukazují dobrou úroveň našich
žáků.
celostátní
průměr
český jazyk
71,0 %
matematika
47,7 %
humanitní základ
63,3 %
přírodovědný základ 63,9 %
anglický jazyk
68,6 %
test

naše
škola
79,4 %
54,5 %
68,9 %
68,7 %
76,3 %

DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY
Od dubna pořádáme přípravku pro
předškoláky. S našimi budoucími
prvňáčky si hrajeme na školu, zábavnou formou procvičujeme dovednosti,
které jsou zapotřebí v prvopočátečním
učení, děti plní zajímavé úkoly na interaktivní tabuli, zpívají a cvičí.
Hráli jsme a zpívali našim spoluobčanům na setkání jubilantů.
V pravidelných lekcích keramiky
jsme mimo jiné vyráběli dárek maminkám k jejich svátku.
Zúčastnili jsme se literární a výtvarné soutěže „Požární ochrana očima
dětí“ pořádané Sdružením hasičů
ČMS.
Děkujeme všem dětem i spoluobča-

nům za starý papír, který nám nosili
během jarního sběru papíru. Soutěž
tříd s nejlepším průměrem na žáka a
tím i krásný dort vyhráli žáci pátého
ročníku. Tři nejlepší „sběrači“ v každém ročníku dostali pěkné odměny a
všichni si pochutnali na malé sladké
odměně.
Máme nově upravené školní hřiště a
nyní ho již naplno využíváme nejen
k výuce tělesné výchovy, ale také k relaxaci o velké přestávce, dovolí-li nám
to počasí.
TANEČNÍ SOUTĚŽ V BRNĚ
Žáci naší třídy se zúčastnili krajského kola Soutěže pohybových skladeb. Z tohoto poměrně širokého zadání jsme si zvolili taneční choreografii
na pochodovou skladbu paso doble.
Naši žáci byli šikovní a předvedli
velmi zdařilé vystoupení. Konkurence
však byla na vysoké úrovni a s tanečními či gymnastickými kluby běžná
základní škola těžko soupeří, takže na
„bednu“ jsme nedosáhli. Soutěž však
byla velmi hezkým zážitkem nejen
pro účinkující, ale i pro diváky. Pestrá
paleta vystoupení žáků od nejmladších
dětí až po středoškolské maturanty,
včetně vystoupení zdravotně handicapovaných studentů bylo velmi emotivní pro všechny. Rodiče mohli shlédnout vystoupení našich dětí na
filmovém záznamu během třídních
schůzek a na závěrečné akademii
v červnu.
Miriam Lerchová
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Na pozořické základní škole
se stále něco děje…
Letošní školní rok dospěl ke svému
závěru a většina z nás, ať už to byli naši
žáci, či učitelé, jsme měli pocit, že
zvláště jeho poslední měsíce nabraly
rychlost přímo závratnou. Nejspíš
proto, že se během této doby ve škole
udála spousta akcí,
činností a aktivit, a
víme všichni, že když
je hodně práce, čas
běží mnohem rychleji.
Někdy i rychleji, než
bychom si přáli.
Na začátku dubna
absolvovali šesťáci víkendový adaptační
pobyt na Jelenici, bohatý a zajímavý program pro ně připravila
paní učitelka Budíková a paní učitelka
Andonovová. Těsně před velikonočními prázdninami proběhl ve škole projektový den zaměřený na problematiku
dopravy, který svou přítomností obohatili příslušníci pozořické Městské policie. Ve školní družině si děti pod vedením vychovatelek připravily velmi
pěkné a zdařilé vystoupení, které věnovaly svým maminkám a babičkám ke
Dni matek. V sobotu 7. května proběhl
ve školní zahradě Ekoden, jehož organizaci měl na starosti pan učitel Tinka.
Účelem této akce bylo představit pozořické veřejnosti naše záměry se školní
zahradou, která by v budoucnu mohla
sloužit nejen žákům naší školy, ale
všem obyvatelům Pozořic. Účast byla
opravdu hojná a všem návštěvníkům za
projevený zájem děkujeme.
Během jarních měsíců probíhal v tělocvičně již tradiční a velmi populární
florbalový turnaj Pozořice Open, který
organizoval pan učitel Kadlec. Tento
turnaj měl spoustu příznivců, kteří
zúčastněným družstvům, složeným
z kluků i holek naší školy, věrně fandili
a povzbuzovali je k lepším a lepším výkonům.
Na konci května se jednotlivé třídy
se svými vyučujícími začaly rozjíždět na
školy v přírodě, tentokrát do krásného
prostředí našich nejvyšších hor.
V Krkonoších na ně čekalo mnoho zážitků, především díky kvalitnímu programu, který zde pro ně připravili naši
vyučující.

Vydařil se také zájezd do Anglie,
jehož se pod vedením paní učitelky
Holoubkové a paní učitelky Vlčkové
zúčastnili žáci z osmých a devátých tříd.
Navštívili Paříž a Londýn, Cambridge a
Oxford a bydleli v anglických rodinách,
kde si mohli prověřit
své jazykové znalosti.
Během června obhajovali žáci devátých
ročníků své absolventské práce. Jejich
úkolem bylo vytvořit
několikastránkový
text na téma, jež si
sami zvolili, prezentaci k tomuto tématu
a několikaminutový
mluvený projev, kterým tuto prezentaci doprovodili. Jejich
výkon pečlivě sledovala komise, složená vždy z několika vyučujících. Také si
je mohli poslechnout nejen spolužáci,
ale i žáci z osmých a sedmých ročníků.
Mohli si tak alespoň udělat obrázek
o tom, co je na závěr deváté třídy čeká.
Úroveň prací nás mile překvapila, většina žáků se jich zhostila velmi dobře a jejich vystoupení bylo velmi kvalitní.
Celý pedagogický sbor se 2. června
vydal na návštěvu naší partnerské školy
do Ivanky pri Dunaji, aby prohloubil
přátelské vztahy mezi oběma školami.
Samotný závěr školního roku se nesl
ve znamení loučení s našimi skvělými
deváťáky. Po tolika letech, strávených
na naší škole, se jejich cesty rozchází a
na každého z nich čeká nová škola, noví
učitelé, noví kamarádi... Přejeme jim
všem hodně úspěchů a spokojenosti,
aby se jim v oboru, který si do budoucna zvolili, opravdu dařilo. A když se za
námi přijdou občas podívat, rádi je uvidíme.
Školní rok sice skončil, ale školní budova přes prázdniny zahálet nebude.
Díky financím získaných v rámci projektu EU Peníze školám se bude budovat nová počítačová učebna s počítači
pro 30 žáků a bude se kompletně rekonstruovat školní kuchyňka, která
bude vybavena novým nábytkem. Před
školou se objeví nové moderní stojany
pro odkládání kol, na nichž naši žáci
často jezdí, a to díky finančním prostředkům, které se podařilo získat

5

6

KOVALOVICKÝ ZPRAVODAJ

2/2011

Základní umělecká škola v Pozořicích
Venku už je teplo,
všechno kolem nás krásně kvete a voní, sluníčko
hřeje a všichni se těšíme
na prázdniny, které se
rychle blíží.
V těchto krásných jarních dnech jsme pro
všechny připravili 11.
května 2011 absolventský
koncert hudebního oddělení. Slyšet jste mohli sólová vystoupení, dua
i celé soubory. Na koncertě vystoupilo 21 absolventů, kteří zahráli a zazpívali celou řadu skladeb
od baroka až po současnost. A když říkám až po
současnost, myslím to doslova, protože skladbu
Zvesela napsal náš žák
Ondřej Auda a zazněla poprvé právě tento den. Zahrál ji flétnový
soubor, jehož členem je Ondřej už celou
řadu let. Mezi letošní kovalovické absolventky patří klavíristky Bohdana a
Kristýna Gillíkovy, hráčky na zobcovou
flétnu
Anna
Kadlecová,
Klára
Ondráčková, Bronislava Richterová a
Miroslava Vartová a také Daniela
Škrobová, která absolvovala hru na příč-

Na pozořické…
Dokončení ze str. 5.
z projektu Bezpečná cesta do školy.
Vzhledem k tomu, že po prázdninách
začne pozořickou školu navštěvovat dívenka na vozíčku, bude se přes prázdniny pracovat na tom, aby její pohyb po
škole, byl co nejsnazší. Snad se nám to
podaří i díky částce 200 000,-Kč, kterou
nám poskytlo Konto Bariéry na vybudování plošiny.
Na závěr nezbývá než poděkovat
všem žákům a pedagogům za jejich
práci během celého školního roku a popřát jim pěkné prázdniny a dovolenou,
abychom si všichni pořádně odpočali a
nabrali hodně sil. Na začátku nového
školního roku se budeme opět těšit na
shledanou a samozřejmě nejvíc na ty
naše nejmenší - prvňáčky, pro které budeme otevírat dvě první třídy.
PhDr. Jan Dudek
ředitel školy

nou flétnu. Jejich výkony, stejně jako ostatních vystupujících, ocenili posluchači
velkým potleskem.
Další pěknou akcí, kterou již tradičně
pořádáme, byla 18. května 2011 Vernisáž
absolventské výstavy žáků výtvarného
oboru. Letos je to zvláštní rok, protože
máme pouze jednu absolventku výtvarného oboru druhého stupně se zaměřením na kresbu, malbu a grafiku a to
Barboru Kousalovou. Společně s ní vystavovaly své práce také Petra Řičánková
a Petra Vlachová. Během slavnostního
odpoledne byly předány také ceny všem,
kteří se zúčastnili výtvarných soutěží a
úspěšně reprezentovali naši školu.
Program slavnostní vernisáže doplnili
žáci hudebního oboru. Potom už si všichni přítomní prohlédli výstavu obrazů a keramiky, která byla připravena v prostorách školy. Tak jsme si zase udělali
v každodenním shonu a spěchu jedno
klidné a příjemné odpoledne.
A další týden nás čekaly společné koncerty se ZUŠ Oslavany. Nejprve se všichni
představili v Oslavanech a ve středu 25.
května 2011 jsme celý náš společný program předvedli ve Tvarožné. Hosté se
nám představili v tanečních i hudebních vystoupeních. Všechny zaujala jejich hra na
bicí nástroje i malý komorní soubor. My
jsme si zase přichystali skupinová vystoupení žáků všech oborů. Myslím si, že jedno
z nejzajímavějších je právě to, ve kterém
flétnový soubor hraje tance ze dvora krále
Jindřicha VIII. Ty byly napsány pro jeho

manželky. Tanečnice při nich znázorňují
jednotlivé ženy a výtvarnice představují
portréty, které namalovaly. A všechno
krátce spojuje vypravěčka životními příběhy těchto anglických královen.
Podobné koncerty jsme také uspořádali společně se ZUŠ Ivanka při Dunaji.
Ve středu 8. června jsme naše hosty přivítali v Obecním domě v Sivicích a další
den jsme my odjeli na Slovensko. Naše
vystoupení se vlastně od minulých koncertů nezměnilo, ale velmi zajímavá pro
všechny byla slovenská část koncertu.
Kytaristé, kteří jsou určitě jejich chloubou, se představili v různých souborech
nebo třeba společně s příčnou flétnou.
Úžasný byl také soubor bicích nástrojů
i pěvecký sbor a komorní soubor.
Nejkrásnější ze všeho ale bylo to česko
– slovenské družení. Jak žáci tak učitelé
spolu strávili pěkné chvíle. Ještěže nepotřebujeme žádné tlumočníky a stále si
dobře rozumíme.
Všechny koncerty se podařily a my
jsme se vždy rozcházeli se slibem, že
příští rok zase něco pěkného společně
připravíme.
V úvodu jsem napsala, že se těšíme
na prázdniny a samozřejmě i na krásnou
letní dovolenou. Tak ať si ty volné dny
všichni užijete a s pěknými zážitky se
zase v září setkáme.
Fotografie ze všech akcí ZUŠ
Pozořice si můžete prohlédnout na
www.zus-pozorice.cz
Božena Škrobová
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Červen - měsíc myslivosti
Vážení spoluobčané,
v sobotu 18. 06. 2011 uspořádali členové MS Vin. Šumice - Kovalovice
spolu s rodinnými příslušníky v rámci
měsíce června - měsíce myslivosti v
Kovalovicích „Na Place“ tzv. „Dětský
den“. Smyslem tohoto počínání je ukázat místním i přespolním dětem, mládeži a samozřejmě všem dalším spoluobčanům, co všechno je skryto pod slovem
„myslivost“ a podnítit tak další zájem
především mladé nastávající generace
o dění v myslivosti v našem regionu.
Nejdříve však něco málo k červnu
jako měsíci myslivosti. Označení června
jakožto měsíce myslivosti patří mezi
nejmladší tradici naší české myslivosti.
Zatímco většina mysliveckých tradic
přechází z generace na generaci již po
staletí, červen byl měsícem myslivosti
a ochrany přírody označen teprve v roce
1959. A to z důvodu, že v červnu přichází na svět mnoho mláďat, a to nejen myslivecky obhospodařovaných druhů, ale
také ostatních volně žijících živočichů.
Spatřit můžeme srnčata, kolouchy, selata, mladé zajíčky, malé bažanty a koroptvičky. Rovněž mají mláďata většiny našich pěvců. Organizuje se také řada
mysliveckých akcí, zkoušek loveckých
psů, střeleckých akcí, odborných seminářů či soutěží a besídek pro mladé
myslivce a přátele přírody.
V červnu se rodí nejvíce mláďat
proto, aby nová pokolení naší bohaté
fauny byla schopna vyrůst a vyspět
v tzv. čase hojnosti, kdy je pro veškeré
živočichy dostatek dostupné rozličné
potravy, která zabezpečuje zdravý vývoj
a dosažení tělesné hmotnosti pro překonání následné doby strádání, tj. doby
přes zimní období. Pokud tato nová po-
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kolení dostatečně do tohoto období nevyspějí, nenaberou dostatek tukových
zásob a rezerv, těžko se se zimním strádáním vyrovnávají a v případě dlouhodobé sněhové pokrývky a mrazů většinou
pro ztrátu tělesných sil postupně hynou.
Proto v tomto pro zvěř nejnáročnějším ročním období pomáhají myslivci
zvěři k udržení kondice a ke zdárnému
přežití tohoto období dostatečným přikrmováním různorodou potravou, kterou
jsou povinni pro zvěř během roku zabezpečit. I tak ale přežívá pouze zdravá silná
zvěř, která je opět zárukou zdravé a silné
nové generace v následujícím roce
Pod slovem „myslivost“ se skrývá široké spektrum odvětví a činností.
Zejména se však jedná o soubor činností
prováděných v přírodě ve vztahu k volně
žijící zvěři, jako součást ekosystému, a
spolkové činnosti směřující k udržení a
rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků,
jako součást kulturního dědictví.
Motto: „Příroda si bez člověka
poradí, ale člověk bez stálého využívání přírody nikoliv“.
Dětského dne se zúčastnilo spolu
s rodiči cca 40 dětí z blízkého okolí.
Společně poznávali druhy volně žijící
zvěře a ptáků podle ukázaných vycpaných preparátů, kožešin, stop a parohů,
podle předložených větviček určovali
naše nejvíce rozšířené lesní dřeviny,
učili se střílet ze vzduchových pušek a
byly jim předvedeny signály lovecké
hudby.
Pro všechny bylo připraveno bohaté
občerstvení ve formě opečených klobás,
mysliveckého guláše, sladkostí a limonád. Vítězové soutěže byli odměněni diplomy a sladkými pochoutkami.
Věříme, že si zúčastnění užili krásné-

ho sobotního dopoledne, dozvěděli se
spoustu poutavých informací o fauně a
floře kolem nás, a že i příště přijdou v tak
hojném počtu a rádi se seznámí s dalšími
zajímavostmi z myslivosti. Neustále je co
zlepšovat, proto doufáme, že příští ročník
soutěže přinese nové nápady, zajímavé
soutěžní úkoly a dobrou zábavu nejen pro
naše nejmenší. Myslivosti zdar!
Za MS Viničné Šumice - Kovalovice
Bc. Luděk Šmerda – myslivecký hospodář

PRANOSTIKY
22. červenec
Marie Magdaléna své hříchy oplakává, proto rádo poprchává.
Svatá Máří vybírá hnízda komáří.
Když prší na svatou
Magdalénu, vzroste obilí.

Máří

Je-li na svatou Maří Magdalénu vítr,
jde dobře každý obchod.

26.červenec
Svatá Anna – chladno z rána.
Jestli na svatou Annu zvětšují mravenci svá mraveniště, očekávejte tuhou
zimu.

Milé hospodyňky!
Melounová
ledová tříšť
Ingredience
meloun, citronová šťáva, moučkový cukr. voda
Postup
Meloun nakrájíme na kousky a
odstraníme semínka.
Do mixéru nalijeme trochu vody
(50-100 ml), přidáme kousky melounu a rozmixujeme. Podle potřeby
můžeme dolít vodu, výsledná hmota
musí být tekutá.
Podle vlastní chuti doladíme cukrem a citronovou šťávou.
Z mixéru přelijeme do umělohmotné láhve se širším hrdlem (důležité), např. od mléka.
Láhev zavřeme a uložíme do
mrazničky. Každou půlhodinu s láhví
krátce prudce zatřepeme. Až bude
mít tříšť vyhovující hustotu (za 5-6
hodin), nalijeme do sklenic, vložíme
brčko a podáváme
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Lesní klub Stromík - Jaro je v přírodě velice živé
Jaro v přírodě probudilo všechna
zvířátka, stromy, květiny, bylinky a
sluníčko ráno probouzí už i nás. Les se
po zimě úžasně proměnil. Už tu není to
zimní ticho a bílo. Každé ráno teď při
setkání celé skupiny slyšíme spoustu
zvuků, v lese to voní úplně jinak a taky
leckde už rozpučelé a listy porostlé
stromy a rozkvetlé rostliny neprokoukneme skrz. Je tu prostě živo!
Příroda se nám mění před očima a my
můžeme být každý den svědky jejích
nových obrazů. Je to jak mávnutím
kouzelného proutku. Pro děti je to přirozené a my dospěláci díky dětem objevujeme přírodu úplně nově.
Celý náš program stojí na volné hře
dítěte a jeho prožitku. Říká se, že ne
to, co se člověk naučí, ale co si prožije,
si zapamatuje. Cesta k chatě Jelenici je
plná věcí k hraní a zkoumání. Vyrobili
jsme si žížalárium a sledovali, jak žížaly pracují. Ke hře máme novou kuličkovou dráhu z kůry a kuličky si sami
modelujeme a barvíme z keramické
hlíny. Zahráli jsme si taky na
včelky a vyrobili jsme vlastní med. Mňam!
Hrajeme lesní divadlo a
vyrábíme si k tomu masky.
Chtěli jsme si vyzkoušet
zahrát naše představení i
pro naše rodiny a kamarády
a užít si společně spoustu legrace. Plakátky svítily zelenou a růžovou barvou týden před představením, takže se mohlo na konci
května Hřiště Pod lesem ve Viničných
Šumicích pěkně zaplnit. Stromík a jeho
šumičtí kamarádi s pohádkou „Boudo,
budko“ celý program uvedli. Podpořit
nás přijelo i divadlo Neslyším s pohádkami O čepici a Červená řepa. Nebylo
to ledajaké divadlo. Zjistili jsme, že
hrát se dá i beze slov a s pomocí znakové řeči. Úplně poslední připlul
Sindibád se svým Korábem! Vyprávěl
nám o svých dobrodružstvích a diváky
nechal celou svojí plavbu pěkně prožít
na vlastní kůži.
Tohle krásné společné nedělní odpoledne odkrylo nejeden herecký talent některých našich kamarádů, maminek, tatínků, dědečků i babiček.
S rodiči jsme si v dubnu půjčili
Jelenici na jeden víkend a dohromady

vyhnali Morenu a přivítali jaro. V chatě
jsme jsme společně poobědvali, mlsali
dobroty od maminek, povídali si a poslouchali pohádku. Odpoledne v různých výtvarných (keramika, malování) a tvůrčích (pletení pomlázek,
věnečků na dveře) dílnách
uběhlo velice rychle. Kdo
chtěl, mohl přespat i do
druhého dne. To bylo
dobrodružství! Moc se
nám společný program
líbil.
Nabízené
činnosti
jsme obohatili o anglický
jazyk. Každé pondělí dopoledne za
námi přijde maminka Soňa, která děti
učí spoustu zajímavých písniček, básniček a her, díky kterým si děti osvojují základy dalšího jazyka. Soniny hry a
melodie jsou opravdu chytlavé, děti si
je broukají prý i ráno při vstávání:)
Projekt nového jazyka jsme propojili s
reálnou zkušeností - cizím jazykem
mluvit s rodilým mluvčím. Navázali
jsme spolupráci a navštěvujeme se s
prestižní Mezinárodní školkou v Brně
na Vinohradech (International School
of Brno) a děti si spolu s rodiči užijí
úplně nových aktivit v multikulturním
prostředí. Mluvit jiným jazykem, vidět
jiné tváře, dozvědět se o jiných tradicích a poznávat jinou kulturu, to jsou
neocenitelné vklady do života našich
dětí.
Od května 2011 jsme se zapojili do
výzkumu Ministerstva životního pro-

středí, který sbírá data o vlivu pravidelného pohybu dětí v přírodě na jejich
zdraví. Máme teď už bohaté zkušenosti, jak pobyt venku ovlivňuje naše zdraví. Výsledky budou známé do jara
2012.
Tým lesního klubu jsou především
rodiče dětí, které se tu setkávají. Jako
maminky jsme již na začátku zjistily, že
pokud nám onemocní dítě, celý chod
programu by se zastavil. Proto je hlavním pedagogem člověk, který nemá
vlastní rodinu a celý program vede on.
Plánování programu je ale společné.
Příspěvek, který rodiče platí (v současné době 230,-/celý den) je především
finančním příspěvkem pro pedagogy a
asistenty, dále na potřebný materiál
pro práci s dětmi a na obědy a odpolední svačiny. Ze zbytku peněz přispíváme
na jízdné studentce dobrovolnici, kupujeme dětem nadstandartní pomůcky
(v současné době dřevěný vozík na materiál k programu), chodíme do divadla,
účastníme se různých programů nebo
vybavujeme dětskou knihovnu.
Uzavíráme první rok našeho pobytu
venku. Je proto na místě mírná rekapitulace a shrnutí začínající činnosti našeho lesního klubu.
V lese v blízkosti chaty Jelenice se
scházíme od října 2010 a velice se nám
v tomto prostředí líbí. Jako rodiče
jsme nadšeni z toho, že program je pro
děti fyzicky zvládnutelný. Pravidelný
pohyb venku děti utužuje na zdraví,
stejně jako stmeluje celý dětský kolek-
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tiv. Děti si za tu dobu osvojily mnoho
dovedností (hrubá a jemná motorika,
sociální kompetence, kreativita, sebepojetí a sebevědomí) a znalostí (o přírodě a ekologii, do hloubky jsme si prožili různé slavnosti a svátky v roce,
narozeninový rituál- např. po děšti se
skvěle vysvětluje, jak a proč vznikne
duha, proč se stoupá pára atd..
Děti se díky společnému programu
přirozeně seznamují a navazují vztahy.
Sociální síť, kterou si tak dítě buduje,
je přínosem i pro jeho vlastní vztah k
místu, kde vyrůstá. V našich obcích
žije v současné době i mnoho rodin,
které se sem stěhují bez rodinného zázemí a vazeb. Vidíme, že i náš klub přispívá k přirozenému seznámení dospělých a rodin a možná k navázání
přátelství. Takový bonus může být přínosem pro zdravý psychický vývoj dítěte.
Lesní klub využívá zázemí chaty
Jelenice především v době oběda a odpočinku. Chtěli bychom sami přispět

KOVALOVICKÝ ZPRAVODAJ
něčím tomuto prostoru. Pravidelně zde
uklízíme a topíme, chatu jsme vybavili
skříní na materiál pro práci s dětmi,
maminky spolu s dětmi připravují podsedáky na lavice kvůli tepelnému komfortu. Za chatou jsme spolu s dětmi vysázeli lipovou alej. Každé dítě od klubu
dostává k narozeninám vlastní strom a
spolu s kamarády ho vysazuje. Stromy
chodíme pravidelně zalévat a chráníme
je proti okusu zvěří.
Jsme vděční, že v prostoru chaty
Jelenice můžeme zůstávat. Chatu
vlastní Lesy ČR a místní organizace
Junáka a Ochránců přírody ji mají v
pronájmu. Děkujeme jim tímto za zapůjčení prostoru chaty ve všedních
dnech. Z dětí, který náš Lesní klub
Stromík navštěvují, možná jednou vyroste nová generace těchto organizací.
Mgr. Klára Krchňavá
pedagog a koordinátor projektu
tel. 777145343
www.kavylos.cz
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„Studánka“
ČSOP Pozořice
informuje
ROK JILMU
V rámci svých
vzdělávacích a
výchovných aktivit vyhlašují Lesy
ČR již řadu let
jednu dřevinu,
kterou v daném
roce přibližují široké veřejnosti.
Pro letošní rok byl vybrán jilm.
Typickým znakem všech jilmů je
nepravidelný tvar listů. Jilmy kvetou
brzo na jaře, ještě před olistěním.
Plodem je křídlatá nažka, která zakrátko dozrává a je schopna velmi rychle a
masově vyklíčit. Přesto jsou jilmy jedněmi z našich nejvíc ohrožených lesních dřevin, díky grafióze – houbové
chorobě, která v průběhu 20. století
zdecimovala populace všech jilmů na
severní polokouli. Proto dnes tvoří
jilmy jen nepatrné zastoupení v našich
lesích (0,02%). Lesy ČR se podílejí významně na záchraně a reprodukci
jilmů.
Jilm je statný strom se štíhlým
kmenem a s otevřenou, nepravidelnou, široce klenutou korunou. Patří ke
stromům rychle rostoucím. Dosahuje
výšky 30-35m, průměru kmene přes
1m a dožívá se nejvíce 400 let. Jilmy
mají kvalitní kruhovitě pórovité vláknité dřevo, které je velmi pevné, houževnaté, dobře ohebné, nesnadno se
štípe a je velmi odolné proti vodě. Ve
středověku se používalo na vodní stavby. Využívalo se v nábytkářství, k výrobě dýh a parket. Jilmy se pro svůj
charakteristický vzhled často vysazují
v zahradách a parcích.
Kde můžete na svých výletech jilm
zahlédnout? V arboretu Křtiny, v zámeckém parku ve Slavkově, 300letý
jilm u kaple hradu Veveří. Dva jilmy
jsou v brněnských Lužánkách, jeden
vzahradě kláštera na Starém Brně.
Úplnou novinkou je letos vysázená
čtyřřadá jilmová alej v Brně na Joštově
ulici. Rádi bychom po dohodě s lesníky
vysadili jilm na některé z lokalit, o
které naše organizace pečuje.
Zdeněk Kohout,
ČSOP Pozořice
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Zmrtvýchvstání trochu jinak
Asi před deseti lety začala Česká televize vysílat dokumentární seriál
BBC s názvem „Nadpřirozené jevy ve
světle vědy“. Před časem jsem z tohoto seriálu čerpal zajímavé informace o
Bermudském trojúhelníku, dnes se podíváme na další záhadu – Oživlé mrtvoly.
Na Haiti, v nejchudší zemi Karibiku,
kde masově vládnou přírodní náboženství a různé kulty woodoo, se setkáváme s neobvyklým jevem – někdo zemřel, byl uložen do hrobu a po několika
dnech se objevil v ulicích opět živý.
Dokonce byl jeden takový případ oficiálně a velmi dobře zaznamenán a zdokumentován, jednalo se o člověka, jež
zemřel po delší těžké nemoci.
Jak je to doopravdy, mají místní čarodějové opravdu takovou moc, že se
zde skutečně odehrává něco dosud
neznámého?
Jak už to bývá, skutečnost je mnohem méně senzační. Prokázalo se, že
řada těchto lidí zemřela náhle, nevysvětlitelně. Jejich hrob byl do 6–12
hodin kýmsi opět otevřen a mrtvola
zmizela. Krátce poté se dotyčný opět
objevil mezi lidmi.
Vědci zjistili, že na vině je jed tetrodotoxin, který se vyskytuje v těle některých ryb z rodu čtverzubců. Ten dokáže způsobit, že člověk vypadá jako
mrtvý, nelze zjistit srdeční ani dechovou aktivitu, ale člověk si všecko pamatuje a vnímá. Čarodějové rádi nakupují u rybářů ryby čtverzubce, které
jsou silně jedovaté a nepoživatelné a
které by rybáři jinak vyhodili.
Dotyčného otráví jedem a v noci pak
odnesou jeho tělo. Pomocí čpavku a
kafru jej proberou a člověk ožije. Jejich
úspěšnost ale není příliš velká. Někdy
se stane, že dávku jedu čaroděj neodhadne a probuzení už není možné,
jindy se „zemřelého“ nepodaří včas odnést z hrobu a on se udusí.
A jak to bylo v uvedeném případě
zemřelého, kdy se na otravu nedalo
usuzovat? Jeho vlastní matka připustila, že její vzkříšený syn se chová trochu jinak než před smrtí, a že i jinak
vypadá. Vše připisovali tomu, že jej čaroděj změnil. Avšak testy DNA provedené ve Velké Británii ukázaly, že
mezi matkou a synem není příbuzenský vztah, že se jedná o jiného člověka,
i když velmi podobného a že matka ve
svém žalu nad ztrátou syna to nerozpo-
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znala. Navíc se jí syn velmi stranil a vyhýbal se i ostatním lidem – zřejmě
věděl proč.
Při sledování uvedeného seriálu
jsem si vzpomněl na slova v jedné
knize, bohužel už si nepamatuji titul
ani autora: „Šarlatán a podvodník se
tváří velmi tajemně, skrývá svoje
umění, mluví o svých mimořádných
schopnostech, a když se pak na věc podíváte blíže, zjistíte, že je to úplně oby-

čejné. Zatímco to pravé a skutečné tajemství, tajemství Boží, to může kdokoli rozbalit doslova na denním světle,
podrobně prostudovat – a ono to pořád
zůstává tajemstvím.“
Při setkání se „zaručenými zprávami“ o neznámých jevech nevěřme
hned všemu, používejme i zdravý selský rozum, uvědomme si, jak šikovně
se informace dají posunout a zkreslit, a
na konci všeho často najdeme v nějaké
formě – inu, peníze…
P. Jan Nekuda

Oslava v pozořické farnosti
V neděli 22. května 2011 oslavil
náš pan farář Jan Nekuda padesáté
narozeniny. I když sám toto své
výročí nechtěl vůbec slavit, přece
jen jsme se rozhodli a aspoň několik malých a snad i milých překvapení mu připravili. První gratulanti přišli v sobotu večer a další pak
při obou mší svatých v neděli.
V každé rodině jsou narozeniny
důvodem k radosti a oslavě. A farnost je vlastně taková velká rodina
našeho pana faráře a on je už sedmnáct let naším duchovním
otcem.

Ministrantské setkání v Olomouci

Dne 14. května se v kněžském semináři uskutečnil ministrantský den. Přijelo
víc než 500 ministrantů a ministrantek z Brněnské diecéze a společně s biskupem Vojtěchem oslavili mši a potom se vrhli na velkou hru se svatým Cyrilem
a Metodějem.
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Noc kostelů 27. května 2011
I letos jsme se mohli zastavit a nahlédnout do některých tajemných zákoutí různých kostelů po celé republice. Náš pozořický kostel se opět po
roce otevřel všem, kteří si ho chtěli
důkladně prohlédnout a něco zajímavého se dovědět. Připraven byl pestrý
program.
Po mši svaté jsme se všichni těšili
na koncert Jiřího Pavlici a Hradišťanu.
Ve 20.00 hodin vystoupili na pódium
muzikanti i náš pan farář, který celý
program zahájil. Ale v tu dobu začalo
také pršet. A pršelo pořádně. Lidé stáli
schováni pod deštníky a choulili se do
teplého oblečení. I muzikantům byla
určitě zima. Ale hráli a zpívali opravdu
krásně. Jejich písničky byly milým pohlazením duší a zahřáli aspoň naše
srdíčka. Od 22 hodin pokračoval program v kostele. Zalistovali jsme ve
farní kronice, vyslechli jsme rozhovor
dvou vážených pozořických občanů
asi tak z roku 1750, při prohlídce kostela jsme se dozvěděli hodně zajímavostí o vedlejších oltářích a křtitelnici
a společně jsme prošli obrazy křížové
cesty a porovnali jsme naše kopie s
originálem, který je ve Vídni. To vše
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hudbou doplnili žáci pozořické
Základní umělecké školy a písněmi doprovodila mládež z naší farnosti. Pro
děti byl celý večer připraven bohatý
program a pro všechny návštěvníky
prohlídkové trasy i s mladými průvodci. Kdo se chtěl najíst a napít, měl
k tomu příležitost. Všeho bylo dost.
Celé dva měsíce připravovala skupina nadšenců tento večer a najednou je

to všechno minulost. Díky vám všem!
Možná, že za padesát nebo za sto let
bude někdo listovat ve farní kronice
právě tak, jak jsme to tento večer dělali my, a přečte si krátký zápis: 27.
května Léta Páně 2011 při Noci kostelů přišel prudký déšť a pršelo pak několik hodin. Lidé se však nenechali odradit a přišli, aby společně strávili
tento neopakovatelný večer.
Božena Škrobová

Deset let kapličky v Kovalovicích
Dne 8. 9. 2011 proběhne již desátá výroční mše v nové
kapličce v Kovalovicích, na kterou jsou všichni občané
srdečně zváni. K tomuto výročí byla zadána a vyrobena
dřevořezba svatých Petra a Pavla, patronů naší obce, kterým je kovalovická kaplička zasvěcena. Od řezbáře
Vladimíra Ptaszka máme již v kapličce křížovou cestu,
jejíž reliéf stejně jako obraz je inspirován beuronskou školou (vznikla v 19. stol. v Beuronu v Německu). Rám obrazu je trochu zvlněný, aby se nikde neodráželo ve větší
ploše světlo. Kámen nahoře uprostřed (český achát) symbolizuje Boží oko. Matné pozadí reliéfu (je mírně přimořeno) odkazuje na základní hmotu, z níž vystupují postavy
(v přírodní barvě a v lesku). Lesk a mat spolu kontrastují
stejně jako světlo a tma.
Vystavenou dřevořezbu, která stála 15.000,-, si můžete
prohlédnout po celý den na kovalovické hody, kdy bude
kaplička otevřena a zpřístupněna veřejnosti.
S finančním příspěvkem se můžete obrátit na Stanislava
Pernicu. Za ČSL děkujeme všem přispěvatelům.

OZNÁMENÍ
Z dotací všech obcí linky SEBUS
byl do jízdního řádu zařazen spoj
který jezdí v sobotu a v neděli z Brna, Úzká v 0:05
hodin a do Kovalovic přijíždí v 0:34 hodin.
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Tělocvičná jednota Sokol Kovalovice
S příchodem jarní sezóny se přesunuly některé
sportovní aktivity do venkovních prostor. Pravidelná cvičení našich nejmladších, pod
vedením Standa Žemly, se přesunula
na hřiště nebo kurt, stejně tak jako fotbal, resp. nohejbal. Oddíl badmintonu,
který působiště nezměnil, má v současné době 1 družstvo mužů a 3 družstva žen. Potěšující je, že Zdeněk
Stejskal začal s žáky trénovat stolní
tenis v sále Na tvrzi.
Jarní období je na činnost tradičně
velmi bohaté. Den před Prvním májem
uspořádali rodiče novou akci, a to dětský den. Pro naše nejmenší připravili
mnoho zajímavých atrakcí. Věříme, že
60 dětí, které se akce zúčastnilo, odcházelo k sobotnímu obědu velmi spokojeno. Líbilo se i nové pojetí tradičního turnaje v minikopané, který se
uskutečnil o odpoledním čase. Obě
akce byly velmi vydařené a setkaly se
s velkým ohlasem. Doufáme, že příští
rok je organizátoři zopakují.
Následující den uspořádal oddíl badmintonu 4. ročník turnaje turnaj smíšených dvojic. Ze šesti zúčastněných
párů zvítězili Katka Filipová a Radim
Pokladník.
Další víkend následovala naše nejnáročnější akce, a to 37. ročník
Pochodu osvobození. Na trasách 15,
27 a 35 km jej pěšky nebo na kole absolvovalo celkem 163 turistů, a to 101
na trase 15 km, 30 na trase 27 km, 28
na trase 35 km a neoficiální padesátku
absolvovali na kole 4 účastníci. Letos
nás potěšil počet účastníků, ale bohužel ani tentokrát nebylo počasí zrovna
ideální a náhlé dopolední ochlazení
mnohé zaskočilo. Naštěstí „jedenáctá
rozhodla“, takže návrat do cíle už proběhl za příjemného slunného počasí.
Následující sobotu se oddíl nohejbalu zúčastnil prvního turnaje ze seriálu
Východní konference. Letos poprvé
ho uspořádali nohejbalisté ze Sivic,
kteří se stali novými členy. Byl pro nás
celkem úspěšný, Staří orli se umístili
na třetím místě. O úspěchu se nedá
hovořit v případě dalšího turnaje ve
Viničných Šumicích. Ten musel být
nejprve, z důvodu nepříznivého počasí,
přeložen na další týden, ale bohužel v
náhradním termínu, který kolidoval s
návštěvou Šumavy, se nám nepodařilo

sestavit mužstvo, takže naše zápasy
musely být kontumovány. Doufejme,
že další turnaj, který se uskuteční ve
Vítovicích, bude úspěšnější.
Tradicí se staly i naše jarní návštěvy českých hor. Před třemi lety jsme
začali Lužickými, pak následovaly
Jizerské a loni ty byly hory Orlické.
Letos přišla na řadu Šumava, kde jsme
strávili velmi příjemných 5 dnů. O zážitky z této akce se s Vámi rádi podělíme v samostatném příspěvku. Rádi
bychom i příští rok pokračovali v „dobývání“ našich hor.
Dále bychom chtěli informovat o rodícím se novém oddílu petanque, který
v současné době pracuje, za materiálního přispění obecního úřadu, na výstavbě nového hřiště na biotopu. Po
provedené povrchové úpravě zbývá
dokončit osazení obrubníků. Předpokládáme, že před začátkem prázdnin
bude hřiště připraveno a doufáme, že
tento, u nás zatím ne tak rozšířený
sport si brzy najde svoje příznivce,
kteří si rádi zpestří svůj pobyt na koupališti.
Z nejbližších akcí, které připravujeme, bychom chtěli pozvat příznivce
nohejbalu na turnaj, který pořádáme
v úterý 5. 7. 2011 pro mužstva z naší
obce a okolí. Začátek je v 9:00 hod.
Občerstvení je zajištěno.
Závěrem bychom chtěli připomenout jedno významné životní jubileum.
V nedávné době oslavil sedmdesátku
bývalý dlouholetý starosta naší jedno-

ty pan Vojtěch Petráš. Chtěli bychom
mu touto cestou poděkovat za jeho
dlouholetou obětavou práci pro jednotu a popřát mu do dalších let hlavně
hodně zdraví, spokojenosti a pohody.
Miroslav Vlach - starosta

KADEŘNICTVÍ
„NA BRNČÍNĚ“

LENKA
PRACHAŘOVÁ
Kovalovice 226
Objednání
dle domluvy
ze zákazníky
na telefonním čísle:

722 904 087
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Turistický výllet na Šumavu
Za poznáním přírodních krás a historických zajímavostí pohraničních hor
se letos vypravilo 26 turistických příznivců. První, přejezdový den jsme využili návštěvě kláštera Zlatá Koruna.
Rozlehlý klášterní areál obývalo v dobách největšího rozmachu pouze 36
cisteciánů. Klášter byl však využíván
širokým okolím. Byla zde i klášterní
škola, kde se moderně vyučovalo podle
Komenského metod.
Odpolední program pokračoval prohlídkou Městské památkové rezervace
v Českém Krumlově. Město založili
Rožmberkové na místě, kde stál hrad
ze 13. století. Tímto počinem začala
česká kolonizace pohraničí. Zámek, zahrada i město, které jsou plné zahraničních turistů, jsou pečlivě udržovány
a zasloužily by si celodenní prohlídku.
Na ubytování do Železné Rudy jsme
přijeli před večeří a byli jsme mile překvapeni, jak úrovní ubytování, tak
téměř domácí kuchyní. Velmi rychle
jsme se v penzionu Jiskra zabydleli.
Den druhý, zahraniční. Pár kilometrů
za
hraničním
přechodem
v Alžbětině je unikátní naučná lesní
stezka ve vesnici Neu Shönau. Vede
v korunách stromů po vysuté dřevěné
lávce ve výšce 20 – 28 m a je zakončena homolovitou rozhlednou, postavenou z lepeného dřeva do výšky 44 m.
Uvnitř stavby je po obvodu spirálový
chodník, po kterém se mohou dostat
na vyhlídku i vozíčkáři. V okolí stavby
je několik malých přírodních expozic.
Pojetím této stavby jsme byli všichni
nadšeni.
Na hranicích s Rakouskem, na soutoku Dunaje, Innu a Ilzu, leží krásné
město Pasov (Passau). Odtud se šířila
církevní expanze benediktýnů podél
Dunaje. Město je situováno na ostrohu
mezi Dunajem Innem a je plné významných církevních paláců a kostelů.
Navštívili jsme kostel sv. Pavla a monumentální barokní katedrálu sv.
Štěpána. Výzdoba tohoto svatostánku
je přímo skvostná. Stěny nádvoří jsou
osázeny fragmenty náhrobních kamenů a tvoří velké lapidárium. Město
samo svou atmosférou připomíná více
Rakousko, než Německo. Závěr pobytu v Pasově jsme strávili na pobřežní
promenádě Dunaje. Kotvily tam velké,
až 120 m dlouhé, výletní lodě, jejichž
stewardi vítali dámskou klientelu
růžemi.

Den třetí – Povydří. Přes Prášily a
Srní jsme dojeli na Antýgl, kde jsme
zaparkovali u kempu, kde dříve býval
královský dvorec. Část výpravy zvolila
cestu okolo řeky Vydry na Turnerovu
chatu a zpět. Většina se vydala okolo
plavebního kanálu, přes krásné louky
na Modravu. Díky dotacím milionáře
Bakaly dnes Modrava připomíná víc
staveniště, než klasickou šumavskou
obec. Samo Bakalovo sídlo, které jsme
míjeli cestou od Klostermanovy chaty
na Filipovu Huť, připomíná protiatomový podzemní kryt. Miliony jsou asi
ukryty v rozsáhlém podzemí. Filipova
Huť, nádherná poledovcová planina
s roztroušenými domky a především
restaurací Korýtko, kde jsme na zasklené terase s panoramatickým výhledem poobědvali. Na Horské Kvildě,
typově podobné Filipově Huti, jsme
obdivovali stádo vysokohorského
skotu. Údolím Hamerského potoka,
částečně poničeným polomem, ale
přesto krásným, jsme se vrátili na
Antýgl. Zbylého odpoledního času jsme
využili k návštěvě Jezerní slati. Káva a
medovník v hotelu Na Horské Kvildě
byla sladkou tečkou za úspěšným
dnem.
Den další – Pancíř. Velké zklamání
na Špičáku, kde jsme zjistili, že lanovka pro probíhající revizi nejezdí.
Poněkud divně načasovaná práce na
začátku sezóny. Vyjíždíme tedy auty na
Špičácké sedlo a na Pancíř vyrážíme po
svých. S obavami, aby provoz horského
hotelu nezačal také v půli sezóny, stoupáme do výšky 1214 m. Naše obavy
byly zbytečné a na pěkné, byť větrné,
terase se nám dostalo zaslouženého

občerstvení. Pak pokračujeme na
„Můstek“, kde po vyhořelé chatě zbyl
jen krytý přístřešek. Klesáme
k Hojsovy Stráži. Po obědě pokračujeme vesnicí do údolí, abychom na železniční stanici Hatě–Hojsova Stráž vyčkali příjezdu vlaku, kterým jsme se
vrátili do Železné Rudy. Mimochodem
jsme projeli druhým nejdelším tunelem v republice.
Den poslední, pátý – neděle. Ihned
po snídani opouštíme penzion a přesouváme se do Prášil. Tam se nám dostává zmatečných informací o možnostech výstupu na Poledník. Většina se
proto rozhoduje pro kratší turistickou
variantu, cestou k Prášilskému jezeru.
Vzhledem k tomu, že tato lokalita byla
donedávna vojenským prostorem se
střelnicí, procházelo se po cestě, kde
tabule informovali o nevybuchlé munici. Jezero bylo krásné i s rodinkou potáplic. Zbytek skupiny, po poradě na
parkovišti, přeci jen vyráží na
Poledník. Jdeme po cyklostezce, takže
stoupání není tak prudké. Před vrcholem silně pochybujeme o správné taktice „zelených“ pokud se ochrany přírody týče. Pohled na hektary nastojato
uschlých smrků i podivný způsob jejich
kácení je skoro k pláči.
Rozhledna z vrcholu Polední hory
(Poledníku) ve výšce 1315 m, citlivě a
účelně přestavěná z přísně utajované
vojenské odposlouchávací stanice, nás
odměnila nádherným výhledem na
Šumavu,
Po dosažení všech vytčených cílů se
individuálně vracíme do Kovalovic.
Zpracoval:
Zdeněk Stejskal
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Poslední roky se stává již tradicí, že
Petropavelské hody nezačínají až stavěním máje, ale již žádáním o stárky.
Letošní žádání stárek proběhlo v sobotu 11. 6. Všichni stárci rodiče o děvčata požádali a splnili zadané úkoly,
takže se můžeme těšit na dvanáct krojovaných párů.

Žádání o stárku

Buď pozdraven pán tohoto domu,
já dobrou zprávu dnes přináším jemu.
Všichni dobře poslouchejte,
uši pěkně napínejte,
ať vám neujde ani slovíčko,
dnes už pijeme jenom vínečko.
Buď pozdravena i Ty paní matko,
zdržíme se tu dnes pouze krátko.
Přišli jsme Vám novinu zvěstovat
a za Vaši dceru orodovat.
Všude zpěv zní, víno šumí,
každá stárka zpívat umí.
Blíží se čas zvyků starých
radovánek, hodů slavných.
Tak i my dnes přicházíme,
o svolení Vás prosíme.
Klidně můžete mi věřit,
dceru do ochrany svěřit.

Rychlé šípy se znovu vracejí, tentokrát do Šlapanic!
Od 2. června 2011 bude ve šlapanickém muzeu
k vidění výstava Rychlé šípy-Vzhůru do Stínadel!
Výstava představí osobnost a dílo Jaroslava Foglara a
jeho nejslavnější hrdiny-Rychlé šípy. Návštěvníci se mohou těšit na
originální kresby Jana Fischera, 3D komiks, ježka v kleci i slavné
Tleskačovo létací kolo. Dětské návštěvníky, ať už se na výstavu
vydají se školou, skautským oddílem či s rodiči, provede výstavou
napínavá etapová hra a mnoho dalších zajímavých aktivit na ně
čeká v klubovně Rychlých šípů.

Víme, že naše hodování
potrvá až do svítání.
Každá sláva něco stojí,
doufám, že založíte dceru svoji.
Pro radost a veselí
chci já Vaši stárku mít.
Tak nebuďte už kyselí,
ať klidně můžem odejít.
Jménem stárků, jménem vína,
přijmete dík od kovalovského syna.
Za Vaše ano předem děkuji
a po hodovaní čas za ni ručiti – slibuji.

Těšíme se na Vás!
www.slapanice.muzeumbrnenska.cz

Kovalovâtí stárci po˴ádají

6WiUFLz Kovaloviic 9iV]YRRXQDSĢHGK
GKRGRYp

Kácení máje

+/Ì'
+/
Ì'É
'É1
É1Ì
1Ì 0É
0É
É--(
-(

Kde: Kovalovice ÅNa place´
Kdy: V pátek dne 29. ˑervence 2011 od 20

00

hod.

K poslechu a tanci hraje hudební skupina Modul

Srdeˑn˕ zvou stárci

s kapeelou Kdys
K si
Kdy
dy:

0
v sobo
botu 2.7.20
2 20011 odd 20 00

Kdee:

SRGP
PiMRXÅNa
Na place´
9VVWXSQpGRE
VWXSQp GREEURYROQpp..

2/2011

15

KOVALOVICKÝ ZPRAVODAJ

Župní přebory
Dne 30.4.2011 jsme se účastnili
Župního přeboru ve šplhu na
Gajdošově ulici v Brně. V kategorii žákyně II. se Petra Filipová umístila na
2. místě a Hanka Martauzová na 7.
místě. V kategorii žákyně III. se umístila Martina Lvová na 5. místě a
Gabriela Žemlová na 6. místě. V kategorii žáci III. se umístil Vojta Šmerda
na 2. místě a Tomáš Martauz na
3. místě.
Ještě ten den odpoledne jsme jeli na
Župní přebor, kde jsme obsadili tato
místa: kategorie žákyně II. Petra
Filipová na 2. a Hanka Martauzová na
4. místě, žákyně III. Martina Lvová 1. a
Gabriela Žemlová na 2. místě, žáci II.
Martin Žemla na 1. místě a žáci III.
Vojta Šmerda na 2. místě.
Dne 7. 5. 2011 jsme jeli na
Zálesácký závod zdatnosti do Podolí,
kde se naše družstva ve složení Vojta

Šmerda, Martin Žemla umístili na
2. místě, Gabriela Žemlová, Hanka
Martauzová, Petra Filipová na 3. místě

VÍTÁME DO ŽIVOTA

a Martina Lvová, Markéta Viktorinová,
Karolína Filipová na 4. místě.
Připravil Stanislav Žemla

JAZYKOVÉ
KURZY
od září 2011
opět na Obecním úřadě
ve Viničných Šumicích

ANGLIČTINA
(Cena: 2000,- Kč)
Začátečníci:
po 16.30-17.30
Začátečníci plus: po 19.30-20.30
Mírně pokročilí: pá 16.00-17.00
Středně pokročilí: pá 17.00-18.00
Pokročilí:
pá 18.00-19.00

ČÍNŠTINA
(Cena: 3000,-Kč)
Začátečníci:
po 17.30-18.30
Mírně pokročilí:
po 18.30-19.30
Kurzy budou probíhat
od pondělí 5.9. a pátku 9.9.
do konce ledna 2012
Přihlášky:
Mgr. Bc. Petr Krchňavý
email: pkrchnavy@email.cz
tel: 603 590 565
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Tajenka − pohledy do historie
TELNICE

Ladislav Šustr, který je bývalým starostou této obce. Nejznámějším občanem je
zasloužilý mistr sportu ...(viz tajenka),
bývalý československý reprezentant v házené, nar. 8.2.1928.
VODOROVNĚ: A. Tisk na tkaninu;
olejnatá pryskyřice; Alan.- B. Konec
modlitby; kos (zdrobněle); výhodná
koupě;
australský
pštros.C.
Kočkovitá šelma; mřížka; prvky chůze;
plátěné přístřeší.- D. Značka hliníku;
eso; textilka v Rožnově pod

Obec Telnice se nachází v okrese
Brno-venkov, kraj Jihomoravský. Ke dni
3. 7. 2006 zde žilo 1339 obyvatel. Tato
malebná vesnice leží přibližně 15 km na
jihovýchod od Brna, na silnici II/380
Brno - Hodonín. Dominantou obce je
barokní kostel sv. Jana Křtitele, který
stojí na Masarykově náměstí. Narodilo
se zde mnoho známých osobností, jako
jsou poslanci Bohuslav Sobotka a

1
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5
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9 10 11 12 13 14 15 16 17

A
B
C
D
E
F

Radhoštěm; název planetky.- E.
Tajenka.- F. Obvazy; polotuhá hmota
na čištění; jediní; SPZ aut Hodonína.G. Foukání; značka mobilů; desková
hra; hrob.- H. Město v Čadu; mužské
jméno; vedro; nicka.- I. Velké množství; pomalu (v hudbě); přesně.
SVISLE: 1. Opatřovat parafou.- 2.
Chyba; trhati.- 3. Úder tesákem;
Poseidonova milenka.- 4. Značka india;
jitřní; řecké písmeno.- 5. Staré vyřazené spisy; žádné množství.- 6. Části
kostry; pozemek.- 7. Značka gramodesek; psovitá šelma.- 8. Český herec;
lesní porost.- 9. Iniciály herce
Kohouta; koktavý člověk; prudký (expresívně).- 10. Moravská řeka; prase
(anglicky).- 11. Pravoslavné obrazy;
roční období.- 12. Krátké kabáty; ocas
bobra.- 13. Starořímské mince; závlaha
podmáčením.- 14. Solmizační slabika;
pražská prodejna vstupenek; značka
nobelia.- 15. Zametači ulic; drama
Karla čapka.- 16. Rod houslařů; lysá.17. Stavět tunel.
Pomůcka: Ati, elemi, Kainis, okase,
Plate, Sluna.
Autor: Ing. Ladislav Majer

G
H

TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA:
DŘEVĚNÝ GOTICKÝ KOSTEL

I

Bio snídanČ a svaþiny
do Vaší práce!

Naši
jubilanti
KVĚTEN-ČERVEN
Jméno
věk Jméno
Šmerda Alois
80 Kousalová Zdeňka
Gajdošová Miloslava 75 Terber Zdeněk

ýerstvá strava ve 100% bio kvalitČ!
Naším úkolem bude nachystat skuteþnČ zdravý,
kvalitní a velmi chutný pokrm,
který zavezeme pĜímo do Vaší práce.

věk
75
70

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.

Snídani þi svaþinu je tĜeba si objednat
minimálnČ den pĜedem.

www.biodoprace.cz

Ĝešení vyhovující Vašemu þasnému vstáván

Kovalovický zpravodaj − vydává OÚ Kovalovice, pøipravuje Jitka a Petr Šmerdovi, tel.: 606 878 021, e−mail: petrsmerda@volny.cz. Zdarma pro obèany Kovalovic.
Tisk: PROTIS spol. s.r.o., Podolí 115, tel.: 544 228 378. (Neprošlo jazykovou úpravou).

