KOVALOVICKÝ
ZPRAVODAJ
3/2012

Vážení spoluobčané,
léto, prázdniny a dovolené jsou za námi.
Přeji dětem i rodičům úspěšný školní
rok, nám všem příjemný a pokud možno
ještě slunečný podzim. Ve dnech 12.-13.
října nás čekají volby do zastupitelstev
krajů, 21. října vítání občánků, 10. listopadu pořádáme tradiční lampiónový průvod
a v průběhu listopadu setkání s jubilanty.
Jak jistě všichni víte, v průběhu prázdnin došlo ke změně vedení mateřské
školky. Výsledkem konkurzního řízení
na místo ředitelky PO MŠ Kovalovice
byla volba paní Mgr. Heleny Skolkové,
která poté dosadila na místo učitele pana
Jiřího Gebauera, Bc. Věřím, že tato
změna splní především svoji úlohu ve
výchově dětí a prospěje i komunikaci
mezi vedením školky a rodiči i dobré
spolupráci se zastupitelstvem obce.
Informoval jsem vás o čtyřech stanovištích kontejnerů na bioodpad v obci.
Čas však ukázal, že jejich počet je nedostačující. Zastupitelstvo rozhodlo o rozšíření stanovišť a nyní je v obci celkem
osm kontejnerů na bioodpad. Zvažovali
jsme i stanoviště v části obce „Dražka“,
ale v této lokalitě není dostatek prostoru.
Bylo by možné případně ještě jeden kontejner přidat k mostu „Na Spojku“. Svoz

bude probíhat 1x týdně. To je zatím maximum, co lze finančně zvládnout. Každá
služba něco stojí, je jen škoda, že u tohoto druhu třídění odpadů neplatí odměna
za zpětný odběr. Hlavním přínosem však
je, že omezíme pálení rostlinných zbytků
ze zahrad a zmírníme znečišťování ovzduší. Vývoj legislativy směřuje k tomu,
že tyto služby bude muset v budoucnu
obec zajišťovat. Uvádím seznam stanovišť kontejneru na bioodpad:
- Na Brnčíně u cesty do „Vévozu“
- Brnčín, přečerpávací stanice
- „U Pastoušky“
- U kapličky
- U požární zbrojnice
- „V Příhoně“na bývalé autobusové zastávce
- U mostu „Na Spojce“
- U cesty do „Hloušku“
Na stanoviště u cesty v „Hloušku“
jsme ještě přidali jeden kontejner na
plasty. Kontejnery jsou řádně značeny,
sklo je možné míchat bílé s barevným.
K tomuto kroku přešla svozová firma
z důvodu pracnosti třídění, kdy stačí
jedna barevná láhev vhozená do bílého
skla a tím je znehodnocen celý obsah třídění. V poslední době se objevoval v kon-

tejnerech na sklo dokonce i domovní
odpad. Ve starých jutových pytlech byly
nacpány molitany, staré koberce a linolea. Nechápu, kdo může domovní odpad
naházet do kontejnerů na sklo a nechce
se mi věřit, že to udělal někdo místní!
V neposlední řadě se stále více zabývám otázkou, jak zamezit neustálým nájezdům podomních obchodníků, kteří
nás neustále přesvědčují o rádoby výhodných nabídkách úspory energie či
službách mobilních operátorů apod.
Rýsuje se možnost vydat tržní řád obce
se zákazem prodeje a vyhrazením místa
v obci, kde prodejci mohou nabízet
svoje služby. Pokud tržní řád zdárně vypracujeme a vejde v platnost, byl by
těmto problémům učiněna přítrž.
Začátkem září proběhla na veřejném
zasedání zastupitelstva obce volba
místostarosty obce. Nově zvoleným
místostarostou je pan Ivan Sukovatý. Ing.
Stanislav Honek rezignoval na funkci ze
zdravotních důvodů. Touto cestou bych
chtěl poděkovat panu Ing. Honkovi za
jeho úsilí v práci pro naši obec, které se
od roku 1990 nepřetržitě věnoval jako
starosta obce, později pak od roku 2002
jako místostarosta. Málokdo si ještě
vzpomene na složité postavení obcí po
Pokračování na str. 2.
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Dokončení ze str. 1.
roce 1990, kdy se vracel historický majetek obce (tzv. desintegrace) od MNV
Pozořice. Systém financování obcí, kdy
obec dostávala finanční prostředky od
okresního úřadu, stačil sotva na pokrytí
běžných výdajů. V noci bylo z úsporných
důvodů vypínáno veřejné osvětlení, chyběla občanská vybavenost. Byl nedostatek uhlí, jen část obce byla plynofikovaná,
chyběl vodovod a kanalizace. Nově rekonstruovaná budova restaurace v akci
„Z“ nemohla být vrácena obci, přestože
byla jejím historickým majetkem, jelikož
byla předána tehdejším MNV Pozořice
Jednotě Brno. Byly to těžké začátky,
které muselo tehdejší zastupitelstvo
v čele s panem Ing. Honkem řešit. Ještě
jednou díky za to, že bylo možné navázat
na koncepci rozvoje obce a děkuji za předané zkušenosti s vedením obce.
Věřím, že v příštích letech budou finanční možnosti obce lepší, díky schválenému zákonu o rozpočtovém určení daní.
Přesvědčíme se o tom již začátkem příštího roku při schvalování rozpočtu obce na
rok 2013!
Milan Blahák - starosta
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Výpis z usnesení ZO Kovalovice
Zápis č. 9/2012 ze zasedání konaného dne 13. 6. 2012
Zastupitelstvo obce:
Konstatuje: že z 9 členů je přítomno 7, je tedy usnášeníschopné.
Omluveni viz prezenční listina
Jmenovalo: zapisovatele: Jiřinu
Kotvrdovou
Zvolilo: ověřovatele zápisu: Petra
Šmerdu, Ivana Sukovatého.
Schvaluje:
- dle zák. č. 250/2000 Sb. §17 v platném znění závěrečný účet obce za rok
2011 – z výsledku přezkumu hospodaření – bez výhrad
- pověření starosty k provádění rozpočtových opatření v roce 2012 v
plném rozsahu – usnesení č.4/9/12
- rozpočtové opatření č.1 dle přílohy
– usnesení č. 5/9/12
- příjem neinvestiční dotace z rozSpokojené a harmonicky vyvážené
manželství trvající
plných 54 roků, vyplnili těžkou prací.
Jejich společným koníčkem byla četba
historie, dějin českého národa a literatury týkající se zemědělství. Koníčkem
paní Růženy jsou a byly, květiny, kterými se ráda obklopovala. Spolu s manželem byla členkou ČSL a Orla v Kovalovicích.
Možná si mnohý z nás uvědomí, že
paní Růžena Šmerdová se narodila
v době, kdy česká země patřila k ra-

Vzácné jubileum
Dne 30. 8. se dožila vzácného jubilea, stých pátých narozenin, paní
Růžena Šmerdová, které za obec
Kovalovice přejeme zdraví a radost
ze života, kterou uměla vždy rozdávat druhým lidem.
Růženka se narodila v sousedních
Velešovicích jako třetí dítě manželům
Antonii a Františkovi Hrabovským. Rodina hospodařila na větším gruntě, kde
se svojí sestrou a dvěma bratry prožila
dětství i mládí.
V letech 1917–1919 navštěvovala
měšťanskou školu ve Slavkově, kam
jako ostatní děti z vesnice docházela
pěšky. Tam se potkává se svou životní
láskou a později manželem panem Adolfem Šmerdou z Kovalovic, který v té
době navštěvoval ve Slavkově Zimní
hospodářskou školu, kam jezdil již na
kole. Jejich známost trvala pět let, než
si ženich v roce 1927 odvedl nevěstu k
oltáři velešovického kostela.
Jejich domovem se stávají Kovalovice,
kde hospodařili na středním hospodářství,
postavili dům a vychovali čtyři děti – Mojmíra, Josefa, Pavla a Zdeňku. V roce 1957
vstupují spolu s ostatními rolníky do zemědělského družstva a pracují v živočišné
a rostlinné výrobě.
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Vzácné jubileum paní Růženy Šmerdové

počtu JMK na výstroj a výzbroj pro zásahovou jednotku SDH obce ve výši
15.000,- Kč – usnesení č. 6/9/2012
- příjem dotace z MMR na akci hřiště pro děti v obci Kovalovice ve výši
199.139,- Kč, vlastní podíl dotace
85.345,- Kč a schvaluje nejvýhodnější
nabídku firmy Hřiště, s.r.o. pro realizaci dětských prvků. S firmou Hřiště,
s.r.o. bude podepsána smlouva o dílo. –
usnesení č.7/9/2012
- úpravu výše neinvestičních nákladů na žáky ZŠ Brno-Líšeň, původní
částka: 23.600,- Kč upravená na
23.000,- Kč (2x 7858+7244) – usnesení č.8/9/2012
Pověřuje a ukládá:
- starostovi a místostarostovi jednat
podle schváleného usnesení.
Milan Blahák - starosta
Ing. Stanislav Honek - místostarosta
kouskému císařství, kterému vládl císař
František Josef I. Za svůj život pamatuje
již 12 prezidentů, dvě světové války,
dva totalitní režimy a rychlý technický
pokrok. Jen pro zajímavost v roce 1907,
kdy se paní Růžena Šmerdová narodila,
se začalo se stavbou Titaniku, který se
v roce 1911, v době kdy měla 4 roky,
potopil.
A co na tohle jedno prožité století
paní Šmerdová sama říká?
„ …že uteče, jako když přeskočíte
potůček z jednoho břehu na druhý.“
Připravila Jitka Šmerdová
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Šlapanicko dokončilo projekt světového formátu
Představme si cca 30 tisíc obyvatel, tedy asi 10 tisíc rodin, žijících ve
12 obcích, jednom městě a jednom městyse nedaleko od Brna. Může je
spojovat více věcí, např. kulturní tradice, okolní příroda, známí, školy,
dopravní linky, sportoviště nebo stejné zájmy. Nebo také voda, její zdroj
a nakonec způsob jejího vyčištění, který je pro všechny důležitý. I to bylo
důvodem vytvořit sdružení obcí do Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko.
Na odkanalizování a efektivní čiště- teřní kanalizační potrubí v délkách 63 a
ní veškerých splaškových vod z do- 56 kilometrů a také více než padesát
mácností a firem daného mikroregionu dalších kilometrů odboček pro jednotlibylo třeba nalézt způsob financování. vé kanalizační přípojky. Těch je nyní již
Potřebných cca 120 milionů euro aktivních sedm tisíc. S ohledem na člemohly zajistit pouze evropské fondy. nitost a reliéf zdejší krajiny, sousedící s
Co tomu ale předcházelo? Řada jedná- Moravským krasem, bylo nezbytné
ní, žádostí, starostí, zpracování rů- také postavit 13 automatizovaných
zných dokumentů. Cílem bylo získání přečerpávacích stanic. Díky použití
dotace, dohoda o spolupráci a dofinan- tzv. suché technologie, využívající tlak
cování investice. Podobně velké dílo, odpadní vody bez pevných částic zajako je nový vodovod nebo kanalizace, chycených v předsazených česlích, je
obvykle všechny stmelí. Ale tady se provoz téměř bezhlučný, bez zápachu,
jednalo o záměr nově propojit do jedné ale především víceméně bezúdržbový.
Na projektu se podílely stovky odmoderní a kapacitní kanalizační soustavy 12 sídel se záměrem čistit veškerou borníků. Nejen představitelé vedení
odpadní vodu!
Svazku obcí pro vodovody a kanalizace
Projekt, který v České republice Šlapanicko, ale i projektanti, konzuldosud neměl obdoby, dostal název tanti, zhotovitelé a další. Všichni
Ochrana vod povodí řeky Dyje. Skládal mohou mít radost z toho, že se záměr
se ze dvou postupných etap. První podařil a velkou měrou se zvýšila
nesla název Čistá Dyje I. etapa a druhá ochrana naší přírody a životního proŠlapanicko - Čistá Říčka a Rakovec. středí. A to byl hlavní cíl a účel vynaloDvakrát sedm příměstských sídel, žených společných a evropských proprvní v letech 2004 - 2007 a další sku- středků. Unikátní projekt zprovoznil
pina v rozmezí roků 2007 a 2010, se kanalizační soustavu, díky čemu výdočkalo nové splaškové kanalizace. znamně klesla chemická spotřeba kysPod zem bylo postupně instalováno pá- líku, konkrétně o plných 250 tun

ročně, rychle se snížilo znečištění
půdy, prozatím na jednu čtvrtinu bývalých hodnot. V řece Dyji z celého
Šlapanicka přitom skončí pouhá desetina možného množství fosforu a jeho
škodlivých sloučenin z praček
a myček.
Jsem velmi rád, že i přes obtíže
a všechny problémy se celý projekt
úspěšně zrealizoval a přináší své očekávané „ovoce“. Díky patří všem obyvatelům Šlapanicka za trpělivost,
pomoc a úsilí, bez kterého by tato unikátní stavba nemohla vzniknout.

Budovu na Říčkách věnovala po restituci rodina
Kaprálová skautům. Po
náročné opravě byla budova letos v září slavnostně otevřena. Kaprálův mlýn tak bude dál žít

Stethardová Anna – Růžový hotel.
Deaver Jeffere – Hořící drát.
Christie Agatha – kniha povídek
Dokud světlo nepohasne a román
Prasklé zrcadlo.
Zweig Stefanie – Dům v Rotschildově aleji, Děti z Rotschildovy
aleje. Dvoudílná rodinná sága líčí osudy
židovské rodiny Sterntergů mezi
dvěma světovými válkami.
Clarková Mary H. – V náruči nepřítele. Romány této americké spisovatelky jsou překládány do mnoha jazyků a mnoho z nich je už zfilmováno.
A ještě několik knih pro děti – Malá
mořská víla, Baischová M. – Dračí pohádky, Nepil František – Strakaté pohádky, Miler Zdeněk – Krtek a rybka.
A ještě oblíbení Šmoulové Šmoulí léto
a Šmoulové na plovárně.

Knihovna
Vážení čtenáři,
začínají být dlouhé
večery, a tak vám určitě
přijde vhod nějaká zajímavá nová kniha.
Na prvním místě bych vám nabídla
knihu Zítra bude líp od Zdeny Kaprálové. Je to kronika života v míru i válce.
A také exilu rodiny Kaprálových. Pro
nás je zajímavá už tím, že se děj odehrává v Brně a na Říčkách. Tam rodina
strávila čas války. Děti chodily do školy
v Ochoze u Brna. Všechny postavy jsou
reálné osoby a události se skutečně
staly. Toto už třetí vydání je doplněno
mnoha fotografiemi. Zdena Kaprálová
vzpomíná na mládí prožité v Brně a historii továrny Biochema. My ji známe
jako FRUTU a dnes značku HAME. Továrnu založil manžel Zdeny Kaprálové.

nejen v knize.
Další knihy už jen stručně.
Věra Čáslavská – Život na Olympu
– vzpomínky naší nejznámější olympijské vítězky.
Iveta Fabešová – Iveta a české
sladkosti.
Pavel Váňa – S bylinkářem Pavlem v kuchyni, Průvodce bylinkáře Pavla celým rokem.
Erich von Daniken – Omyly v zemi
Mayu.
Borovička V. P. – Hranice důvěry.
Černá Jaroslava – Útesy sebevrahů.

Ing. arch. Jaroslav Klaška
Předseda Svazku obcí pro vodovody
a kanalizace Šlapanicko

Podzimní termíny
svozů mobilních odpadů
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU:
čtvrtek 18. října 2012
čas: 18.35 hod.–18.55 hod.
Pozor, nové umístění
Na Place vedle restaurace
SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU:
sobota 20. října 2012
v době od 9.00 hod.–11.00 hod.
Místo:
Na Place vedle restaurace

Příjemné chvíle s knížkou přeje
Milada Terberová
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Krátké zprávy ze školy
aneb co se u nás událo na konci
předchozího školního roku
Po celý rok jsme si zpestřovali hodiny výtvarné výchovy hodinami keramiky. Jezdily za námi lektorky z CVČ
Fantázie v Brně, kde jsme také naše
výtvory vypalovali. V květnu, kdy
měly maminky svátek, se nám pro ně
podařilo vytvořit krásné dárečky.
Žáci 4. ročníku ukončili cyklus dopravní výchovy a po úspěšném absolvování testů a jízd získali svůj první
„řidičský průlaz“.
Žáci 3.- 5. ročníku navštívili divadlo
Radost a zhlédli představení Kytice.
Naši páťáci se jeli podívat na svoji
možnou budoucí školu do Pozořic, kde
si zasoutěžili na Dni pátých tříd.
S velkým ohlasem u našich dětí se
setkal Atletický den. Soutěžilo se
v tradičních atletických disciplínách –
hod míčkem, skok do dálky, běh na 50
metrů a vytrvalostní běh.
Stalo se již tradicí, že v červnu
zveme do naší školy lektory z Fantázie, aby pro naše děti zorganizovali
Den bez úrazu. Žáčci plnili úkoly a získávali indicie ke klíči ke zdraví.
Dozvěděli se, jak se zachovat v krizových situacích, jak se cvičí slepečtí psi,
naučili se ošetřit drobná poranění,
hráli hry a pracovali v týmu, ale hlavně
spolupracovali.
Po celý rok děti sbíraly kůru z pomerančů a na jaře také byliny. I když
jsme vyhlašovali nejlepší sběrače ve
třídách, malou odměnu si nakonec odnesli všichni.
Školní výlet byl tentokrát na
Pálavě. Trasy výletu byly přizpůsobené menším a větším dětem. Počasí
nám přálo a výlet se opravdu vydařil.

Závěrečnou školní akcí byla
Akademie dětí a žáků školy, tentokrát
uspořádaná v šumické sokolovně.
Atmosféra byla báječná, dětem ze
školky i ze školy se jejich vystoupení
vydařila a líbila. Hráli jsme pohádky,
zpívali, recitovali a tančili, to všechno

s ozvučením a osvětlením. Ráda bych
zde poděkovala organizaci Sokol za
propůjčení sálu.
NOVINKY V NOVÉM ŠKOLNÍM
ROCE
Stalo se již tradicí, že se první školní den společně sejdou žáci, pedagogové a ostatní zaměstnanci s rodiči
a hosty. Přivítali jsme mezi námi starostu obce Viničné Šumice pana Josefa
Drápala, starostu Kovalovic pana
Milana Blaháka
a paní Holubovou,
kteří přivítali naše
prvňáčky a předali jim dárky.
V letošním roce
jsme v naší škole
přivítali dvacet
dva
prvňáčků.
Přišli do nově vymalované, vybavené a vyzdobené
třídy. Milí prvňáčci, přejeme vám,
aby se vám u nás
líbilo a dařilo.
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Třídy byly během prázdnin vymalovány veselými barvami, byly vybaveny
novým úložným nábytkem, byla zakoupena sedací souprava ke školní
knihovně.
Pro veliký zájem otevíráme druhé
oddělení školní družiny.
Těšíme se na školu v novém kabátě, s novými okny, barevnou fasádou,
zateplenou půdou a novým zdrojem
vytápění.
Přejeme všem našim školákům
úspěšný školní rok, rodičům i zamě-

stnancům školy mnoho pěkných chvil
s dětmi a pevné nervy s velkou dávkou
trpělivosti k tomu.
Olga Růžičková

Střípky ze školní družiny
Druhé pololetí uplynulého školního
roku bylo plné zábavy, her, výtvarných
i sportovních aktivit. Každý si mohl
vybrat činnost podle svého založení,
momentální nálady a svých možností.
Celý únor jsme věnovali masopustu
a přípravám na karneval. Kreslili jsme
obrázky, četli pohádky, vyráběli
masky, zdobili školu. Pochutnali jsme
si na masopustních koblihách a v masopustním průvodu prošli celou školou.
Měsíc březen byl v naší družince již
zcela jarní. Netrpělivě jsme vyhlíželi
první jarní paprsky a očekávání si krátili malováním jarních a velikonočních
obrázků, povídali si o velikonočních
zvycích, hráli jarní hry. Ukázali jsme si
správné vybavení lékárničky a ošetřili
simulované úrazy. Hráli jsme na hudební nástroje a písničkami přivolávali
jaro. Projekt „Kde domov můj“ nás po-
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drobněji seznámil s obcí, ve které žijeme a chodíme do školy. Na závěr jsme
navštívili OU, kde nás velice mile přivítal pan starosta i ostatní zaměstnanci
a po celou dobu se nám trpělivě věnovali. Děkujeme!
Příchod jara jsme tradičně přivítali
vynášením Morany. V tomto měsíci
jsme také nezapomněli na knihy, navštívili jsme místní knihovnu a poslechli poutavé čtení paní knihovnice
Puklové. Děkujeme a za rok nashledanou!
Duben bývá spojen s dopravní tématikou, a tak i my jsme se věnovali dopravní výchově. Se sluníčkem a prvními petrklíči jsme slavili významný
křesťanský svátek Velikonoce. V den
věnovaný naší planetě, označovaný
jako Den Země, jsme se zamýšleli, jak
můžeme přispět k její ochraně. 2. ročník soutěže „Ukaž, co umíš“ přinesl
velké výkony a objevil nové talenty
v naší družince.
Květen byl plný vůní, květů i ptačího zpěvu. V tomto měsíci naše družina
žila činnostmi, které se vztahovaly k
přírodě. Lisovali jsme léčivé byliny, seznamovali se s mláďaty domácích i
volně žijících zvířat, malovali rozkvetlé
stromy a četli a dramatizovali pohádky
o zvířátkách. Navštívil nás ornitolog
pan Bartl a své povídání doplňoval
ukázkami vycpaných ptáků, budkami,
hnízdy a spoustou příběhů. Protože beseda měla u dětí velký ohlas, pan Bartl
slíbil, že nás příští rok opět navštíví.
Každým rokem druhou květnovou neděli vyjadřujeme úctu našim maminkám a babičkám.
A je tu červen, plný těšení na prázdniny. Vyprávíme si o cestování a odpo-
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činku. Nezapomněli jsme ani na dětský
den a oslavili ho sladkými dobrotami,
hrami a soutěžemi. Malovali jsme na
chodník a pouštěli vlaštovky. Svátek
hudby jsme si připomněli poslechem
písniček, zpěvem a tancem.
Pěknou tečkou za končícím školním
rokem byla v parném letním dni konzumace mražených pochoutek s přáním krásných prázdnin!
Tamara Kalábová

Zprávy z mateřské školy
Ohlédnutí za uplynulým školním
rokem
STUŽKOVÁNÍ ŠKOLÁKŮ
Na konci června jsme se loučili s budoucími školáky. Děti s rodiči byli pozváni na Obecní úřad, kde se konala
slavnost - Stužkování školáků. Děti
předvedly krátký program složený
z básní a písničky. Předvedly všem
přítomným, že jsou šikovné a do školy
patří. Pan starosta děti přivítal a pasoval je na školáky. Na památku na mateřskou školu děti dostaly pěknou

5

knihu. Paní učitelky jim připnuly stužku, která bude připomínkou ukončení
docházky do školky.
Milé děti, rády jsme se o vás starali,
učili jsme vás poznávat krásu světa a
teď se s vámi loučíme. Buďte ve škole
pilné, pozorné. Pomáhejte si navzájem!
Vám, vážení rodiče, děkujeme za
přízeň a spolupráci.
ZMĚNY V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Léto se k nám pomalu obrací zády,
na elektrických drátech už posedávají
vlaštovky a žákům i dětem začal nový
školní rok.
Třídy školky prokoukly novým nábytkem. Ve třídě u Papoušků mají děti
nový stolek a sedací soupravu, ve třídě
Koníčků nový nábytek. Také v nové
třídě – proskleném pavilonku, je
změna. Paní učitelka Zuzka namalovala
přes celou stěnu pohádkový výjev,
a tak si děti mohou vymyslet svůj pohádkový příběh.
Přejeme vám, milé děti, pěkné chvíle mezi kamarády!
Jana Vlčková
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Říkáme jí Beruška
Milí rodiče, vážení spoluobčané,
Mateřská škola v Kovalovicích má pro Vás do nového
školního roku 2012/2013 několik zajímavých překvapení a
změn.V přípravném srpnovém týdnu se rodiče seznámili s
novými pedagogickými pracovníky, kteří pečují o děti kovalovické, šumické a pozořické.
Ředitelkou MŠ se stala od 1. 8. 2012 Mgr. Helena
Skolková, která si vybrala ke spolupráci Bc. Jiřího
Gebauera. Kovalovická MŠ je určitě jednou z mála v širokém a dalekém okolí, kde s dětmi pracuje PAN UČITEL.
Malý pracovní kolektiv dále doplňuje mladý pan kuchař
Lukáš Klapil a oblíbená paní školnice Jitka Čulíková.
Věkové složení dětí v tomto školním roce je velmi nízké:
5 předškoláků, 10 dětí 4-5 letých, z nichž mnohé jsou ve
školce poprvé a 10 dětí tříletých.Dle toho pracujeme na
skladbě třídního celoročního programu.Nazvali jsme jej:
Putování s Beruškou Mášou.
Naše poděkování patří rodičům za vyplněné dotazníky, z
nichž pro nás vyplynuly zajímavé skutečnosti:
Většina rodičů má zájem o předplavecký výcvik pro své
děti a divadelní představení. 8 rodičů z 25 by chtělo svým
dětem umožnit pobyt na škole v přírodě, či společné výlety.
5 rodičů má zájem o zájezdy do Laa.
Jsme velmi rádi, že nám mnoho maminek nabídlo různé
formy spolupráce s naší mateřinkou.
Děkujeme maminkám, které mohou zajistit materiál pro
různé výtvarné činnosti, dále maminkám, které jsou ochotny pomáhat při organizaci tvořivých dílen a dalších akcí MŠ.
Paní ing. Hynková nabídla bezplatné vytvoření webových
stránek pro naši školku, které by měly průběžně od října informovat rodiče o akcích a činnostech v MŠ.
Jsou mezi námi maminky, které nabízejí dobrovolný příspěvek na hračky pod vánoční strom, za to jim patří velký
dík.
V září proběhl již první společný výlet Pojďte s námi za
zvířátky do místního kravína, který pro děti zařídila pí
Volková.
A na co se můžete s dětmi těšit v podzimním a zimním
čase:
Září
Táto, mámo, vyzdobíme naši školku – výstavka
dýňáčků
Říjen
Drakiáda
Den pro zdraví – ochutnávka, co je zdravé

Listopad Barevný týden
Prosinec Andělská školka – přijde i Mikuláš
Adventní posezení, pečení a zdobení perníčků,
malé vystoupení – Co už umíme?
Činnost mateřské školy bude pestrá, a proto věříme, že
děti po období zvykání budou chodit do školky rády a budou
se těšit, jaké aktivity a překvapení je čekají.
Všem čtenářům zpravodaje přejeme krásné a pohodové
barevné podzimní dny.
Mgr. Helena Skolková
Bc. Jiří Gebauer

3/2012

7

KOVALOVICKÝ ZPRAVODAJ

Novinky na ZŠ v Pozořicích
Nový školní rok je již v plném proudu, a proto nám dovolte, abychom čtenáře seznámili s některými novinkami, které můžete vidět na naší škole.
Zásluhou pana starosty Červenky
byla během prázdnin schválena dotace
z Fondu životního prostředí na výměnu
oken, zateplení budovy a výměnu otopného systému. V příštím kalendářním
roce tak čeká naši školu velká rekonstrukce. K drobným stavebním úpravám docházelo ale i během těchto
prázdnin. Byly kompletně zrekonstruovány tři kmenové učebny a také
celá chodba ve II. patře. Přes léto řemeslníci vymalovali prostory školní

kuchyně a také některé třídy ve
škole. Pro lepší komunikaci
v rámci školy jsme pořídili nový školní
rozhlas, který budou moci využívat
i děti v mediálním kroužku. Podařil se
nainstalovat i nový server a výrazně se
zrychlilo (cca 4 x) připojení k internetu.
Teď tedy již snad nic nebrání vytvoření
elektronické žákovské knížky pro žáky
a jejich rodiče. Žáci také jistě přivítají
nové lavičky v prostorách šaten.
Počet dětí na naší škole se zvýšil
o 28 žáků. Téměř všechny děti pátých
tříd z okolních spádových škol jsou od
září našimi žáky. Děkujeme Vám za
důvěru.

Ve velmi brzké době budeme
ve škole instalovat dvě nové interaktivní tabule a vytvoříme
novou jazykovou učebnu. Peníze
na nákup těchto pomůcek budou
čerpány z již probíhajících evropských
projektů.
Podařilo se nám rozšířit i počty zájmových kroužků. Nově nabízíme například výuku francouzského jazyka
a mnohé další. Připravujeme i prázdninový pobyt s výukou lyžování či snowboradingu v době jarních prázdnin pro
děti i jejich rodiče. Bližší informace
a přihlášky můžete najít na našich webových stránkách – www.zspozorice.cz.
PhDr. Jan Dudek,
ředitel školy

Školní poradenské centrum Čtyřlístek
V říjnu uběhlo právě osm měsíců, co začaly děti, jejich rodiče a vyučující využívat služeb Školního poradenského
centra Čtyřlístek při ZŠ Pozořice. Během tohoto období se
psycholožka, speciální pedagožky i pedagogické asistentky
seznámily s žáky škol v Pozořicích i v okolních obcích.
Nabídly jim služby poradenského pracoviště, mezi které
patří logopedická a psychologická péče, reedukační skupinky pro děti s SPU, skupinky pro zvídavé děti, péče o žáky
s mentálním i tělesným postižením a mnoho dalších. Tuto
novou nabídku školy přijali rodiče s nadšením, a tak během
krátké doby kontaktovalo odborníky již 68 žáků. Úspěšné
byly také kurzy pro předškoláky, které navštěvovalo 26

dětí. Všechny tyto aktivity bylo možné realizovat také díky
velkému množství nově zakoupených pomůcek.
Od září nás čeká další etapa v nově vzniklé Základní škole
a mateřské škole Pozořice, p.o., během které navážeme na
práci s dětmi, žáky i jejich rodiči. Všichni se mohou těšit
mimo jiné na akci Setkání s přírodou, exkurze s tématikou životního prostředí, kurzy pro předškoláky, kurz Chytré hlavičky nebo na vydání příručky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Tento projekt je financován z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu České republiky. Z tohoto důvodu jsou služby poskytovány zcela zdarma.
Přijďte si i vy prohlédnout prostředí poradenského pracoviště a využít služeb našich odborníků. Budeme se těšit na
spolupráci.
Mgr. Kamila Vaňková, manažerka projektu

Projekt Společná minulost, spoločná budúcnost
Počátkem července se naše škola připojila k úspěšným evropským organizacím, kterým se podařilo získat pro své
projekty podporu z programu EU
Mládež v akci. Program finančně podporuje neformální skupiny mladých lidí do
30 let z různých evropských zemí, pomáhá jim setkávat se, navazovat kontakty a spolupracovat na nadnárodní úrovni.
Náš projekt s názvem Společná minulost, spoločná budúcnost je zaměřen
na mezinárodní výměnu mládeže.
Našimi spolupracovníky se stala partnerská slovenská ZŠ v Ivanke pri
Dunaji. Nejedná se o klasickou výměnu
školních tříd. Každá škola vyšle neformální skupinu dětí z různých tříd ve
věku 13-15 let. Tyto skupiny budou po
dobu 9 dní společně pracovat na projektu, který jim rozšíří kulturní obzory,

podpoří týmovou práci a naučí je efektivně komunikovat a dosáhnout vytčeného cíle.
Náplní projektu je především hlubší
poznání obou kultur. Ačkoli byly ČR
a SR dlouho společným státem, dnešní
generace dětí již o svých sousedech
mnoho neví. V průběhu projektu si navzájem představí osobnosti současné
i minulé kulturní scény v oblastech populární hudby a filmu. Dále porovnají
češtinu a slovenštinu, vyzkoušejí si
různé formy komunikace. Setkají se
s lidmi, kteří žijí a pracují v obou zemích a mohou poskytnout informace
o vzájemném soužití.
Program je nastaven neformálně, nejedná se o přednášky nebo klasickou
výuku. Děti se budou učit prostřednictvím skupinové práce, her, besed

a dílen. Nebude chybět ani prostor pro
výtvarnou činnost, sport a volnočasové
aktivity. Díky tomu by si děti měly odnést nové sociální a interkulturní dovednosti, dále schopnost pracovat s informacemi, prezentovat své názory
a výsledky práce. Mimo to by se měly
dobře bavit a navazovat nová přátelství,
která nebudou omezena hranicemi.
Mgr. et Mgr. Marta Holbová
Celková dotace na tento projekt je
po schválení Národním institutem dětí
a mládeže 8.416 EUR, což je více než
210.000,- Kč. Velmi děkuji paní učitelce Martě Holbové za práci na tomto
projektu a přeji všem účastníkům, aby
pro ně setkání se slovenskými žáky
bylo velkým přínosem.
Jan Dudek, ředitel školy
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Co jste hasiči, co jste dělali…?
Zpráva o činnosti SDH Kovalovice od června do září 2012
ČERVEN
24. 6. O pohár starosty obce Pozořice (muži)
Soutěže se zúčastnili Patrik Lev,
Tomáš Majer, Tomáš Pernica, Aleš Valehrach, Michal a Pavel Valterovi a Oldřich Večeřa. Obsadili 1. místo.
27. 6. Prázdninová soutěž Sivice
(žáci)
Sestavili jsme družstvo starších a
mladších žáků. Obě družstva soutěžila
ve třech disciplínách – požární útok,
štafeta 4x60 a netradiční disciplína
„Hoří dům v Ohýnkové ulici“. Starší si
jako již tradičně nenechali vzít první
místo. I mladší žáci mile překvapili a
skončili na druhém místě za Tvarožnou.
30. 6. Bukovinské štafetování
(žáci)
Přijali jsme pozvání z blanenského
okrsku, abychom zjistili, že tamní družstva jsou na velmi slušné úrovni. I když
naše družstva předvedla maximální výkony, skončila v kategorii mladších
i starších žáků na třetím místě.
ČERVENEC
1. 7. Petropavelské hody
11. – 15. 7. Říčky
Už třetím rokem trávíme prodloužený víkend na Říčkách. Letos se táboření zúčastnilo 12 žáků, 5 vedoucích a 2
kuchaři, kteří si vyzkoušeli vaření
v polní kuchyni. V průběhu pobytu probíhala táborová hra, která vyvrcholila
sobotním branným závodem. I když
nám počasí moc nepřálo, na dobrou náladu to určitě vliv nemělo.

SRPEN
18. 8. Kanice – 120. výročí založení SDH
Delegace tří členů našeho sboru se
zúčastnila oslav 120. výročí založení
SDH v Kanicích. Na programu byl slavnostní průvod, přehlídka historických
stříkaček a slavnostní schůze.
25. 8. Žabčice (muži)
Patrik Lev, Tomáš Majer, Tomáš
Šmerda, Michal Valter, Pavel Valter,
Oldřich Večeřa. 1. místo ze šesti družstev. První účast na soutěži znamenala
hned vítězství za domácím týmem,
který má trať dokonale zmapovanou.
Hlavním důvodem úspěchu bylo především rychlé sání vody z hloubky 3 m,
které jsme oproti ostatním měli o 6 sekund rychlejší.
26. 8. Tvarožná (muži)
Jiří Jedlička, Patrik Lev, Petr Sedláček, Adam Sukovatý, Michal Valter,

Pavel Valter, Oldřich Večeřa. 9. místo
ze 13. Chyba na rozdělovači v soutěži
požárního sportu (poprvé na soutěži
ve Tvarožné a poprvé se sportovními
hadicemi) nás stála drahocenný čas.
ZÁŘÍ
1. 9. Březník (muži)
Jiří Jedlička, Patrik Lev, Adam Sukovatý, Tomáš Šmerda, Michal Valter,
Pavel Valter, Oldřich Večeřa. 1. místo
ze 7. Třetí start na soutěži přinesl kýžené vítězství, v plnění jednotlivých
disciplín jsme byly 4x nejrychlejší.
2. 9. Velatice (muži)
Patrik Lev, Marek Šmerda, Tomáš
Šmerda, Michal Valter, Pavel Valter,
Oldřich Večeřa. 2.místo ze 7. I přes
pěkný výkon se nám nepodařilo porazit
Tvarožnou, takže vítězství na nás ještě
čeká.
8. 9. Historické slavnosti Oslavany
Naše stříkačka firmy „Vystrčil“
z roku 1935 byla jedním z exponátů na
Výstavě historické hasičské techniky,
která byla součástí těchto slavností.
9. 9. Mokrá (muži)
Vladimír Filip, Patrik Lev, Marek
Šmerda, Tomáš Šmerda, Michal Valter,
Pavel Valter, Oldřich Večeřa. 21. místo
z 27. Zkušení soutěžící dosáhli výborného času, ale mezi družstvy specializovanými na požární sport byla šance
na úspěch malá. Mezi týmy, které jsme
porazili byly i Velatice, Viničné Šumice
a Hostěnice.
16. 9. zásah – doutnající hromada
štěpek u sadu v Kovalovicích
Pavel Martauz
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TJ Sokol Kovalovice
Prázdniny znamenají
pro cvičení a tréninky vždy menší
útlum, protože dostávají přednost jiné
rekreační aktivity. Výjimkou byl badminton, kde tréninky žen i mužů probíhaly v nezměněném rozsahu i během
prázdnin.
Letní období naopak znamená každoroční zvýšení provozu na hřišti v souvislosti s provozem koupaliště. Je to nejenom proto, že přístup na koupaliště je
přes naše hřiště, ale i proto, že provozovatel občerstvení i obec využívá naše
prostory pro provoz koupaliště.
Koncem prázdnin absolvoval oddíl
nohejbalu závěrečný turnaj seriálu
Východní konference v Královopolských Vážanech, jehož výsledek jsme
s napětím očekávali. Po pěti letech se
nám opět podařilo celý seriál vyhrát
s náskokem 2 bodů před favorizovanou
Vinopou. Jak je vidět, omlazení mužstva přineslo svůj pozitivní výsledek.
Doufejme, že i v dalších ročnících se
nám bude dařit.
Jak jsme již informovali v minulém
příspěvku, v letošním roce uplynulo
100 let od založení naší jednoty. Toto
významné jubileum jsme se rozhodli
oslavit v sobotu 8. 9. 2012. Dopoledne
jsme uspořádali sportovní soutěže pro
děti, které změřily svoje síly v různých
atletických disciplínách. Odměněni byli
všichni, ti nejlepší navíc diplomem.
Věříme, že téměř 50 zúčastněných dětí
odcházelo k sobotnímu obědu spokojeno. Po obědě se uskutečnila výstava fotografií a kronik, která se setkala s poměrně velkým zájmem občanů.
V podvečer jsme uspořádali slavnostní
valnou hromadu, na kterou jsme pozvali současné i bývalé členy jednoty. Její
součástí bylo předání župního čestného

uznání 3 členům jednoty za jejich dlouhodobou obětavou činnost ve prospěch
sokolského hnutí. Velmi nás potěšila
nečekaná návštěva bývalého člena jednoty a čerstvého osmdesátníka, pana
Vopálky z Opavy, který pozdravil naši
valnou hromadu a velmi zajímavým vyprávěním se s námi podělil o vzpomínky z dob, které už málo kdo z nás pamatuje. Večerní zábava se skupinou
Hercok pak byla příjemným vyvrcholením slavnostního dne.

Z historie TJ Sokol Kovalovice
Tělocvičná jednota Sokol Kovalovice
byla založena v r. 1912. První průkopníci tělovýchovy v naší obci nalézali svůj
vzor v pozořickém Sokole, který byl založen o 10 let dříve. Po založení Sokola
v Kovalovicích probíhalo cvičení v místním hostinci p. Pantůčka (hostinec
U Lvů). Svoji činnost nestačila jednota
plně rozvinout, neboť 1. světová válka
přerušila veškerý spolkový život, který
byl obnoven až v druhé polovině roku

1918. Zájem o tělesné cvičení přivedl do
našich řad i šumickou mládež, a tak v r.
1919 došlo k ustavení tělocvičného odboru kovalovského Sokola se sídlem
v dolním hostinci ve Viničných
Šumicích. V r. 1920 pak vznikla samostatná šumická sokolská jednota.
Vedle sokolské jednoty existovaly
v obci i další tělovýchovné organizace.
Byl to především Orel, který byl založen
již v r. 1910. Od roku 1920 zde působila

Příprava slavnostního dne si vyžádala značné úsilí organizátorů, proto je
třeba poděkovat všem, kteří se do ní
zapojili a přispěli tak k jeho úspěšné
realizaci.
Při příležitosti zmíněného jubilea
bychom rádi podali pár informací z historie naší jednoty, kterým je věnován
samostatný příspěvek. Informace byly
čerpány z podkladů, které zpracoval bývalý starosta jednoty br. Vojtěch
Petráš.
též Federace dělnických tělocvičných
jednot.
V období první republiky se všechny
spolky vedle tělocvičné činnosti věnovaly ve velké míře i činnosti kulturní.
Početná divadelní představení přinášela
možnost vzdělání, osvěty i zábavy. Z tohoto období se zachovaly vzpomínky na
řídící učitele Karla Stejskala (1926 –
1927) a Floriána Kříže (1927 – 1947),
kteří měli, spolu se svými manželkami,
významný podíl na organizaci sokolských akcí. Tyto akce jsou velmi poPokračování na str. 8.
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Z Historie TJ Sokol Kovalovice
Pokračování ze str. 7.
drobně popsány v kronice, která se nám
z té doby zachovala.
Fašistická okupace Československa
znamenala omezení činnosti tělocvičných jednot. V r. 1941 fašisté zastavili
činnost Orla i Sokola. Majetek byl zabaven, písemnosti uloženy na četnické
stanici v Pozořicích.
Po osvobození, v červenci 1945, se
tělocvičná jednota pustila znovu do
práce. Jednota měla v té době celkem 91
členů. Rovněž Orel obnovil svoji činnost. Federace dělnických tělocvičných
jednot doporučila svým členům vstup do
Sokola, který byl určen jako základna
pro sjednocení tělovýchovy.
V r. 1946 se obnovila jednání ve věci
výměny sokolského pozemku na konci
obce směrem na Velešovice (poblíž
dnešní redukční stanice plynu u bývalého zemědělského družstva) za pozemek
Za Mlýnem za účelem zřízení hřiště.
Jednání bylo tehdy neúspěšné.
V r. 1947 proběhly oslavy 35. výročí
založení jednoty, které se konaly za
účasti okolních jednot na poli na
Dražkách, které bylo upraveno na hřiště. Jednalo se o pozemek, na kterém je v
současné době umístěno Zámečnictví
Kopeček.
Jednání o výměnu pozemku Za
Mlýnem se nakonec podařilo úspěšně
dokončit. Na získaném pozemku byly
postaveny kabiny o dvou místnostech a
sklad paliva.
V r. 1950 se zde poprvé konalo veřejné cvičení s průvodem obcí. Hřiště využívaly i jiné organizace k různým
akcím, které se dosud konaly převážně
na návsi.
V závěru 60. let dochází ke stagnaci
činnosti Sokola, mimo oddílu ledního
hokeje. Velkou iniciativu pro oživení sokolské činnosti vyvinula členka jednoty
Františka Terberová, která navázala
kontakt se všemi členy a ke konci roku
1970 měla jednota 54 členů připravených k obnovení činnosti. Podařilo se
vybudovat vlastní vodní nádrž pro postřik kluziště. Byla vypracována projektová dokumentace na stavbu nových
kabin a klubovny. Materiál byl získán
asanací bývalé družstevní drůbežárny na
Skalkách. V r. 1972 byla podána žádost o
povolení výstavby klubovny, šaten a sociálního zařízení na hřišti.
Stav členské základny ke konci roku
1972 činil 120 členů. Družstvo dorostu

ledního hokeje získalo 1. místo ve skupině. Odbor ZRTV cvičil ve škole a od
roku 1975 v zimním období v šumické
sokolovně.
V r. 1973 byla zahájena výstavba tělocvičny a skladu nářadí na hřišti TJ.
Předsedou jednoty v letech 1973 -1975
byl Oldřich Kobliha, který převzal funkci po paní Terberové.
V r. 1973 byl založen oddíl stolního
tenisu a v r. 1974 pak oddíl turistiky.
V r. 1975 byl uspořádán 1. ročník
Pochodu osvobození, který se koná dodnes.
V r. 1976 uspořádala jednota sportovní odpoledne, které se stalo v následujících letech tradicí. Účastnily se ho jak
děti z mateřské školy, tak i cvičenci
z okolních jednoty, jako např. Velatic
a Mokré se cvičením na nářadí nebo ze
Sivic s džezgymnastikou.
V r. 1976 se poprvé uskutečnil stanový tábor pro děti naší jednoty na
Říčkách, který se rovněž stal tradicí.
V r. 1977 družstvo mužů ledního hokeje vyhrálo „B“ skupinu v okresní soutěži s právem postupu do soutěže okresního přeboru. Byly započaty projektové
přípravy na vybudování šaten a sociálního zařízení.
V r. 1978 byl poprvé uspořádán prvomájový turnaj jednoty v malé kopané,
který pokračuje s menšími přestávkami
až do současnosti.
Odbor ZRTV zajišťoval cvičení všech
složek a měl k dispozici 9 aktivních cvičitelů. V průběhu roku se zúčastňoval
přeboru jednotlivců v lehkoatletických
disciplinách a spolu se Sokolem Velatice
turnaje v odbíjené neregistrovaných
hráčů.
V r. 1980 měla jednota rekordních
151 členů. Funkci předsedy jednoty
i nadále vykonával Vojtěch Petráš.
V tomto roce jednota navázala spoluprá-

ci se ZDŠ Hutník ve Veselí nad
Moravou, při organizování letního tábora na Říčkách. ZDŠ vlastnila stany a podsady pro letní tábor, které každoročně
převážela do Veselí. Bylo dohodnuto, že
naše jednota zajistí uskladnění materiálu pro letní tábor a bude se podílet na
jeho výstavbě a úklidu. Za to budeme
mít zdarma k dispozici tábor 14 dnů o
prázdninách, a to týden pro děti a týden
pro dospělé. Tato spolupráce se osvědčila a pokračovala i v dalších letech.
Prostory hřiště využívaly i jiné organizace jako např. Svaz požární ochrany,
který zde uspořádal cvičení při příležitosti 95. výročí založení ČSPO Kovalovice. Naše jednota se na programu podílela lehkoatletickými disciplínami.
Členové odboru turistiky se zúčastnili dálkových pochodů v Rousínově,
Moravské Třebové, Čučicích, místního
Pochodu osvobození a vycházek po
okolí na Tišnovsku a v Ketkovicích.
V průběhu roku se prováděla úprava
hřiště a nádrže užitkové vody, dále byly
dokončeny vestavné skříně ve skladišti
nářadí a zajištěna převážná část materiálu na výstavbu podsklepené části budovy sokolovny.
V socialistické soutěži byly všechny
naše oddíly úspěšné. Odbor ZRTV
a oddíl ledního hokeje soutěžil o titul
„Vzorný II. stupně“. Všechny oddíly
(ZRTV, lední hokej, turistika) získaly
titul „Vzorný III. stupně“. Jednota soutěžila o titul „Vzorná tělovýchovná jednota“, který v r. 1982 získala. V r. 1987
se jednota stala držitelkou „Bronzové
plakety“.
Dne 21. června 1988 se uskutečnilo
slavnostní ukončení provozu v pohostinství Jednoty „U Lvů“. Za dlouholetou
dobrou spolupráci s jednotou byl paní
Lvové předán věcný dar.
Významným mezníkem naší jednoty
byl duben 1990, kdy bylo na výborové
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schůzi jednoty jednomyslně rozhodnuto
o ukončení členství v ČSTV a návratu
jednoty do Československé obce sokolské (ČOS), a to od 1. července 1990.
Valná hromada obnovené TJ Sokol
Kovalovice, která se konala dne 17.
března 1991, mimo jiné potvrdila rozhodnutí výboru o návratu jednoty do
ČOS a přijala za své stanovy ČOS.
Personální složení výboru zůstalo beze
změn a bylo valnou hromadou potvrzeno pro další volební období. Jednota byla
zařazena do župy Dr. Jindry Vaníčka.
Pokračovalo se ve výstavbě šaten a sociální zařízení.
V r. 1992 byla provedena plynofikace
budovy. V r. 1999 byla vybudována vodovodní přípojka.
V r. 2000 byla za podpory obecního
úřadu zahájena stavba víceúčelového
hřiště pro míčové hry, zejména pro nohejbal, volejbal a tenis.
K historii jednoty neodmyslitelně
patří brigádnická činnost, která probíhala po celou dobu její existenci. Bez těchto aktivit si nelze fungování jednoty
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vůbec představit. Ve větší intenzitě začala od roku 1972, kdy se rozhodlo o výstavbě tělocvičny. Materiál na tělocvičnu byl použit ze slepičárny na Skalkách.
Členové jednoty provedli demoliční
práce a připravili materiál pro stavbu.
Zdá se to neuvěřitelné, ale každým
rokem bylo odpracováno na výstavbě sokolovny několik tisíc brigádnických
hodin a někteří členové jich odpracovali
stovky. Brigádnická činnost se nezaměřovala jen na výstavbu vlastního zařízení, ale členové jednoty odpracovali stovky hodin na obci při budování obrubníků,
výstavbě kanalizace, čištění potoka nebo
úpravě veřejného prostranství. Další hodiny byly odpracovány i v místním JZD,
zejména při žňových pracích.
Významná byla i kulturní činnost,
která sice neprobíhala v takovém rozsahu jako v prvorepublikovém období, ale
nelze nevzpomenout na tradiční silvestrovská představení. První se uskutečnilo v r. 1977 v restauraci U Lvů a tradice pokračovala až do roku 1995, kdy se
uskutečnilo poslední představení v sále

Dětský lesní klub Stromík

Na Tvrzi. Pod vedením Zdeňka
Stejskala se podařilo po dobu téměř 20
let vytvořit příjemné zpestření silvestrovského večera.
Na závěr ještě pár slov o členské základně. Nejvíce členů měla jednota v letech 1980 a 1981, kdy jich evidovala
151. Tento stav se postupně snižoval. K
výraznému úbytku členů došlo před několika lety v souvislosti se stoprocentním zvýšením členských příspěvků. V
současné době registrujeme 56 členů.
Z uvedeného stručného výčtu činností jednoty je patrno, že na mnohá období můžeme být právem hrdi. Proto je
třeba ocenit píli a elán našich předchůdců, který je provázel při zajišťování tělovýchovných, kulturních i stavebních
činností ve prospěch nás všech.
Přes proběhlé společenské změny,
které spolkovým činnostem už tolik nepřejí, je i v současné době aktivita našich členů na velmi dobré úrovni. Jsou
ochotni přiložit ruku k dílu, kdykoliv je
to potřeba, za což jim patří dík.
Bc. Miroslav Vlach

Workshop
Nebezpečí neonacismu

Dětský lesní klub Stromík opět otevírá dvířka pro děti předškolního věku. Základní styl naší práce zůstává stejný, náplň
předškolní výchovy a vzdělávání se nachází v přírodě a to s patřičnou výbavou za každého počasí. Pro letošní rok je v tematickém plánu bohatství lidových rčení, které ověřeny generacemi
žijí dále v pohádkách i v běžné mluvě. V „lesní školce“ na kraji
Pozořic ožívají skřítci, stromy i kameny a zvířecí přátelé v lese vyprávějí dětem příběhy o proměnách ročních období, nad kterými se tají dech i lidem dospělým.
Věkové rozpětí je již od tří let, kde se snažíme vyjít vstříc individuálním potřebám až po předškoláky, kteří prochází přípravou na hladký přechod do kurikula první třídy základní školy. Zaměření programů je kromě přirozeného environmentálního cítění všeobecné, s důrazem na práci a hraní se zdraví příznivými
přírodními materiály. Malba, kresba, modelování, práce s nástroji, stavební pomůcky jsou zastoupeny stejně rovnoměrně jako hudební a dramatické bloky nebo
hry pro rozvoj rozumových dovedností. Průběh jednotlivých dní zásadně formují
samy děti svými vlastními nápady a přáními.
Mgr. Klára Krchňavá, statutární zástupce

Již ve druhém školním
týdnu měli žáci 9. B možnost seznámit se s palčivým tématem dnešní doby,
které se stále více objevuje v médiích a
ve veřejném prostoru. Ve dvouhodinovém workshopu brněnské neziskové
organizace Nesehnutí se prostřednictvím her, diskuze a dalších aktivit zamysleli nad problematikou neonacismu
a podobných extremistických ideologií.
Žáci pátrali po souvislostech mezi
historickým Hitlerovým nacismem
a jeho dnešní podobou. Zajímavý film
jim pomohl proniknout do myšlení
současných neonacistů, které od propagace rasového násilí neodradily ani
následky druhé světové války a holocaustu. Seznámili se také s pojmem
antisemitismus, fašismus či extremismus. V závěru workshopu si zahráli
hru, ve které předváděli naučené
pojmy formou živých soch.
Věříme, že program pomůže našim
žákům objektivně posoudit aktuální
mediální vlnu odporu vůči menšinám
a cizincům, kterou rozpoutaly různé
populistické skupiny, a přispěje k respektujícímu a bezpečnému soužití
nejen dnes, ale zejména v blízké budoucnosti.
Mgr. Marta Holbová
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Ohlédnutí za létem
Mám rád ony první příznaky „unaveného léta“, kdy se za oknem objevují známky blížícího se podzimu, zatímco píšu tenhle příspěvek a vzpomínám
na krásné dny červencové dovolené.
Letos jsem ji prožil na třech místech.
Valašsko – rázovitý kraj odlehlých
údolí, chudých políček a strážců hranic
– portášů. Lidem se zde v minulosti
těžko žilo – země chudá, zimy dlouhé a
všude daleko. Rozjímal jsem o tom,
kde tito lidé brali životní sílu, nebáli se
zakládat rodiny, měli hodně dětí a dokázali vytvořit krásnou kulturu a stavby, za jejichž shlédnutí jsme ochotni v
rožnovském skanzenu platit nemalé
částky. My se máme tak dobře, jak se
lidé nikdy v dějinách neměli, a přesto
jsme nespokojeni. Asi nám chybí něco,
co těmto lidem nechybělo.
Dalším místem mého pobývání bylo
Třeboňsko, kraj krásné přírody a jihočeské gotiky. Přemýšlel jsem o dvou
významných šlechtických rodech –
Rožmberkové a Schwarzenberkové,
kterým tento kraj po osm století patřil.
Ve svém majetku viděli i zodpovědnost a dokázali vytvořit tento krásný
přírodní park a dávali práci mnoha
lidem. A každý z nás si může říci: Je
i můj nevelký majetek ve službě dobra
pro druhé?
A třetí moje letní zastavení se odehrálo v srdci Kanady (té české) –
v Nové Bystřici. Příroda, úzkokolejka,
lesy, rybníčky, prostě romantika.
A zde jsem vzpomínal na doby, kdy
obyvatelé, kteří zde po staletí žili, byli
ze svých domovů násilně vyhnáni a pár
let nato byl život kraje ještě více paralyzován. Trasa bývalých hraničních zátarasů již pomalu zarůstá mladým
lesem, ale život lidí je stále ještě poznamenán a já netroufám si odhadnout
dobu potřebnou k tomu, kdy se i tyto
jizvy v lidských duších zacelí. A přitom
stačí se z Bystřice vydat pěšky 6 km za
hranice a člověk jakoby se ocitl
v jiném světě – lidé se starají o své pozemky, které jim nikdy nepřestaly patřit, malé rodinné farmy s dvaceti
kravkami a dvěma traktůrky, žádné
velkokapacitní výkrmny pro tisíc kusů.
Jako milé pohlazení pak působí dřevěná lávka, kterou v roce 2008 postavila
K 11. výročí vysvěcení kaple byla
v pondělí 10. září sloužena mše sv.

rodina rakouského sedláka Hausera
z Hauschlagu a dnes opět spojuje oba
břehy hraničního potoka nedaleko hotelu Peršlák. Dojemný je i vzkaz, který
zde Hauserovi zanechali: „Doufáme,
že se tento most zase stane místem,
kde lidé budou jako v minulých staletích přecházet z jedné země do druhé
bez obav“.
A protože nejen chlebem živ je člověk, ale také něčím k němu, připojuji
na závěr jeden z mých oblíbených receptů. Nazval jsem jej:
Kapr silných mužů
půlka čerstvého chlazeného kapra
(nebo víc, podle toho, kolik vás je)
kelímek sladké smetany,
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1 cibule
1 krenex (nebo strouhaný čerstvý
křen)
1 stroužek česneku,
1 ostrý kečup
koření na ryby
kousek másla
sůl
Vše se pokrájí nadrobno (kromě
kapra), smíchá se dohromady, porce
kapra se v té omáčce obalí a asi půl hodiny se peče, je možné i v alobalu.
Podává se s čerstvým chlebem a lehkým bílým stolním vínem míchaným
s bublinkovou vodou.
A máte-li k tomu navíc v nohách nějakou tu desítku kilometrů na kole, je
výsledný chuťový dojem neopakovatelný. Přeji krásný podzim.
P. Jan Nekuda, farář
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Astronomické nebe v podzimních měsících 2012
Nástup podzimu je v astronomických kalendářích označován okamžikem vstupu Slunce do znamení Vah.
To nastává pro tento rok 22. září kolem
páté hodiny odpolední. V tento den je
den i noc stejně dlouhý, nastane podzimní rovnodennost. V průběhu podzimu se nám mění také čas. V neděli
28. října končí platnost středoevropského letního času (SELČ). V tento
den si ve 3 hodiny SELČ vrátíme hodinky zpět na 2 hodiny SEČ (středoevropský čas). Na první pohled by se
mohlo zdát, že hvězdná obloha je jen
málo zajímavá, neboť letní souhvězdí s
jasnými hvězdami (Vega, Deneb a
Altair – letní trojúhelník) pomalu zapadají a výrazná zimní souhvězdí (Orion,
Blíženci, Velký pes) vycházejí až ve
druhé polovině noci.
Podzimní obloze však dominuje nad
jižním obzorem souhvězdí Pegase.
Charakteristické je, že je tvořen obrazcem hvězd ve tvaru velkého
„Pegasova čtverce“. Jedná se o bájného okřídleného koně. Pro nás je toto
zvíře na obloze hlavou dolů a navíc
jeho zadní nohy tvoří samostatné souhvězdí Andromedy. „Pegasův čtverec“
ze čtyř hvězd však nad jižním obzorem
nemůžeme přehlédnout a může být
naším výchozím orientačním útvarem.
Andromeda, která navazuje na Pegase
je souhvězdí, v kterém se nachází
jedna z nejkrásnějších galaxií na severní obloze. Za bezměsíčné noci můžeme
tento útvar vidět pouhým okem jako
mlhavý obláček nad prostřední jasnou
hvězdou souhvězdí Andromedy. Již
menším dalekohledem uvidíme spirální strukturu tohoto „obláčku“. Této galaxii se nesprávně říká „Velká mlhovina v Andromedě“. To pramení
z minulosti, kdy dalekohledy nerozlišily, že se skládá z miliard hvězd. Pod
Pegasem a Andromedou se nachází nevýrazné souhvězdí Ryb, ještě jižněji je
potom souhvězdí Velryby. Vlevo od
„Pegasova čtverce“ nalezneme souhvězdí Trojúhelníku a pod ním souhvězdí Berana. V souhvězdí Trojúhelníku se nachází druhá výrazná
galaxie, která je také za bezměsíčné
noci viditelná okem a má označení M
33 (M-Messierův katalog).
Na připojeném obrázku je znázorněno rozložení podzimních souhvězdí. Na
podzimní obloze můžeme také pozorovat planety. Nízko nad západním obzo-

rem po západu
Slunce můžeme
v průběhu
října
ještě spatřit planetu Mars, ale je
velmi nízko nad
obzorem. Daleko
lépe pro pozorování planet se jeví
druhá
polovina
noci, kdy obloze
vévodí
planeta
Jupiter, která je
největší planetou
naší Sluneční soustavy. Jupiter už
vychází v první polovině noci v souhvězdí Býka, ale
nejvýhodnější podmínky k jeho pozorování jsou až po půlnoci. Na vlastním
kotoučku planety již v triedru můžeme
spatřit oblačné pásy a v určitých časových intervalech i Velkou rudou
skvrnu. Také v triedru již můžeme pozorovat čtyři největší „Galileovské
měsíce“ (Io, Europa, Ganyméd
a Kalisto). Ve větším dalekohledu více
vynikne oblačná struktura planety a
Velká rudá skvrna. V průběhu listopadu bude už Jupiter vidět na obloze
celou noc a v prosinci budou za jasných
večerů nejvhodnější podmínky pro
jeho večerní pozorování. Ranní obloze
v průběhu října a listopadu vévodí planeta Venuše. Ta je nejjasnějším objektem nad východním obzorem před východem Slunce. Tuto planetu
nemůžeme přehlédnout a pokud k jejímu pozorování použijeme dalekohled,
tak zjistíme, že se nám v zorném poli
mění její tvar tj. že mění fáze podobně
jako pozemský Měsíc. To souvisí s
tím, že se jedná o vnitřní planetu blíže
ke Slunci, na kterou se díváme za
Země. Od druhé poloviny měsíce listopadu se na ranní obloze k Venuši ještě
připojí planeta Saturn a od 25. listopadu i planeta Merkur, její viditelnost na
ranní obloze potrvá do 19. prosince.
Na podzim nastanou také zajímavé
úkazy související s postavením těles na
obloze. 3. října bude na ranní obloze nad
východním obzorem těsné seskupení
planety Venuše a hvězdy Reguluj ze
souhvězdí Lva (Venuše bude 0,1° jižně).
Zajímavé seskupení Měsíce, Venuše,
Saturnu a hvězdy Spiky ze souhvězdí
Panny bude pozorovatelné na ranní ob-

loze nad jihovýchodním obzorem 11. a
12. listopadu. 27. listopadu nastane konjunkce Venuše se Saturnem, Venuše
bude 0,5° jižně. V tomto období bude
také nízko nad jihovýchodním obzorem
před východem Slunce pozorovatelné
seskupení Saturnu, Venuše a Merkuru.
Ve dnech 10. až 12. prosince spatříme
ráno nízko nad jihovýchodním obzorem
seskupení hvězdy Spiky, Saturnu,
Venuše, Merkuru a srpku Měsíce. 26.
prosince kolem třetí hodiny ranní nastává konjunkce Měsíce s Jupiterem
(Jupiter je cca 1° severně).
14. prosince asi hodinu po půlnoci
má nastat maximum meteorického roje
Geminid, kdy na obloze uvidíme
mnoho jasných stop po průletu drobných kamínků naší atmosférou. Měsíc
je krátce po novu a nebude tedy pozorování rušit. Maximální hodinová frekvence pádů by měla dosáhnout 120
meteorů za hodinu.
A jak to vypadá s našim nejbližším
sousedem Měsícem? Ten bude na obloze střídat jednotlivé fáze. V úplňku
bude Měsíc 30. září, 29. října, 28. listopadu a 28. prosince; v poslední čtvrti
bude Měsíc 8. října, 7. listopadu a 6.
prosince; v novu bude Měsíc 15. října,
13. listopadu a 13. prosince; v první
čtvrti bude Měsíc 22. září, 22. října,
20. listopadu a 20. prosince.
Konec podzimu nastává 21. prosince. V tento den začíná zima.
Podzimní období již předpokládá citelné ochlazení, a tak i na pozorování se
musíme vybavit teplejším oblečením.
Krásné podzimní večery a jasnou
oblohu vám přeje RNDr. Petr Hájek

14

KOVALOVICKÝ ZPRAVODAJ

Motocyklová naděje
Vážení čtenáři zpravodaje,v dnešním čísle mi dovolte Vás informovat
o velmi nadějném motocyklovém
jezdci Oldřichu Hanákovi. Tento mladík jezdí závody silničních motocyklů
na přírodních tratích v rámci seriálu
Czech Road Racing. Olin se narodil
4. února 1994. V roce 2006 jede svůj
první závod, který je odstartováním
budoucích úspěchů na motocyklech.
O rok později se v soutěži MČR umísťuje na 3. místě. V roce 2008 nastává
zlom a ve svých 14 letech sedá na
velký motocykl zn. Honda 70, kde obsazuje v MČR krásné 3. místo, startuje také v německém Sachseringu
a vítězí 1. místem. V roce 2009 jako
nejmladší jezdec poprvé startuje v seriálu Czech Road Racing, kde celkové
umístění ve třídě do 125 je krásné
4. místo. O rok později kupuje rychlejší a výkonnější stroj Aprilia 125
a startuje ve třídě 125 Sport Production, jedná se o motocykly sériové výroby se sportovní úpravou. V roce
2011 se Olin stává mistrem republiky
v této kubatuře, je mu 17 let. V tomto
roce pořizuje do své závodní stáje
další motocykl Honda 600 CBR, na
kterém startuje v německém Frohburgu a obsazuje zde jako nováček
10. a 18. místo. V roce 2012 se Olinovi plní jeden z dalších snů a to, že
jede jako třetí Čech,v historii tohoto
okruhu, do Sev. Irska na závod Cookstown 100. Jede ve třídě Supersport
na Hondě 600 CBR. Nastupuje zde do
dvou závodů, v prvním obsazuje

13. místo a v druhém 14. místo. Po
návratu z Irska odjíždí do Uh. Hradiště, a obsazuje zde 2. místo. Tento
rok je jubilejním, na většině okruhů
slaví kulatá výročí založení a ne jinak
je tomu v Hořicích, kde je 50. Ročník
legendárních 300 Zatáček Gustava
Havla, se vší vervou zde dojíždí pro
2. místo ve slabší kubatuře, v silnější
Supersport 600 obsazuje 7. místo.
První víkend v červenci patří již tradičně závodům v Radvanicích-Ostrava. Zde se Olin ukazuje jako profesionál a obsazuje 1. místo ve 125 SP.
Překvapení pro diváky je ihned po
tomto závodě přesednutí na silnější
stroj, kde bojuje o třetí místo, ale nakonec odváží 4. místo. Následuje další
ze závodů v zahraničí a to slovenských Kopčanech, kde Olin jede
pouze slabší třídu a opět triumfuje
a se 13 vteřinovým náskokem vítězí.
Po návratu na českou půdu Olin sotva
stačí vydechnout a už pilně připravuje
motocykl Honda i sebe do dalšího, dá
se říct, životního závodu, do Sev.
Irska. Tento závod Ulster GP a Dundrod 150 je považován za jeden z nejtěžších a nejprestižnější závodů na
přírodních tratích. Samozdřejmě nejtěžší a nejprestižnější je slavný závod
Tourist Trophy Isle of Man, který je
stále pro Olina snem. Vrátíme se, ale
k závodu Ulster GP. Tento závod má
dlouholetou tradici, proto se jel letos
již 90. ročník. Za zmínku stojí že zde
jel v roce 1965 i Franta Šťastný a vyjel
si první místo. Olin se sem dostává

3/2012
s dalšími dvěma českými jezdci. Od
irských přátel mají velký obdiv a vytvořené pěkné závodní zázemí. Před
závodem k tomu Olin řekl: „Na letošní
Ulster Grand Prix se moc těším, je to
velká zkušenost a budu se snažit co nejlíp zajet v National a Challenge race
a kvalifikovat se do Ulster GP Supersport Race. Na tyto závody jedu díky
mým partnerům, kterým děkuji za podporu.“
Pro nováčky na této trati proběhla
již tradiční rozprava, jak se chovat na
trati, protože sebemenší chyba může
dopadnout tragicky. V prvních dvou
závodech National a Challange Olin
obsazuje krásné 10. místo a 22. místo.
V Irsku se jezdí v nabitých třídách
jezdci z celého světa. Jedna třída čítá
kolem 60 jezdců. Hlavní závod Ulster
GP je naplněn největšími hvězdami
a mezi nimi v povzdálí i Olin. Jedou se
opět dva závody, v prvním závodě
Olin dojíždí pro úžasné 32. místo a
v druhém závodě obsazuje 24. příčku.
Olin se dostává do podvědomí irských
motocyklových bossů, kteří znovu obdivují „stařičký“ motocykl a jezdce,
který na něm předvádí neuvěřitelné
výkony. Po náročných závodech je čas
se vrátit zpět do naší vlasti a zaměřit
se na další závod, tradiční Havířovský
kahanec, který se jede na starém těrlickém okruhu. Při vedrech, které zde
panují, asi 40-ti stupňová, podat výkon
nejlepší bude nadlidský výkon. Želízko v ohni v podobě Olina diváky nezklame a v obou třídách, 125 SP i 600,
obsazuje nádherná třetí místa. Diváci
obdivují jeho nízký věk a výkon, který
podává, ten maximální. Olin je členem
I.motoklubu Kyjov, který mu vytváří
první víkend v září domácí kulisu na
Kyjovském okruhu. Smůla potkává i
zkušené jezdce, a tak Olin v prvním
tréninku „zadře“ menší motocykl a
tak zbývá silnější třída. V prvním závodě obsazuje krásné 4. místo. V druhém závodě startuje z třetí řady a postupně si získává náskok, který byl
ve finále 9 vteřin a vítězí. Všichni
skandují, protože takový výkon
dlouho nikdo nepamatuje. Zkušenější
jezdci smekají před takovým výkonem. Ke konci září se uskuteční poslední závod sezony a to v německém
Frohburgu, takže budeme našemu
jezdci držet palce, aby byl výsledek co
nejlepší.
Andrlová Vendula,
manažerka Oldřicha Hanáka
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Obce Mikroregionu Rokytnice mají nový geoportál
Svazek
obcí
Mikroregion
Rokytnice byl založen v roce 2000
obcemi Hostěnice, Mokrá-Horákov, Podolí, Sivice, Tvarožná a Velatice. Ve stejném roce vstoupily
do mikroregionu obce Kovalovice a
Viničné Šumice, v roce 2003 přistoupily Pozořice. Mikroregion
tvoří v současné době těchto 9
obcí, které spojuje společné řešení
otázek v oblasti životního prostředí, školství, kultury a projekty přesahujících rámec jednotlivých obcí.
V předchozích letech realizovaly
členské obce prostřednictvím mikroregionu řadu projektů pro zlepšení kvality života v obcích. Za pomoci
dotačních
titulů
byla
upravena veřejná prostranství, restaurovány památky, vysazována
a ošetřována zeleň v obcích. V oblasti cestovního ruchu lze zmínit
konkrétně například značení cyklotras, osazení orientačního dopravního značení v obcích, instalace odpočívek… Již šestým rokem

obce mikroregionu společně vydávají kalendář, který je distribuován
do domácností členských obcí.
Zajímavým projektem realizovaným
v letošním roce je tzv. geoportál. Na
pořízení mapového portálu obdržel
Mikroregion Rokytnice dotaci z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje. K projektu se připojily
všechny členské obce a zprostředkovaly tak svým obyvatelům řadu potřebných a zajímavých informací – mapy
katastru nemovitostí, letecké snímky,
informace o územních plánech obcí,
vedení inženýrských sítí a další.
Mapový portál bude pravidelně aktualizován a rozšiřován o nové informace.
Je dostupný z kteréhokoliv počítače
s připojením k Internetu. Spouští se
z webových stránek jednotlivých obcí
prostřednictvím banneru nebo odkazu,
popř. zadáním adresy: www.geosense.cz/geoportal/kovalovice.
Ovládání mapového portálu je snadné. Mapové vrstvy (v pravé části apli-

− čištění plynových kotlů
− servis plynových kotlů
− montáž plynových kotlů

Nezapomeňte na roční
servisní prohlídku!
T: 513 034 322

M: 734 621 151

KOSEMO Moravia s.r.o.
Brněnská 63
664 51 Šlapanice

www.kosemo.cz
email: servis@kosemo.cz

kace) se zapínají zaškrtnutím bílého
čtverečku vedle názvu vrstvy. Můžete
zjistit, kde se nachází konkrétní dům
nebo pozemek nebo získat orientační
informaci o umístění inženýrských sítí.
Kliknutím na symbol oka (vpravo od
názvu vrstvy), aktivujete volbu průhlednosti, čímž můžete měnit viditelnost dané mapové vrstvy. Pohyb
v mapě je obdobný jako u běžných mapových portálů: rolováním kolečka
myši vpřed se v mapě přiblížíte, a to
tím směrem, kde se právě nachází kurzor myši. Záložka „Moduly“ (vpravo
nahoře) obsahuje funkci „Pokročilý tiskový modul“, který při tisku umožňuje
např. zvolit měřítko. Podrobnější nápověda se skrývá přímo v aplikaci pod
ikonou otazníku (vlevo nahoře).
V brzké době budou také zprovozněny webové stránky mikroregionu se
zaměřením na cestovní ruch a kulturní
a společenské akce v regionu, rovněž
spolufinancované z dotačních zdrojů.
Marie Kousalová,
předsedkyně mikroregionu

Zahájení podzimní zumby
začíná v neděli 23. 9. 2012
v 19.00 hodin.
Jedna hodina stojí 60 Kč.
Zvu všechny,
kteří si s námi chtějí zacvičit!!!
Marie Kadeřávková
V sále na obecním úřadu
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Tajenka − pohledy do historie
Brněnský drak
Původ Brněnského draka, krokodýla zavěšeného v průjezdu Staré radnice, není
věrohodně doložen. Mezi obyvateli Brna o něm již po staletí koluje řada pověstí. Podle
jedněch byl krokodýl do Brna dovezen již vycpaný, podle jiných žil původně v jeskyni
u řeky Svratky. Nejčastěji se traduje, že krokodýla daroval Brnu markrabě Matyáš
roku 1608.
Drak však musel být v Brně již před rokem 1608, protože podle účtů z brněnského
archivu byl restaurován již v letech 1578-1579. Sama Stará radnice však na vstupenkách do věže uvádí, že krokodýl byl darem tureckých poslů králi Matyášovi II. roku
1609. Další pověst říká, že drak byl kolem roku 1006 uloven, zabit a vycpán při budování města Trutnova a v roce 1024 na sněmu v Brně věnován knížeti, za což Trutnov získal právo mít pečeť s obrazem draka. Říká se také, že draka přivezli do Brna
rytíři z křížových výprav.
Drak, který žil v jeskyni u řeky Svratky, měl podle pověstí sejít se světa různými způsoby:
- ...(viz tajenku) zašil do volské kůže pytel nehašeného vápna a vše položil blízko dračí
jeskyně. Drak návnadu sežral, napil se vody ze Svratky a pukl.
- jiné zdroje praví, že drak sežral na Zelňáku Líšňačku, udělalo se mu špatně a pošel.
VODOROVNĚ: A. Kožešinové
zvíře; uchazeč; strašit.- B. Epopej;
dvojné číslo; nečistoty ve vzduchu;
zápor.- C. Proud; přístav (zastarale); ne-

1

2
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4

5

6

7

stará; šachový výraz.- D. Název značky
metru; bodavý hmyz; kov; rusalka.- E.
Tajenka.- F. Jinak; zaúpění; dosna;
tahle.- G. Barel; plody slivoně; borové

8

9

10 11 12 13 14 15

A
B

lesy; barva v kartách.- H. Latinská
spojka; padouch; francouzský prozaik;
jednoduchý stroj.- I. Celovat; latinský
překlad bible; španělský tenista.
SVISLE: 1. Dcera sestry; hlupák.2. Zapomenutí.- 3. 12 měsíců; dozadu;
značka antimonu.- 4. Snížený tón; pracovní stůl; styl hudby.- 5. Někdo; slavnost Sokolů.- 6. Svatozář; uctívati.- 7.
Věnovat; okout.- 8. Název značky litru;
mlecí stroje; předložka.- 9. Stavební
kůly; žal.- 10. Temno; kruhy.- 11. Přístavní hráz; ještěr.- 12. Esa (slovensky);
koupací nádoby; dětský pozdrav.- 13.
Předložka; rozměr; upadnutí.- 14. Metoda rozboru.- 15. Příbuzná; psovitá
šelma.
Pomůcka: imise, itala, lido, Sb, ska.
Řešení tajenky z minulého čísla:
JESKYNĚ KŮLNA
Autor: Ing. Ladislav Majer

Naši
jubilanti
ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ
Jméno
věk
Frank Miloslav
70
Šmerda František 75
Kousal Milan
75
Šmerdová Růžena 105
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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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Vítáme
do života

K&K Servis s.r.o.
x
x
x

Půjčovna nářadí
Prodejna čerpadel, ručních pump
Prodej vodoinstalačního materiálu

Otvírací doba:
po-pá 9:00 – 17:00
so
8:00 – 12:00

Petr Kalčík
Nikola Růžičková
Šimon Buchta
Tomáš Gabriel

1.
19.
28.
4.

4.
8.
6.
9.
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2012
2012
2012

www. pujcovnanaradi-tvarozna.cz
Kontakt:

půjčovna, prodejna

tel. 775 584 004, 775 584 001
e-mail: kuklinek.servis@seznam.cz
Najdete nás ve Tvarožné u autobusové zastávky (Tvarožná ZD), hned vedle
stavebnin PRO-DOMA.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

INZERCE
■ Koupím rodinný dům se zahradou v
Kovalovicích . Opravy mi nevadí, nabídněte prosím. Tel.: 773 962 105

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).

