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Vážení spoluobčané,
čtyřleté volební období uplynulo velice rychle, je čas se poohlédnout po tom, co se podařilo zrealizovat. Konec roku
2002 patřil hlavně k úpravě legislativy po zrušení okresů
a vzniku obcí s rozšířenou působností, proběhla úprava právní subjektivity MŠ. V roce 2003 jsme se pustili do přeměny
nevyužité a zarostlé obecní zahrady „Na Place“ ve funkční
kulturní zařízení. Pro nedostatek finančních prostředků jsme
akci rozdělili do tří let. Po hodech 2003 se začalo se stavbou
nových toalet pro letní akce. V dalším roce se pokračovalo
stavbou dětského hřiště a v roce 2005 se zbořil starý hasičský
výčep, na jehož místě se postavil letní přístřešek pro posezení.
V roce 2003 na podzim se rozebraly tři zkorodované plechové čekárny a na jejich místech vyrostly vzhlednější nové. Zároveň s touto akcí probíhalo budování protipovodňové ochrany v části obce „Hloušek“. Šlo o vybagrování zaneseného
příkopu s propustkem a výsadbou aleje o počtu 120 kusů
mladých ovocných stromků. V roce 2004 o prázdninách se
musela v mateřské škole provést rekonstrukce školní jídelny
dle nové hygienické vyhlášky. Ve školní kuchyni proběhly
drobné stavební úpravy, nové rozvody vody a elektřiny, pořídily se nerezové pracovní stoly a bezdotykové baterie. Ve školní zahradě se vybudovalo nové pískoviště. V tomto roce se
také začalo s opravou pěti křížů v obci. Obnovilo se písmo
postříbřením a provedl se nátěr kovových částí a soklů. Na
podzim 2004 proběhla výsadba cca 2000 kusů listnatých
stromků a 280 keřů s oplocením v biocentru Pastvisko.
V roce 2005 se v rámci rekonstrukce NN el.vedení v obci
provedla rekonstrukce veřejného osvětlení a zároveň došlo
k výměně místního rozhlasu za moderní bezdrátový. Rok
2006 je „rokem projektů“. Zpracovával se projekt pro tendrovou dokumentaci odkanalizování obce, dokončovaly se projekty kanalizačních přípojek. V lokalitě “ Za Dvorem“ se
zpracovává projekt zástavbové studie pro územní rozhodnutí,
který řeší komplexní umístění nových rod.domků, inž.sítí
a komunikace. V létě se provedlo prodloužení plynovodu pro
nové rod.domky v části „Brnčín“. Dokončuje se projekt na
stavbu přírodního koupaliště se zázemím, prodloužení inž.sítí,
parkoviště a příjezdové komunikace.
Tyto zmíněné stavby, rekonstrukce a výsadby v období
2002-2006 byly provedeny celkem za cca 4.435.000,- Kč.
Z této částky se nám podařilo získat dotace z různých zdrojů
- 1.375.000,-Kč. Nutno podotknout, že každý rok jsme ukládali na spořící účet 719.450,-Kč, na kanalizaci a od letošního
roku to je 935.300,-Kč. Do roku 2010 splácíme půjčku na vodovod 222.229,-Kč.
Při pohledu na roční rozpočet obce v průměru přes
4 mil. Kč a zajištění provozu obce (veřejné osvětlení, údržba
zeleně, zimní údržba, provoz MŠ, příspěvky na žáky ZŠ, materiální podpora výjezdové jednotky SDH, aj.,) mě těší, že se
podařilo uskutečnit alespoň výše uvedené. Jak vidíte, bez pod-

pory z jiných zdrojů nejsme schopni toho moc dokázat, proto
vzhlížíme s očekáváním a nadějí na období 2007-2013 a doufáme, že uspějeme s dokončením zázemí přírodního koupaliště se sportovně-relaxačními zařízeními za finanční prostředky EU. Se stavbou samotného přírodního biotopu začneme
ještě letos, protože se nám podařilo sehnat 980.000,- Kč z firmy Českomoravský cement a.s. a 1 mil. Kč z rozpočtu JMK.
Představitelům JMK i firmy Českomoravský cement tímto patří obrovský dík, že napomohli této, v naší republice ojedinělé, stavbě přírodního koupacího biotopu pro veřejnost.
Pokračování na str. 2

Projekt na stavbu přírodního koupaliště „Za mlýnem“
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Dokončení ze str. 1
Takovéto je ohlédnutí za volebním
období 2002-2006. Určitě je a bude stále co zlepšovat, ale chce to vytrvalost
a čas. Všem zastupitelům obce děkuji
za nekonfliktní a produktivní spolupráci, kterou pro obec vykonali. Těší mě,
že na úrovni komunální politiky není
podstatné, zda ten či onen je v té či oné
straně, tak jak to předvádí politici na
vládní úrovni. Podstatné je, že při řešení různých věcí veřejných jsme ve shodě s kladným výsledkem pro naši obec.
Vážení spoluobčané, věřím, že přistoupíte k volebním urnám zodpovědně
a v hojném počtu, protože na Vás teď
záleží, kdo bude v příštích čtyřech letech pokračovat v nastolené cestě naší
obce Kovalovice.
Starosta obce Milan Blahák
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Obecní zastupitelstvo 2002−2006

Komunální volby
Ve dnech 20. a 21. října 2006 se
uskuteční komunální volby do Zastupitelstev měst a obcí. V naší obci
bude otevřena volební místnost
v přísálí kulturního zařízení „ Na Tvrzi
“ v pátek od 14.00 do 22.00 a v sobotu od 8.00 do 14.00 hod.

Nahoře zleva: Ing. Stanislav Honek, Milan Blahák, Petr Šmerda, Jiřina Kotvrdová,
Stanislav Pernica, Pavel Tesař. Dole zleva: Jan Hřebíček, Jaromír Richter,
Petr Filip

Vážení občané,
jsou to čtyři roky, tedy jedno volební období, co jsme vydali první Kovalovický
zpravodaj. Do práce jsme se pustili s velký elánem, ale i s obavou, že nebude
o čem psát. Začali jsme postupně oslovovat všechny organizace, které v naší
obci působí. Začátky nebyli vůbec jednoduché, a proto děkujeme za trpělivost,
kterou jste museli někdy mít (překlepy, čárky,…). Velice nás potěšilo, že je zde
spousta občanů, kteří jsou ochotni Kovalovický zpravodaj podpořit, napsat příspěvek nebo se podělit o svoje vzpomínky a zážitky s námi ostatními. Především
chceme poděkovat Milanu Blahákovi za jeho pravidelný příspěvek „ slovo starosty“, panu Ing. Majerovi za křížovky, Mirkovi Vlachovi za informace o činnosti Sokola, Jendovi Hřebíčkovi a Vladimíru Filipovi za seznámení s činností
SDH. Děkujeme také Miladě Terberové za novinky v naší knihovně, P. Nekudovi za jeho duchovní slovo a co nového v naší farnosti, Ing. Aleši Strakovi za
milé články o přírodě a o životě, Mgr. Aleši Tinkovi za Větřák, RNDr. A. Mikulovi a J. Ondráčkovi za provázení skautskou stezkou, F. Kupkovi a také všem
hospodyňkám, které se s námi dělí o recepty. Seznam přispěvatelů je mnohem
delší, proto poděkování patří také všem ostatním, kteří zpravodaj obohatili svými příspěvky.
Vaše redakce – Jitka a Petr Šmerdovi
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Mateřská škola v novém školním roce
Po prázdninách

V duchu této jednoduché dětské rýmovačky jsme se v mateřské škole 4. září
sešli.

v dobrém stavu, obnovovat zařízení i vybavení prostor mateřské školy. V mnoha
jiných mateřských školách takto dobrá
spolupráce nefunguje a velmi se to na
práci mateřské školy odráží.
Dík patří také rodičům našich dětí,
kteří svým vstřícným přístupem budují
v dětech pozitivní vazby k mateřské škole a tím jim umožňují prožívat ve školce
pobyt plný pohody, zábavy, ale i poučení.

Děti do školky spěchaly, tak u nás
bylo rušno již od sedmi hodin. Nové děti
se seznamovaly s prostředím ve školce,
starší děti hledaly své oblíbené hračky
a rodiče se potřebovali přesvědčit, že je
všechno tak, jak má být.
Protože během prázdnin probíhalo
v mateřské škole mnoho úprav, z nichž
poslední byly dokončovány až v pátek
1. září (pokládka PVC ve třídě), bylo
překvapení rodičů i dětí nad novou třídou
veliké. Během prázdnin se podařilo třídu
vymalovat, okna vybavit žaluziemi, položit PVC místo nehygienického koberce
a mnoho dalších úprav, které sice nebyly
příliš velké ani viditelné, ale k celkovému dojmu z prostor mateřské školy jistě
svou měrou přispěly.
Na tomto místě je nutno zmínit, že
k mnoha změnám a inovacím by nemohlo dojít bez zásazení Obecního úřadu
v Kovalovicích. Díky velmi dobré spolupráci vedení mateřské školy a obecního
úřadu se daří mateřskou školu udržovat

V letošním školním roce plánujeme
mnoho různých akcí, z nichž vybírám
návštěvy divadel, výlety, výuku bruslení
(doufejme, že budou vhodné podmínky). Během celého školního roku budeme s dětmi navštěvovat keramiku
v CVČ Fantázie ve Slatině. I v tomto
školním roce k nám bude dojíždět logoped Mgr. Florián, který nám bude pomáhat s nápravou a rozvojem řeči našich dětí. Dále se budeme účastnit akcí
organizace Sport pro všechny, které jsou
u dětí oblíbené a nutno říci, že naše děti
jsou v nich velmi úspěšné, vždyť loňské
družstvo naší mateřské školy na atletických závodech obsadilo druhé místo
v konkurenci družstev z okresu Brnovenkov. Doufejme, že i letos budeme
takto úspěšní.
Na tomto místě bych ráda popřála do
nového školního roku všem dětem hodně
zdraví, elánu a chuti k různým činnostem, které pro ně v naší školce chystáme.
Rodičům bych popřála především hodně

Po prázdninách kluci, holky,
spěchejte do naší školky,
školička jak kytička,
slyšet je v ní písnička.

trpělivosti a lásky, kterých je při výchově
dětí nejvíce potřeba. A doufejme, že se
nám potom, společnými silami, podaří
vychovat z dětí spokojené, zdravé, sebevědomé a pracovité lidi, kteří zase přivedou své děti zpět k nám do Mateřské školy v Kovalovicích.
Připravily
Markéta Brázdová a Blanka Králová
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Malé ohlédnutí...

Čí só hode…
Kovalovické hody na svátek Petra a Pavla, do jejichž přípravy se zapojuje celá obec, je každoroční tradicí. Chasa mladých
chystá máju a pomáhá s přípravou hodů, hospodyňky vaří, pečou a gruntují dům i před domem, hospodáři staví máju a hasiči organizují a zaštitují průběh celodenní hodové veselice. I letošní slavnostní atmosféře přispěl velký počet stárků, návštěva
hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka na ranní mši svaté, pěkné počasí a velká účast na večerní hodové zábavě, kde se tančilo až do rána. Možná málokdo z nás si uvědomí, že tato veselá tradice je na paměť velkého požáru, který
v roce 1852 zničil polovinu domů v naší obci.
Připravila Jitka Šmerdová

1. Moravská námořní

Dne 8.září 2006 jsme slavili 5. výročí vysvěcení kaple. Mši
svatou sloužil P. Jan Nekuda.

O posledním prázdninovém víkendu, přesněji v sobotu 2. 9.
2006 ve večerních hodinách nedalo mnohým spát.
„ Rockové rozloučení s prázdninami – nejen pro mladé“, ve
společnosti kapel SHERYL CROW, LUMPY GRAVY, BACKTIMER, LEHKÁ NOHA.
Jak už jsem v úvodu naznačila, pro některé občany byl tento decibelový večer narušením nočního klidu, pro některé příjemným hudebním zážitkem, relaxem a setkáním se s přáteli
stejného hudebního vyznání. Mezi 160 platícími, všech věkových skupin, převládala střední generace, která si přišla poslechnout písničky ROLLING STONES, LED ZEPPELIN, ZZ
TOP, DEEP PURPLE, OSBOURNE, CLAPTON, SPRINGSTEEN, ETC….
Organizátorem a zároveň skvělou obsluhou byla 1. Moravská námořní.
Připravila Jitka Šmerdová
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Kterak bohoslovec do Pozořic připutoval
Milí přátelé, v posledních letech každý rok je k nám do Pozořic na faru poslán
někdo ze studentů teologické fakulty v Olomouci, aby zde prožil svoji prázdninovou
praxi. Letos s námi byl Pavel Vybíhal z Letovic, který v těchto dnech nastupuje do
5.ročníku. Můžete si přečíst, jak on viděl svůj pobyt v Pozořicích.
P. Jan Nekuda, farář
Asi před dvěma roky jsem byl navštívit
jednoho mladého faráře. Hned při setkání mi
řekl: „Měl bys tady zůstat aspoň přes víkend.
Lidi zde ještě neviděli živého bohoslovce.“
Vy, občané Pozořic a okolí, máte to štěstí (dá-li se to nazvat štěstím) téměř každoročně. Jak se k Vám takový bohoslovec dostane? Odpověď je stejně jednoduchá jako
otázka sama: Většinou autobusem. Někteří
pěšky (alespoň od toho autobusu), jiní (jako
já) si dopřejí luxus až k faře autem svých
rodičů.
A proč právě Pozořice? Na první pohled
to vypadá jako náhoda (zastávám názor, že
náhoda neexistuje). V olomouckém Arcibiskupském kněžském semináři přijde Otec
vicerektor, aby tlumočil vůli Otce biskupa
(a snad i vůli Boží). Letos opět zazněla
izaiášovská otázka: „Kdo nám půjde … do
Pozořic?“ Nemohlo mě překvapit, když se
odpovědí vicerektora stalo heslo našeho
brněnského otce biskupa: „Non ego, sed
tu.“ (Ne já, ale ty). I stalo se tak. Prst vicerektorovy pravice ukázal na mě. A tak jsem
tady! (Tedy v době, kdy vychází tento článek: Byl jsem tady).
Kdo se nějaký den na faře nezdržel, ani
neví, jaký poklad v útrobách této budovy

má. Pominu-li stále plnou ledničku a fantastický výhled z okna na překrásnou krajinu,
nejdražší perlou v této „truhlici“ jsou Otcové Karel a Jan. Není divu, že Otec biskup
posílá na zkušenou právě do Pozořic. Také
kostel je pokladnice, ve kterém mluví Bůh
skrze všechny, se kterými se tam setkal můj
pohled; počínaje panem kostelníkem Skládaným, ministranty, lektory, každým z Vás.
A v neposlední řadě i s ženou v poslední
řadě - paní varhanicí Čalkovskou. Ač to tak
nevypadá, každý dokáže už jen svou
přítomností - beze slova promluvit, aniž by
si to třeba uvědomoval. A to druhého už
samo obohacuje, stačí to jen vnímat. Navíc
samotný kostel je jeden, smím-li to tak nazvat, velký reproduktor Božího slova a obrazem toho, co Stvořitel skrze naše předky
zanechal pro nás. I Vaše na první pohled nevelké varhany, na které jsem občas chodíval
hrávat, svým mohutným hlasem umí člověka povznést nad to pozemské.
Vraťme se ale zpět na zem. Mezi pozemské starosti patří jídlo. Je pravdou, že jsem
se tu nesetkal se stravou jako v semináři,
např. ruský boršč a k tomu moskevský
chléb, či grenadýrský pochod, k jehož názvu připisuji „aneb Co týden dal“. Ale krea-

Vážení čtenáři,
v dnešním čísle zpravodaje Vám nabídnu několik knih ze šesti vypůjčených
souborů – asi 150 knih. To jsou knihy, které jsou na určitou dobu
zapůjčované malým knihovnám okresní knihovnou v Modřicích.
Pro nás to znamená velké zlepšení výběru knih. Při dnešních cenách knih malé knihovny nemohou nakupovat všechno. Knihovník musí nakupovat tak, aby se kniha líbila Vám, čtenářům. A to
při dnešním množství vydávaných knih a autorů není jednoduché.
Při nejlepší vůli se to nikdy nepovede. Přesto věřím, že si z dnešních několika knih vyberete.
Chamberlain D. - Dar moře – příběh z malého přímořského
městečka, v němž Shelly Catová chce nalézt ženu, která ji jako
novorozeně pohodila na mořskou pláž.
Ztracena v Londýně – další román od oblíbené spisovatelky
B. Cartlannd.
Anna Leonowensová a král Siamu Monghut – životní příběh schopné, obětavé a odvážné ženy, která přijela do Sianu učit
v angličtině děti krále Monghuta.
Zrádná vůně – autorka Robards Karen. Příběh o vztahu mladé učitelky a propuštěného vězně.
Údolí lagun – příběh ze začátku 19. století o osudech přistěhovalců, kteří do Austrálie připluli na trestanecké lodi a snaží se
co nejrychleji zbohatnout. Autorka Patricia Shaw.

tivita v kombinaci názvů jídel se nerovná
součtu výběru surovin a kuchařskému umění paní Titzové. Výsledek v podobě prudce
jedlého obědu se dal vždy hodnotit jen klasifikací výborně. I úterní setkávání kněží na
zdejší faře je nejen skvělý nápad Vašich duchovních, ale i bohatou stravou pro duši.
Při příchodu do Pozořic jsem říkal, že
jsem tu jen na krátko. Stejně jako Jára Cimrman tvrdil, že se v Liptákově dlouho nezdrží, neb je světoběžníkem. Já sice nejsem
žádný světoběžník, ale jáhen pro bohoslovce
v Arcibiskupském kněžském semináři, stojícím na nejvyšším místě hanácké metropole.
Na rozdíl od tohoto génia jsem svůj slib
splnil. Volají totiž nejen bohoslovci a otec
rektor, ale i škola (věřte, že pozorská fara je
mnohem lepší než olomoucká fakulta). A tak
si říkám: „Hospodin dal, Hospodin vzal.
Hospodinovo jméno budiž pochváleno.“
Stejně tak si tyto dvě věty můžete říci
i Vy. Buď tónem, jak je pronesl zbídačený
Job, a nebo v nějaké durové tónině, která je
jistě od Jobova i mého (i když po praxi
u Vás nejsem zbídačený) způsobu pronesení
veselejší. Nechávám to na Vás. Já každopádně děkuji za to, že mě Vám a Vás mně
Hospodin na chvíli dal, za Vaše přijetí a za
vše, co jsem směl v Pozořicích načerpat.
Letos nastupuje do 4. ročníku sice jen jeden bohoslovec naší diecéze, ale kdoví, zda
za rok nepřiputuje zase právě k Vám.
Jáhen Pavel Vybíhal

Skleněná panenka – romance o hýčkané dívce z bohaté rodiny, která se po zjištění šokující pravdy o svém původu vydá hledat štěstí po boku milovaného muže. Napsala Catherine Coorson.
Farrington Tim – Mnich z přízemí. Román o vztahu rozvedené ženy a muže, který po dvaceti letech opustil klášter a hledá
smysl života.
Stella Májová – Kam až mě osud zavál. Známá herečka s humorem vypráví o svém pestrém životě.
Mazeau J. – Královské lásky. Čtyři příběhy o velkých láskách
slavných historických dvojic: Josefíny a Napoleona, Sissi a Františka Josefa, madam Pompadour a Ludvíka XV., Maria - Antoinetty a Axela de Fersen.
Budinský Libor – Vraždy slavných. Téměř sto příběhů o nečekaných úmrtích, kdy známé osobnosti zasáhla nečekaná smrt
uprostřed rozdělané práce, smělých snů a plánů.
Bauer Jan – Co v učebnicích dějepisu nebylo. Dějiny – svět
– mýty – záhady – autor nám nabízí nové pohledy na historii a dodnes nerozluštěné záhady.
Filip Václav – Potomci slavných – co bylo i nebylo v televizním seriálu. Třídílný literární přepis zajímavého seriálu ČT.
Ještě vražednější matematika, USA, Ohromná archeologie
– to jsou tři knížky z edice Děsivá věda, kde se dočtete to, o čem
se Vám učitelé neodvážili říct.
Přeji Vám příjemné chvíle s knížkou.
Připravila Milada Terberová.
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Co jste hasiči...
Začíná podzim
a tím pomalu končí
řada soutěží a hasičských přehlídek.
S některými,
v kterých jsme reprezentovali náš kovalovický hasičský sbor, bych Vás chtěl seznámit.
Dne 25. 6. se konal 24. ročník sportovní soutěže hasičských družstev o Putovní

pohár Obecního zastupitelstva Pozořice.
V letošním roce byla pozměněna pravidla. Soutěž provádělo oproti minulým rokům místo 9 členů jen 7 členů při stejném
plnění úkolů. Při účasti 11 družstev zvítězilo družstvo z Velatic s časem 1:54:4
min, družstvo z Pozořic dosáhlo času
1:59:84 min, Tvarožná s časem 2:01:91
min. Naše družstvo obsadilo čtvrté místo
s časem 2:08:75 min.
Čtvrtý ročník Memoriálu Karla Floriána proběhl letos v Kanicích 26. 8. Soutěže šestičlenných družstev se zúčastnilo 7
týmů. Zvítězila Tvarožná s časem
2:19:59 min. Na druhém „těsném“ místě
skončilo naše družstvo z Kovalovic s časem 2:19:75 min. v obsazení: Kupka Z.,
Večeřa O., Valehrach L., Martauz P., Walter M. a Šmerda M., třetí místo obhájili
Vin. Šumice s časem 2:42:40.
Dne 9. 9. jsme se ve velmi improvizované sestavě zúčastnili soutěže v Sokolnicích. I zde vyráží šestičlenné družstvo
na trať ve vozidle. Po odstranění překážek
na trati a projetí zúženého úseku, provádí
požární útok. V sedmičlenném startovním poli zvítězili Žabčice časem 1:57:90.
Naše družstvo z Kovalovic obhájilo druhé místo s časem 2:03:67 ve složení:

Žemla S., Večeřa O., Walter P., Šmerda T.,
Walter M. a Filip V..Třetí místo patřilo
Sokolnicím s časem 2:28:63.
Členové našeho sboru přijali pozvání
od sousedních vesnic při oslavách jejich
výročí. V červnu oslavily Hostěnice
100. výročí založení sboru hasičů a v červenci jsme si připomněli 110. výročí založení hasičského sboru v Blažovicích.
Přes všechny tyhle činnosti naši členo-
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vé ve svém volném čase v průběhu měsíce července provedli údržbu a přestříkání
požárního vozidla. Ještě jednou patří moje
upřímné poděkování za odvedenou práci
– T. Majerovi, J. Lvovi ml., Z. Kalábkovi ml., V. Filipovi a Z. Kratochvílovi.
Rád bych také připomenul práci s našimi nejmladšími členy sboru. Dne 7. 10.
proběhl ve Zbýšově závod všestrannosti
v rámci hry Plamen, na který se naši žáci
připravovali.Trať závodu byla vedena náročným terénem v příjemném prostředí
místního koupaliště a za pěkného počasí
se na startu prezentovalo 10 družstev
mladších žáků,18 družstev starších žáků
a 4 družstva dorostu.
V kategorii mladších žáků zvítězilo
družstvo Kuřimi A. Na stupeň vítězů
v kategorii starších žáků se také postavilo
družstvo z Kuřimi A časem 0:49:42.
Družstvo z Kovalovic získalo druhé
místo časem 0:49:42, třetí skončily Hrušovany u Brna časem 0:50:23. Naše hlídka nastoupila ve složení Lev J., Lev P.,
Sukovatý A., Sedláček J. a Valehrach
A. Družstvo dobře zastupovalo SDH, ale
i obec Kovalovice. V odborných znalostech je velice dobře připravil velitel mládeže SDH Večeřa O.
Přeji jim i nadále hodně úspěchů
a nám všem pokojný zbytek roku bez hasičských zásahů. Připravil Vladimír Filip
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Několik slov o činnosti TJ Sokol
Prázdninovou
činnost jsme zahájili tradičně, a to
nohejbalovým turnajem „Kovalovice open 2006“ pro družstva z naší obce
a okolí. Letošního 6. ročníku se zúčastnilo 8 mužstev a jako už poněkolikáté zvítězilo družstvo SEMAMA, druhá skončila Hornica Brno a na třetím místě se
umístili Staří orli. Oproti loňskému roku
nám přálo počasí, takže se vydařilo i tradiční večerní posezení s kytarou.
V závěru prázdnin se uskutečnil
v Královopolských Vážanech poslední
turnaj ze seriálu „Východní konference“,
ve kterém se Pozdní sběr umístil na druhém místě a Staří orli byli čtvrtí. V celkovém hodnocení pěti turnajů seriálu zvítězil Pozdní sběr a Staří orli skončili čtvrtí.
V polovině září oddíl nohejbalu uspořádal víkendový pobyt v Beskydech,
který se nejen díky pěknému počasí velmi vydařil.

Pokud se týká ostatních aktivit, za
výrazného přispění obce bylo u hřiště
postaveno 6 betonových sloupů, které
budou sloužit pro osvětlení hřiště. Dále

se za pomoci společnosti GOZ Metal,
s.r.o. připravuje stavba sítí pro ochranu
fasády.
Starosta TJ Bc. Miroslav Vlach

Dětská přírodní rezervace Pančava
Pančava je pojmenování, které
vzniklo zkratkou slov Panská zahrada.
V části Panské zahrady v Pozořicích pod domem s pečovatelskou službou se nachází zajímavá
přírodní lokalita. V minulosti zde
byla velmi vlhká louka a bažina,
kterou napájely vyvěrající prameny a podpovrchové
vody. V době lichtenštejnského hospodářského dvora
zde mělo panstvo i rybník. Společnost Větřák ve spolupráci s obcí Pozořice a Agenturou ochrany přírody
a krajiny zajistila vyhloubení tůní a uchování přírodního charakteru této lokality. Větší část dětské rezervace
zabírá louka, která se seče dvakrát ročně na seno pro
koně. V zadní části je více ponechána „ divočina“.
Procházka mezi rákosinami a pohled do malého pralesa má zvláštní kouzlo. Děti ze školy sem chodí zkoumat, jak funguje divoká příroda. K čemu jsou dobré
rozpadající se staré stromy, zarostlá houští, suché rákosiny nebo nekosená tráva. V červnu jsme zde také připravili Den otevřených dveří. Formou soutěží a zajímavých činností jsme se zajímavostmi Pančavy
seznámili děti i dospěláky. Dodržováním pravidel chování návštěvníků se mají děti učit, co je správné při návštěvě rezervací. Ještě nás čeká vybudování lávky přes
„prales“ a doplnění malé naučné stezky. Pokud se umíte chovat tiše a líbí se vám třeba pozorovat vážky nebo
kačera na rybníčku, můžete přijít na návštěvu kdykoliv
během roku.
Mgr. Aleš Tinka
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Čtyři veteráni
V loňském roce se do blízkosti našich
obcí přistěhoval pár čápů černých z Rakoveckého údolí. A letos loňské úspěšné
vyhnízdění zopakoval.
Ve svém hnízdišti se chová velmi nenápadně, i když patří k našim největším
lesním ptákům. Hnízdo si staví na vysokém stromě a přilétá k němu těsně nad
korunami stromů, takže je obtížné ho
spatřit. Hnízdiště nejprve zkontroluje
a na samotné hnízdo usedá, až když se
ujistí, že nehrozí žádné nebezpečí. Také
díky této obezřetnosti se páru podařilo,
v jinak lidmi přeplněném lese, vyvést
čtyři krásná čápata. Obrázky zachycují
jejich kroužkování.
Připravil Ing. Aleš Straka

Rodinný pas

Od začátku tohoto roku je realizován
v Jihomoravském kraji projekt Rodinný pas,
který je založen na systému poskytování slev
pro rodiny s alespoň jedním dítětem do 18 let.
Výhody budou nabízet společnosti a subjekty jak privátního, tak i veřejného charakteru.
Rozsah nabízených výhod bude opravdu široký, pojme kulturní a společenské aktivity až po
služby klasického komerčního charakteru.
Zájemci o zařazení do projektu se mohou hlásit dvěma způsoby, a to e-mailovou formou,
kdy svoji přihlášku zašlou prostřednictvím adresy rodinne.pasy@krjihomoravsky.cz, nebo
poštou zaslat přihlášku na adresu Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.
Formulář k žádosti o registraci rodinného pasu lze získat na podatelně Obecního úřadu
Pozořice.
Snaha Jihomoravského kraje je postihnout co nejširší nabídku poskytovaných slev v
oblasti kultury, volnočasových aktivit, klasických nákupů (oděvy, elektronika, sportovní
potřeby) a ostatních služeb (restaurace, ubytování, dovolené).
Celý projekt byl představen zástupců médií a počítá se s databází firem poskytujících
slevy.Garantem projektu je JUDr. Marie Cacková, členka Rady Jihomoravského kraje.
Bližší informace lze získat u vedoucího kanceláře hejtmana Mgr. Mičána, tel. 541 651
540 nebo u asistentky JUDr. Cackové, tel. 541 651 592.

Masový štrůdl
Chtěla bych se s Vámi podělit o skvělý
recept, který mě i s výsledkem na
ochutnání přivezla moje kamarádka.
Někteří z Vás tento recept znáte z televizního pořadu Rady ptáka loskutáka,
ale s těmi, kteří tento pořad tak jako já
neviděli, se o něj ráda podělím.
Suroviny:
1 cibule
1 kysané zelí
1 stroužek česneku
špetka papriky, pepře, kmínu, grilovacího koření
3 nožičky klobásky
1 lístkové těsto
1 sklenice černého piva
1 kysaná smetana

Příprava:
Orestuji cibuli do které přidám kysané zelí,
papriku, česnek, pepř.
Lehce pocukruji (aby
náplň zkaramelizovala), přidám špetku
soli a podliji sklenicí černého piva. Směs
dusím asi 1/4 hodiny bez pokličky. Do
vydušené směsi přidám kysanou smetanu, zamíchám a odstavím z ploténky.
Lístkové těsto rozdělím na 2 půlky, vyválím, pokladu anglickou slaninou na
kterou dám nádivku ze zelí a podélně
pokladu klobásky rozkrojené na půlku.
Smotám „štrůdl“, položím na vymazaný
plech, potřu rozšlehaným vejcem, osolím, posypu grilovacím kořením, kmínem a dám péct.
Dobrou chuť Vám přeje
Jitka Šmerdová

Před několika dny vyšla kniha Františka Kopeckého s názvem „200 let
tradic bitvy u Slavkova“. Volně navazuje na předchozí publikaci z roku
2001 „Bitva u Slavkova a Morava v
letech 1805-6.“
Rekapituluje vývoj tradic na slavkovském bojišti od nejstaršího období
až do konce roku 2005. Je o lidech,
kteří dělali více než museli.
Úvod k ní napsal známý spisovatel
nejen „napoleonské“ historické litera-

Pro zájemce o historii
tury Mgr. Jiří Kovařík z Kladna.
Text je shrnutím činnosti kroužků,
spolků, společností a klubů, zabývajících se vojenskou historií a organizováním pietních vzpomínek na oběti z
roku 1805.
Doplňují ho historické
fotografie, z nichž mnohé dosud nebyly publikovány.
V nejbližší době rovněž vyjde brožura od stejného autora „Norbert Brassinne - Poutník míru.“ Popisuje život
a dílo člověka z belgického bojiště
u Waterloo, který od roku 1966 do
roku 1984 navštěvoval slavkovské bojiště a dodal odvahu k pořádání vzpomínkových akcí i místním příznivcům
regionální historie.
Na podzim ještě vyjde „Historie I. pěšího pluku Kaiser.“ Seznámí vás s tím,
co předcházelo dnešní činnosti Československé společnosti vojenské historie
Brno, která položila základ vzpomínkovým akcím na slavkovském bojišti.
F. Kopecký, starosta obce Tvarožná
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Co nového na skautské stezce?
Léto je časem
skautských táborů. Letos jich naše
středisko uspořádalo celkem pět.
Pozořický chlapecký oddíl zavítal po deseti letech opět na tábořiště novoměstských
skautů u obce Podolí u Bobrové, pozořický dívčí oddíl a tvaroženský oddíl
k obci Bojanov nedaleko Křižanova,

oboje na Českomoravské vysočině
v okrese Žďár nad Sázavou.
Ochozský oddíl letos tábořil na základně oslavanských skautů u Pozďatína, mokerský a rousínovský
oddíl uspořádaly svoje kratší tábory na naší terénní základně Jelenici. A na našem hlavním tábořišti
v Rakoveckém údolí pod obcí Bukovinkou pro změnu letos tábořily děti
ze Slavkova a Blanska. Tábory proběhly
vesměs velmi zdařile, proto bych chtěl

všem vedoucím za jejich službu dětem
upřímně poděkovat.
V měsíci září se postupně rozbíhá činnost všech našich oddílů. Zahajujeme
skautský rok. Také letos očekáváme příchod nováčků do našich řad. Znovu zveme do skutského společenství ty, kteří se
nebojí to zkusit a prožít spoustu krásných
chvil.
Už koncem měsíce září se řada členů
střediska chystá na setkání skautů brněnské diecéze „Skautský podzim“, které
letos proběhne na Vranovské přehradě.
Tradičně vyrazíme do krásné podzimní
přírody na poutě do Sloupa a Lulče a na
další výpravy. A naše klubovny opět ožijí pravidelným ruchem účastníků schůzek.
RNDr. Aleš Mikula,
vůdce střediska

Houby a my
Srážkově vydatný srpen a teplé září
nadělily houbařů žně. Je to radost chodit
na čerstvém vzduchu, oči na „šťopkách“,
hledat a stále nacházet, krásné, voňavé
a moc dobré houby. Je to radost, pokud si
za chvíli nepřipadáte jako ve městě. Nějak moc lidí mělo stejný nápad jako vy:
Jít do lesa na hříbky. „Nic“, řeknete si
„vlezu tady do tohoto houští, tady nikdo
nebude“. Ale první co tam uvidíte jsou
čtyři zadky v maskáčích a rozkopané
muchomůrky červené. Než to rozchodíte,
vyděsí vás řev: „Pocééém, tady jich je
hafóóó!“ Konečně vám dochází, že řvoucích „houbařů“ je plný les a že se to tu
nebezpečně začíná podobat supermarketu. Ta radost a klid, které vám houbařství
přinášelo, je pryč. Po cestě domů najdete
nejvíc hříbků právě u silnice, protože pod
svícnem je největší tma a vzpomínáte na
babičku s dědou, kteří vám říkali, že
v lese se mluví tiše a co neznáte nebo nesbíráte máte nechat na pokoji. Holt někdo takové dobré duše neměl a na úctu
k přírodě ani nepomyslí.
Napsal a nakreslil Ing. Aleš Straka
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Letecká bitva nad Kovalovicemi
Celá ofenzívní mise do střední Evropy
probíhala tak, že nejprve vzlétly svazy
bombardérů a s časovým odstupem pak
vzlétli stíhači. Bombardovací stroje se
stíhači se setkaly na určeném místě zvaném Rendezvous Point(R/P) – obvykle
jezero Balaton – a společně pak letěly
k cíli (tzv. Penetration). Nad cílem převzala bombardéry následná seskupení
stíhačů a zajistila tzv. Target cover. Při
návratu od napadeného cíle převzala
bombardéry třetí vlna stíhačů a doprovodila je do Itálie.
Dne 25. srpna 1944 celkem 314 Fortressů (americký čtyřmotorový bombardér Boeing B-17) a Liberatorů 5. (čtyřmotorový bombardér - páteř 15.
americké letecké armády) a 304.BW
(bombardovací křidlo), doprovázených
110. Mustangy (jednomotorový jedno-

Německá stíhačka FW 190F-8
k letišti v Prostějově, tehdejší základně
I./SG 152. Pumy na ni začaly dopadat již
kolem 10.30 hod.
Všechny tyto vojensky důležité cíle
utrpěly vážné škody. Bomby zničily celkem 82 a poškodily 821 domů. Nálet si
vyžádal životy 179 osob a 107 bylo zraněno.V Líšni bylo 8 domů zničeno, přičemž 25 osob zahynulo a 60 utrpělo zranění, letiště v Prostějově mělo 9
mrtvých, z toho 7 vojáků.

Americký pilot James L. Brooks
místný stíhací letoun) a 306.Lightningy
(dvoumotorový, dvoutrupý, jenomístný
stíhací letoun) FW napadlo průmyslovou
oblast Brněnska.
Vojensky důležitých cílů zde bylo několik. Především šlo o provozy Zbrojovky v Brně, produkující pěchotní pušky,
pěchotní a letecké kulomety a palubní
kanóny. Cílem byly rovněž pobočka vídeňské továrny Flugmotorwerke Ostmark GmbH v Líšni a pobočka hamburské firmy Klockner Flugmotorenbau
GmbH v Kuřimi u Brna. Obě továrny
vyráběly především součásti leteckých
motorů. Posledním brněnským leteckým
cílem bylo letiště ve Slatině, kde sídlila
II./SG 101. Útok na Líšeň a Slatinu zahájilo 159 Fortressů od 5. BW v 11,04
hod. na Brno a Kuřim zaútočilo v 11,05
hod. celkem 82 Liberatorů od 304. BW.
Další svaz čítající 71 Liberatorů 55. BW,
chráněný Lightningy a Mustangy mířil

Nadrotmistr Bruno Schulz

Luftwaffe, vyčerpaná urputným bojem a ztrátami z předešlého dne, se nevzchopila k vážnému odporu. Náletu se
pokusily čelit pouze Focke Wulfy Fw
190 od operačně výcvikové bitevní jednotky I./SG 152 z Prostějova a pravděpodobně z Vyškova. Pilotovali je převážně instruktoři. Němečtí piloti se
pokusili o útok na svaz, ale ke střelbě na
bombardovací svazy se dostalo jen několik z nich. Většina se stala kořistí přesily
amerických stíhačů ještě před tím, než
vystoupala do potřebné výšky. Utkání
tak proběhlo téměř výhradně v americké
režii. Boj probíhal téměř ve výši stromů,
takže obyvatelstvu okolních obcí se naskytla vzrušující podívaná. Sloupy mastného dýmu stoupajícího k moravské obloze totiž patřily výhradně německým
letounům. V průběhu hodiny, mezi 11.17
a 11.50 hod. američtí stíhači nárokovali v
prostoru od Prostějova po Brno celkem
10 jistých sestřelů. Sami z boje vyvázli
beze ztrát.
Jedna německá stíhačka Fw190F-8,
kterou sestřelil s největší pravděpodobností americký pilot James L. Brooks
byla zasažena nedaleko naší obce. Kabina spadla ve Žlebích, pilot letěl dál až do
Lomů, kam dopadl. Byl to Němec nadrotmistr Bruno Schulz narozen
27. 4. 1918. Motor letěl dál až na Pastviska a tam se rozletěl na sto kusů po
okolí. Mrtvé tělo odnesli občané do hasičské zbrojnice.
Pan Filip Stanislav, rolník z Kovalovic čp. 87, oral asi sto metrů daleko od
tohoto místa, střepina mu roztrhla bok
těla a musel do úrazové nemocnice. Také
byl lehce zraněn od střepiny p. Vincenc
Blahák č.p. 32, který pracoval ve své zahradě. Utrpěl zranění na své ruce. Po lékařském ošetření byl propuštěn do domácího ošetřování. Proslýchá se, že od
vzniklé havárie byly tlakovou vlnou poškozeny některé domy v nedalekých
Vin. Šumicích.
Připravil Petr Šmerda
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Cestovní pasy
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Vinobraní

Od 1. září platí novela zákona
č.329/1999 Sb., o cestovních dokladech
podle níž jsou tyto změny:
Občané žádají o cestovní pas pouze
na pracovišti MěÚ Šlapanice, Opuštěná 2.
Nelze zapsat děti do 15 let.
Správní poplatek pro osoby:
nad 15 let
600,- Kč (platnost 10 let)
5 – 15 let
100,- Kč (platnost 5 let)
Cestovní pasy vystavené před
1. září platí do doby, na kterou byly
vystaveny. Jako cestovní doklad do
států Evropské unie slouží občanský
průkaz – nový typ se strojově čitelnými údaji – zelená karta.

Vinná réva se v našich zemích pěstuje již od dob Karla IV. V menší či větší míře
se vysazovala v nejrůznějších oblastech. Jižní Morava a oblast kolem toku Labe
jsou pro pěstování vinné révy z hlediska klimatických podmínek nejvhodnější.
K vinobraní se vztahuje mnoho pranostik.
• Březen – pospěš s řezem
• Spí-li révy do svatého Jiří, na dobrý rok každý věří. (24.duben)
• Urban krásný, vyjasněný hojným vínem nás odmění. (24. května)
• Medardovy mrazy vinné révy nepokazí. (8.června)
• Prší-li na svatého Barnabáše padají hrozny do koše. (11.červen)
• Červen mokrý a studený, vinař krčí rameny.
• Když o svatém Vavřinci slunce svítí, budeme dobré víno míti. (10. srpna)
• Krásně je-li o Bartoloměji, vinaři se smějí. (24. srpen)
• Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní. (28. září)
• Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutné oči mhouří. (26. prosince)
• Je-li v prosinci Mléčná dráha jasně a zřetelně viděti, bude rok budoucí víno viděti.
Je-li jen částečně viditelná, nebude mnoho obilí a vína.

Tajenka − pohledy do historie
Hrad na zalesněném kopci severně od Pozořic byl rozbořen za
válek mezi moravskými markrabaty …...........viz. tajenka. Již
roku 1402 se o něm hovoří jako o zřícenině, ale ještě dnes
jsou v místě zvaném Na hradě patrné nerovnosti.
1
A
B
C
D
E
F
G
H
I

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

VODOROVNĚ: A. Alpinum; SPZ aut Mostu; zkouška dospělosti.- B. Ponoření; draví ptáci; Asiat.- C. Osévání; z toho důvodu;
řídká tkanina.- D. Obloha; popěvek; včelstva; pres.- E. SPZ aut
Klatov; tajenka; zde.- F. Oddělení nemocnice; škrabka u pluhu;
nepotištěná stránka; ohrada.- G. Japonské třešně; část Prahy; jižní plod.- H. Kolonie; ve velké dálce; ďábel.- I. Tekutina; pádová
otázka; záněty sliznic.
SVISLE: 1. Svorka; rival.- 2. Mládě kosa; vytyčená cesta.- 3.
Spojka; část střechy.- 4. Láska (anglicky); jednoduché stavení.- 5.
Kusy ledu; druh trhaviny.- 6. Snad; panáky (pálenky); římských
501.- 7. Naše řeka; větřík.- 8. Krajina kolem; obytný dům.- 9.
Hesla; rej.- 10. Pobídka; umělecký směr.- 11. Tihle; řemeslník;
označení českých letadel.- 12. Ukrýt; středová čára.- 13. Uzel;
mzda.- 14. Evropan; výkvět.- 15. Rozpouštět; vařené maso.- 16.
Druh papouška; kleriky. Pomůcka: Love, tetryl, vakát.
Autor: Ing. Ladislav Majer
Řešení tajenky z minulého čísla: Obec Vítovice
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Naši jubilanti
Blahopřejeme všem jubilantům a přejeme jim
pevné zdraví a dobrou pohodu do dalších let.
ČERVENEC - PROSINEC
Jméno

Pokladníková Božena
Šmerdová Anna
Červínková Jindřiška
Lvová Marie
Lev Adolf
Kobliha Oldřich
Vlach František
Pernica Stanislav
Sedláčková Bohumila
Haikerová Božena
Honek Stanislav
Šmerdová Růžena

Věk

Nar.

Č.p.

Jméno

70
70
70
96
70
75
75
80
60
75
70
99

10.7.1936
10.7.1936
13.7.1936
24.7.1910
25.7.1936
31.7.1931
8.8.1931
9.8.1926
18.8.1946
22.8.1931
28.8.1936
30.8.1907

157
89
129
86
91
191
77
116
83
183
26
107

Šumbera Václav
Radová Dagmar
Stejskalová Hedvika
Pernicová Marie
Filipová Marie
Kříž Václav
Martauz Pavel

Věk

Nar.

Č.p.

75
60
80
80
60
75
60

24.9.1931
27.9.1946
18.101926
24.10.1926
29.10.1946
15.11.1931
15.12.1946

17
54
74
116
87
189
2

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.

Vítáme
do života
Terezka Jahodová

30. května

(omlouváme se za chybný a neúplný
údaj v minulém čísle zpravodaje)

Aneta Havlíková
Pavel Buček

Dne 28.8. 2006 oslavil 70. narozeniny
pan Ing. Stanislav Honek,
který zastával v naší obci funkci starosty
v letech 1990 – 2002 a místostarosty
v letech 2002 – 2006.
Za dlouholetou a obìtavou práci pro obec Kovalovice
Vám jménem všech obèanù dìkujeme a do dalších let
pøejeme hodnì zdraví, spokojenosti, a pohody.

13. září
4. srpna

Dne 27. 10. 2006
oslaví manelé
Boena a Václav Šumberovi
50 let manelství.
Srdeènì blahopøejeme
a do dalších spoleènì
proitých let pøejeme hodnì
zdraví, duševní pohody a
spokojenosti.
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