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Vážení spoluobčané,
jako obvykle po několika měsících
předávám několik důležitých informací.
V těchto dnech probíhají dokončovací práce na přírodním koupacím biotopu. Chystají se terénní úpravy pro výsadbu zeleně a zatravnění. Dokončuje se
oplocení celého areálu. Díky firmě Českomoravské štěrkovny Heidelberg Cement Group se podařilo zajistit kamenný materiál na stavbu okrasných zídek
podél čistících lagun. V lagunách budou
vysázeny vodní rostliny, namontují se
čerpadla pro cirkulaci vody. Kolaudace
se uskuteční 7. června, termín slavnostního otevření není zatím stanoven, ale
jistě bude ještě v červnu. Také vrcholí
dokončovací práce na sestavení dřevěných sudů pro účely občerstvení. Využiji této příležitosti k poděkování firmám

NIKA trans Petra Pospíšila, Stolařství
Zdeněk Kalábek a Gozmetal, za odvoz
z Vizovic a následnou montáž již zmíněných dřevěných sudů.
V roce 2006 Mikroregion Rokytnice
a Mikroregion Politaví - Ždánický les
založily občanské sdružení s názvem
„Za Humnama“. Toto sdružení vzniklo
za účelem získávání finančních prostředků v rámci „Operačního programu
Zemědělství-podpory LEADER +“.
Jelikož sdružení musí mít zastoupení
50% státní sektor a nejméně 50% nestátní sektor (různé neziskové a zájmové organizace, drobní podnikatelé), záhy přistoupili ke sdružení zástupci nestátního
sektoru: O.p.s. Větřák se sídlem v Pozořicích, O.S. Tilia ze Sivic, Kulturní
a vlastivědná společnost Podvalák z Bo-

Dokončovací práce na lagunách přírodního koupaliště.

šovic, soukromý vinař pan Pospíšil z Bošovic, soukromá podnikatelka Zuzana
Rausová z Kobeřic u Brna a Agria a.s. se
sídlem v Nížkovicích. V současné době
sdružení vyzývá občany, spolky, podnikatele, aby přistoupili k tomuto sdružení
a předkládali projekty, které povedou
v regionu ke vzniku nových pracovních
míst, ke zlepšení životního prostředí,
k rozvoji místních tradic a kulturního
a společenského života v obcích. Více informací na www.zahumnama.cz.
V průběhu dubna a května bude všem
občanům Kovalovic (mimo Staré Pošty)
doporučeně zasláno stavební povolení
na stavbu kanalizační přípojky. Je nutné,
aby se každý občan po 30ti dnech od
vyzvednutí dokumentu dostavil na Stavební úřad Pozořice, kde mu bude vyznačena doba nabytí právní moci a vydána projektová dokumentace ověřená
stavebním úřadem. Veškeré poplatky
Pokračování na str. 2
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Dokončení ze str. 1
spojené s projektovou dokumentací jsou
již uhrazeny obcí. Podle této projektové
dokumentace se budou realizovat jednotlivé kanalizační přípojky. Příprava
stavby probíhala dle harmonogramu do
okamžiku výběrového řízení na dodavatele. Dle původních předpokladů měl
být vybrán dodavatel do 30. 10. 2006.
Výběrové řízení však dosud není ukončeno, protože došlo k odvolání některých uchazečů proti výsledku. Po námitkách a následném odvolání k Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže nebylo
možno uzavřít smlouvu s vybraným
uchazečem. Předsednictvo svazku rozhodlo dne 4. 4. 2007, že bude zrušeno
výběrové řízení a vypsáno nové dle nového zákona, čímž se zpozdí zahájení
stavby nejméně o půl roku. Bohužel
jsme se dostali do soukolí konkurenčního boje uchazečů o zakázky. Uzavřít
smlouvu a zahájit stavbu s vybraným
uchazečem si nemůžeme dovolit z důvodů hrozby pokuty za nedodržení zákona.
Zahájení stavby se sice oddálí, termín
dokončení 31. 12. 2009 však zatím platí. Rovněž platí i rozhodnutí EU o přiznání dotace.
Již v obecním rozhlase jsme Vás informovali o tom, že firma AVE CZ, s.r.o.
zajišťující svoz komunálního odpadu nebude vyvážet odpad umístěný mimo

nádoby na komunální odpad uložený
v jiných igelit. nebo papírových pytlích
než zakoupených na obecním úřadě s logem AVE CZ - stojí 20,- Kč. Respektujte prosím požadavek svozové firmy, vyhnete se tak zbytečným komplikacím.
Ve středu 23. 5. 2007 v době od
16.00-17.00 hod. před obecním úřadem
provede firma AVE CZ svoz nebezpečného odpadu. Do přistaveného kontejneru lze ukládat staré televize, pneumatiky
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bez disků, staré léky, postřiky, vyjeté
oleje, akumulátory, ledničky, zářivky
atd. Zároveň ve stejnou dobu bude přistaven velkoobjemový kontejner, kde lze
v omezené míře ukládat stará linolea,
rozšroubovaný nábytek, koberce a jiné.
Doufám, že jsem Vás seznámil s nejdůležitějšími informacemi, které jsou
v poslední době aktuální a že se nám
podaří dovést vše ke zdárnému konci.
Starosta obce Milan Blahák

Na přírodním koupališti pokračují dokončovací práce na sestavení dřevěných sudů
pro účely občerstvení.

Výpis z usnesení č. 1/ 2007 Zastupitelstva obce
Kovalovice, ze zasedání konaného dne 27. 2. 2007
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno 8, omluven Petr Filip,
je tedy usnášeníschopné.
Zvolilo: zapisovatele: Kotvrdová Jiřina, a ověřovatele
zápisu: Ing Stanislav Honek, Šmerda Petr.
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje:
- rozpočet na rok 2007 jako vyrovnaný, příjmy4.931.400,- Kč, výdaje 4.931.400,- Kč
- rozpočtový výhled na roky 2008 a 2009 .
- inventuru za rok 2006, viz inventární zápis.
- převod zlepšeného hospodářského výsledku MŠ
Kovalovice do rezervního fondu.
- zařazení obce Kovalovice do územní působnosti OS
MAS Za Humnama
- používání soukromého vozidla starosty pro obecní účely
- příjem dotace 400.000,- Kč poskytnuté z rozpočtu
Jihomoravského kraje usnesením č.1076/07/2 16
Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

- vydání záměru na odprodej části parcely č.470/1
v k.ú.Kovalovice.
- úpravu rozpočtu č. 5 provedenou k 31. 12. 2006. Příjmy
i výdaje poníženy o 275.900,- Kč rozpočet po úpravách –
Příjmy 6.643.600,-+financování 1.390.800,- se rovná výdajům t.j. 8.034.400,- Kč
- výkup části pozemku p.č.243/2 v lokalitě Potočiny
Rozhodlo:
- prodloužit dodatkem č.1 nájemní smlouvu na restauraci
Na Tvrzi po dobu 10 let s nájemcem Bořivojem Mazlem
z důvodu nutné investice z hygienických důvodů ve výši
150.000,- Kč do vnitřního zařízení a zařízení vzduchotechniky, kterou je nájemce ochoten provést na
vlastní náklady.
Pověřuje a ukládá:
- starostovi a místostarostovi jednat podle schváleného usnesení.
Schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva obce.
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Co říkají ekoznačky?
Co říkají ekoznačky?
Do české slovní zásoby v minulých
letech vstoupilo nové slovo ekoznačka.
Co ekoznačka vlastně je, jak se pozná
a co ve skutečnosti označuje?
Ekoznačka je symbol, který informuje zákazníka o tom, že výrobek, který se
mu nabízí, je relativně neškodný, či lépe
řečeno šetrnější k životnímu prostředí než
jiné obdobné výrobky. Šířeji můžeme
mluvit o ekologickém označování výrobků (ecolabelling), neboť obaly výrobků či
návody k nim často obsahují informace
o (skutečné či domnělé) šetrnosti výrobků k životnímu prostředí.
V našich obchodech se můžeme
u celé řady výrobků setkat s takovými
značkami i nápisy. Informace v nich obsažené jsou někdy pravdivé, někdy jde
o polopravdy či zavádějící tvrzení a někdy jde o čirou lež.
Státem garantované ekoznačky jsou
v České republice v současné době pouze
dvě.
První z nich je Ekologicky šetrný výrobek. Tato známka je udělována v rámci
takzvaného Národního programu označování výrobků ochrannou známkou Ekologicky šetrný výrobek, který koordinuje.
To také, ve spolupráci s Agenturou pro
ekologicky šetrné výrobky, připravuje
směrnice pro jednotlivé druhy výrobků.
Firma, která má zájem na tom, aby její
produkty nesly tuto značku, je musí nechat přezkoušet státem akreditovanou
zkušebnou, která potvrdí, že výrobek
splňuje požadavky té které směrnice.
Ke konci srpna letošního roku bylo
touto značkou označeno 213 různých výrobků od 30 firem (z toho bylo 18 českých
a 12 zahraničních firem). Řada výrobců
vytýká MŽP nedostatečnou propagaci
programu Ekologicky šetrný výrobek,
proto se jim prý označování nevyplácí.
Prvním výdajem je totiž jednorázový poplatek 20 000 korun. Zejména nákladné je
ale pro výrobce zaplatit testy v akreditovaných laboratořích. Lépe připravená
kampaň by podle výrobců zvedla i zájem
spotřebitelů o tyto výrobky, a tím by stoupl i zájem producentů o tuto značku.
Program Ekologicky šetrný výrobek
je samozřejmě možné kritizovat jako nedostatečně ambiciózní. Ještě za ministra
Bendy byl vyvíjen značný tlak, aby ekoznačku dostalo co nejvíce výrobků a počet oceněných výrobků byl uváděn jako
doklad úspěchu programu. Tento tlak měl
pak vliv na (menší) přísnost směrnic. Na

druhou stranu je nutno říci, že udělování
ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek je
značně transparentní proces: o podobě
směrnic rozhoduje Rada pro ekologicky
šetrné výrobky, ve které jsou zastoupeni
reprezentanti různých zájmových skupin,
a ekoznačka se přiděluje na základě
splnění těchto kritérií. Směrnice jsou každé dva roky aktualizovány, takže je zde
možnost jejich postupného zpřísňování.
Druhou ze státem garantovaných značek je BIO - Produkt ekologického zemědělství. Výrobky
takto označené pocházejí z hospodářství,
které splňuje poměrně
přísné podmínky Metodického pokynu pro ekologické zemědělství. Splnění kritérií pro její udělení
garantuje certifikační výbor jmenovaný
Ministerstvem zemědělství.
Další skupinou ekoznaček jsou značky, které udělují či udělovaly různé organizace více či méně nahodile zvoleným
výrobkům. Mezi ně patří značka Ecopack,
udělovaná státní zkušebnou 246 (Státní
zkušební ústav lehkého
průmyslu v Českých
Budějovicích), dále
Zelená plaketa firmy
REK s. r. o. a žabička udělovaná nadací
Monitor, kterou založila Strana zelených.
Značka Ecopack byla (současný stav se
nepodařilo ověřit) udělována různým
mnohdy nepříliš ekologickým obalům.
Druhé dvě značky se již delší dobu neudělovaly, ale stále existují a můžete se
s nimi setkat na v minulosti oceněných
výrobcích. Tyto značky se od předchozí
skupiny státních značek liší zejména tím,
že jsou udělovány výrobkům, jejichž ekologické kvality zaujmou udělující organizaci. Neexistují tedy předem stanovená
kritéria, která je nutno splnit.
Konečně existují i značky a nápisy,
které si výrobce udělil sám. Pokud výrobce hlásá, že jeho produkt nepoškozuje životní prostředí, jde o jasnou lež (každý
výrobek více či méně životní prostředí
poškozuje). Často se také setkáme
s tvrzením, že výrobek je recyklovatelný.
Zpravidla (ne vždy) jde o výrobky, které
lze recyklovat jen velmi obtížně a které
k recyklaci nemáte komu předat. Jde
o tedy o polopravdu a pokus zmást spotřebitele.
Důvěřovat můžeme i zahraničním
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značkám analogickým našemu Ekologicky šetrnému výrobku (například Modrý
anděl v Německu, kytička s nápisem Umweltzeichen v Rakousku apod.). Jsou tu
ale dva háčky. Zahraniční výrobek je
(většinou) dovezen z větší dálky než výrobek domácí - a doprava také poškozuje
životní prostředí. A potom většinou neznáme podmínky udělování té které zahraniční ekoznačky, takže nevíme, za co přesně výrobek značku získal.
Konečně je zde oblast neekoznaček tedy značek, které s šetrností k životnímu
prostředí nemají nic
společného. Nejznámějším příkladem je
německá značka Der
Grűne Punkt (Zelený
bod) a méně známý
symbol RESY. Jde
o označení obalů, které
má význam pouze
v Německu a které informuje o tom, že výrobce obalu zaplatil
určitou částku společnostem, které se starají o sběr a využití použitých obalů. Tuto
povinnost výrobcům ukládá německý zákon a nejde tedy o ekoznačku. V České
republice tato značka nemá žádný význam!!!
Ekoznačkou není ani známý symbol
tří šipek . Ten doplněn
číslem a zkratkou informuje, z jakého plastu je výrobek zhotoven.
Takové označení usnadňuje
recyklaci.
Neznamená to ale, že jej někdo skutečně
recykluje, a nedává návod, co s ním má
po použití udělat spotřebitel.
Samozřejmě jsme v tomto článku nevyčerpali všechna ekologická označení
na výrobcích. Chtěli bychom, abyste nás
informovali o výrobcích, na kterých najdete podle vašeho názoru neoprávněnou
ekoznačku nebo nepravdivé tvrzení o šetrnosti výrobku k životnímu prostředí.
Budeme se snažit výrobce kontaktovat
a získat od něj vysvětlení.
Jakub Kašpar, Radek Svítil, (Ekolist
09/97)
Kde můžete získat další informace
o problematice ekologického značení:
Agentura pro ekologicky šetrné výrobky, Český ekologický ústav, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.
Ekologická poradna Veronica,
RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc., p. p. 91,
601 91 Brno.
Hnutí DUHA Olomouc, Křížkovského 14, 772 00 Olomouc, tel. (068) 522 85 84.
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• Malé ohlédnutí • Malé ohlédnutí •
Smrtná neděla kde se poděla
prala plenky u studénky
ruce nohy myla.
Čím si je myla lístečkem, lístečkem
červeným šátečkem ……………….
Jako každým rokem tak i letos jsme po zimních měsících vyhlíželi jaro. Jarní sluníčko probouzelo všechno
živé a tak za chvíli jsme se mohli radovat z prvních sněženek, krokusů, fialek... Lidé takto vnímali příchod jara
od pradávna a vytvořili spoustu zvyklostí a tradic.
Smrtná neděle je jednou z nich a zachovala se i v naší
obci. A tak na Smrtnou neděli zněl naší vesnicí zpěv
děvčat, která ve skupinkách chodila dům od domu s malým stromečkem – lítem, ozdobeným pentlemi a vyfouklými vajíčky.

Ostatky
Ostatkový průvod masek je jednou z nejoblíbenějších tradicí
v naší vesnici. Díky hasičskému sboru, jenž tuto činnost zajišťuje, nemalé skupině mladých nadšenců oblečených do masek a samozřejmě
Sivické kapele, která už tradičně po několik let průvod provází a muzikou dotváří slavnostní ráz celého odpoledne.
Den uzavřela „tancovačka od podlahy“ v sále místního kulturního
domu „NA TVRZI“, na které tentokrát hráli a zpívali za velkého počtu návštěvníků Eva a Zdenek Křížovi.
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Hrkání
Zeleným čtvrtkem počíná pro děti výjimečný čas, a trvá až do slavnosti Vzkříšení na Bílou sobotu. Po tento čas totiž
zvony nezvoní, lidé říkají, že „odletěly
do Říma“. Orientaci v čase udávají děti
hrkáním a klepáním. Ráno, v poledne
a večer.
Tento rok se opět do „hrkání“ zapojily děti z celé vesnice. Takže v každou
denní dobu bylo vždy dostatek dětí, aby
svým hlasitým projevem nahradily zvon
v kapličce.
Chci tímto dětem poděkovat a projevit uznání, že v době prázdnin vstávaly
brzy ráno, aby už o půl šesté šlapaly do
Brnčína a řadily se k pochodu vesnicí.
A menším dětem za to, že z hodinové
obchůzky vesnicí je řádně bolely nožky.

Maškarní ples
Na druhý den v neděli v sále kulturního domu „ NA TVRZI“ byl pořádán
pro děti maškarní ples. Radostná atmosféra rozzářila oči a vykouzlila úsměv na tvářích dětí, rodičů, tetiček
a prarodičů. Vyvrcholením maškarního
plesu bylo losování výher, po kterém si
každé dítě odneslo domů malý dáreček.
Na závěr je důležité připomenout, že
organizátorem a zároveň sponzorem
celé akce byl místní hasičský sbor, kterému chci jménem nás všech poděkovat.
Připravila Jitka Šmerdová

Pranostiky o jaru
Květen
Sníh v máji - hodně trávy.
Chladno a večerní mlhy v máj hojnost
ovoce a sena dají.
Májový deštíček, dej nám ho Pánbíček,
aby se vydařil chlebíček.
V máji vlhko, chladno - bude vína na
dno.
Není-li květen přiliž studený, ani mokrý,
naplňuje stodoly i sudy.
Suchý březen mokrý máj - bude humno
jako ráj.
Májová vlažička - naroste travička,
Májový deštíček - poroste chlebíček.

Chladný květen bude-li rositi,
mnoho sena budeš kositi.
Na mokrý květen přichází suchý
červen.
Májová kapka platí nad dukát.
Májová voda vypije víno.
Deštivý květen - žíznivý říjen.
Je-li v květnu večer tráva zarosena,
hojně bude vína, hojně sena.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Je-li už máj zahradníkem, není stodol
milovníkem.
Jsou-li májové hřiby červivé, bude
suché léto.

Červen
V červnu deštivo a chladno
způsobí rok neúrodný
snadno.
Často-li se v červnu hrom
ozývá, kalné léto potom
přicházívá.
Červen stálý, prosinec dokonalý.
Když kvete chrpa, za čtyři neděle chop
se srpu.
Louku seč, když je ti jí nejvíc líto.
Co se v červnu vylíhne, velmi často
pohyne.
Když se hřiby v létě rodí, ten rok málo
chleba plodí.
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100. výročí narození Františka Neužila

Bitva o krajinu pokračuje
ZAMYŠLENÍ
K bydlení na venkově patří jistý komfort - když máte čas, můžete se jít s dětmi, se psem, či sami projít „za humna“ na procházku. Taková procházka otevřenou krajinou má své příznivé účinky.
Kdo si umí vychutnat „doteky přírody“ nebo výhledy do krajiny, ten
nejlíp ví, o čem mluvím. Urbanizace (zastavování) krajiny však plíživým tempem pokračuje. Kde dříve kolem polní cesty kvetly jabloně, šípky nebo se zelenalo pole jeteliny, tam je dnes asfaltová silnice lemována domy. V lepším případě s předzahrádkami, v horším
případě s dvoumetrovým plotem nebo betonovou zdí. Větřák hledá
způsoby, jak včas upozornit na „hodnotu krajiny“ pro přírodu i pro
člověka. Snažíme se vytipovat nejcennější místa v naší obci, pokusit se „odkrýt“ jejich utajenou krásu a přesvědčit zastupitele, aby
tato místa uchránili od urbanizace. Zajistit lidem jejich „právo na
krajinu.“ Způsobem, jak zachránit kus zajímavé krajiny pro občany,
je také naučná stezka Františka Neužila. Její budování schválilo pozořické zastupitelstvo v září 2006. Byla obnovena část staré cesty od
Kovalovic na Jezera, vysázena lipová Alej Františka Neužila, opraven Bajerův kříž a chystáme další zajímavá zastavení např. rozhlednu na Kněží hoře, ale o tom zase někdy příště...

1
2

3
4

5

1. Marek Šmerda - 4. třída
2. Martina Lvová - 2. třída
3. Kamil Kotvrda - 6. třída
4. Monika Šmerdová - 7. třída
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VÝTVARNÁ A LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
U příležitosti oslav rodáka z Jezer, spisovatele Františka Neužila,
vyhlásil městys Pozořice v loňském roce literární a výtvarnou soutěž
pro žáky základních škol na téma : Historické romány Fr. Neužila.
Dětem se podařilo zajímavým způsobem zachytit historii hradu Vildenberka i napoleonské „Bitvy tří císařů“. Při slavnostním programu
20.4. 2007 byli nejúspěšnější z nich odměněni. Také Kovalovice zde
měly své zástupce: v kategorii výtvarné Kamil Kotvrda, Martina Lvová, Klára Ondráčková.V kategorii literární uspěla Monika Šmerdová.
Gratulujeme!
Mgr. Aleš Tinka, Větřák a ČSOP Pozořice
Hrad Vildenberk
Tam na tom kopci kdysi stál
hrad, ale ten nebyl sám.
Ten měl spoustu poddaných
a ozýval se z něj jen smích.
Na loutny tam pěvci hráli
a baviči, ti se smáli.

5. Klára Ondráčková - 4. třída

Jednou ale přišla zpráva,
že zlí Říčtí přijdou zprava.
Vyloupí je raz-dva-tři
a co teď mí bratři!
Pánovi to dalo práce,
aby svolal všechny rádce.

Kompost, poklad pro zahrádkáře
Kompost patří mezi ty zahradní suroviny, které mají mnohostranné využití
a vzniká vlastně recyklací. Surový kompost se využívá k základnímu hnojení,
vyzrálý kompost zlepší strukturu půdy.
Umístění kompostu:
• vždy v přímém kontaktu s půdou, aby
k němu měly přístup půdní organizmy
a svinky, roztoči, červi
• chránit před větrem, který jej vysušuje,
zastínit
• nevysazovat v blízkosti břízy, odebírá
živiny a zásoby vody, vhodný je černý
bez
na kompost nepatří :
• nerozložitelné látky (papírové krabice
potažené folií)
• odpad z vysavače, křídový nebo barevně tištěný papír
• zbytky olejů nebo barev
• rostliny ošetřované pesticidy a rostliny
napadené chorobami
• psí a kočičí výkaly, fekálie
do kompostu patří:
• zahradní odpad: (vypleté plevele,
stonky trvalek) posekaná, trochu proschlá tráva v tenké vrstvě, obsahuje velké
množství dusíku, ve větší vrstvě hnije
a zapáchá, listí obsahuje velké množství

uhlíku, ale málo dusíku, proto se promíchá s posekanou trávou nebo kuchyňskými nebo živočišnými odpady, dubové
a ořešákové listí obsahuje hodně kyseliny
tříslové, a proto se do něj přimíchává
mletý vápenec, rostliny pro zelené hnojení, obsahují mnoho dusíku
• odřezané větve, piliny a kůra jako
strukturní materiál pro vlhký kompost
• seno a sláma pro odsátí přebytečné
vody, je-li kompost příliš promočený
• kuchyňský odpad: slupky ovoce a zeleniny, vařené zbytky, vyluhovaný čaj, filtry s kávovou sedlinou, vaječné rozdrcené skořápky, zbytky pečiva
• novinový papír - pouze černobílý,
zmačkaný, obsahuje hodně uhlíku
• chlévská mrva nebo hnůj drobného
zvířectva
• minerální látky: kamenná moučka, jílovité materiály, dusíkaté vápno (pozor je
jedovaté a v první fázi působení uvolňuje kyanid, nutné cílené a opatrné užívání), mletý vápenec (ne hašené vápno, působí sice rychle, ale vede k úbytku
dusíku)
• popel ze dřeva (vysoký obsah draselných solí), nepoužívat popel z uhlí, neboť
obsahuje těžké kovy
• je možné přidat koupené směsi mikrobiální flóry v sušené podobě nebo rost-

Ti plán dobrý sestavili
a Vildenberk ubránili.
Říčtí se teď s hanbou vrací,
živí se už jenom prací.
Na hradě je ale slávy,
vítězství tu všichni slaví.
A takhle tam všichni žili,
dokud ten hrad nezbořili.
Pár kamenů tam v lese stojí
o dávné slávě vypravují.
Však v myslích lidí žije dál,
hrad Vildenberk, který tam stál!
Napsala Monika Šmerdová (13 let)

linné výtažky např. z kozlíku nebo přesličky.
Většinou se provádí vrstvení kompostu tak, že 25 cm až 30 cm vrstvu smíšeného rostlinného materiálu posypeme
slabě kamennou moučkou nebo vápnem,
na ni přijde živočišný odpad a buď tenká
vrstva koupeného dusíkatého hnojiva
nebo chlévské mrvy. Nikdy však nesypeme vápnem vrstvu hnoje.
Pro zdárné vyzrátí kompostu je důležitý poměr uhlíku a dusíku. Uhlíku by
mělo být 30krát až 25krát více než dusíku ( C/N 30:1 až 25:1 ).
Suroviny s vysokým obsahem uhlíku:
Papír (1000:1), piliny (100:1 až
500:1), odřezky dřeva (100:1 až 150:1),
sláma (60:1 až 100:1), borovicové
a smrkové jehličí (50:1), kůra (35:1), listí (30:1 až 60:1)
Suroviny s vysokým obsahem dusíku:
Hnůj s vysokým podílem slámy (25:1
až 30:1), slepičí trus (13:1 až 18:1), bobovité rostliny pro zelené hnojení (15:1
až 25:1), odpad ze zeleniny (12:1 až
15:1), kuchyňský odpad (12:1 až 20:1),
posekaná tráva (12:1 až 25:1).
Kompost je třeba provzdušňovat
a přehazovat.
Ing. Eva Mollová - TILIA (Lípa)
e-mail: tiliacz.@atlas.cz
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Spisovatel František Neužil
V sousední obci Pozořice si letos připomínají
100 let od narození spisovatele, který ve svých
knihách píše o svém rodném kraji, který je
opravdovému člověku vždy drahý, na nějž rád
vzpomíná a k němuž se váže jeho celý život. A
jelikož Kovalovice patří do blízkého okolí jeho
rodného kraje, nemohl opomenout ve svých
knihách nezmínit se i o naší obci.V rámci oslav
probíhaly na ZŠ Pozořice a ZŠ Viničné Šumice
výtvarné a literární soutěže, kterých se zúčastnily i děti z Kovalovic.
František Neužil se narodil 9. května
1907 v obci Jezera, která je od roku
1942 součástí Pozořic. Do školy chodil
v Rousínově a pak na vysokou školu do
Brna. Stal se učitelem se zaměřením na
češtinu a dějepis. Jeho působiště byla
velmi pestrá. Nejprve nastoupil do Uničova-Šumvaldu, dále učil v Novém Jičíně, v rodných Pozořicích, v Rybníčku
u Uničova a v Olomouci. Během války
učil nedaleko Prahy, v Středoklukách
a v Kojeticích. Po válce narukoval do
Ústí nad Labem a po skončení vojny
chtěl zase učit ve školství, musel se vrátit na Moravu. Zde působil nejprve
v Orlovicích a nejdéle pak v Želči
u Prostějova. Ale stále častější problémy s komunisty mu však nedovolily doučit až do penze. Své občanské zaměstnání zakončil prací v archívu, nejprve
ve Vyškově a nakonec na zámku ve
Slavkově. Na penzi se přestěhoval do
Brna-Řečkovic, odkud rád zajížděl do
rodných Pozořic, a zde se uzavírá jeho
životní pouť dne 22. listopadu 1995.
Učitelské povolání a zájem o historii
doplněné ještě působením v archivech
podněcovalo tvorbu určitého zaměření,
čímž do jisté míry splývalo občanské
povolání s literární produkcí. Psal velmi
čtivě, proto se o jeho knihy projevil velký čtenářský zájem. V jeho knihách
jsou převážně historické náměty, neboť
vzděláním byl skutečný historik a dějiny byly jeho koníčkem. Je známý také
pod řadou pseudonymů jako Franta Pozořický nebo Fráňa Jezer.
Jeho prvotiny začínajícího literáta
jsou básně, dílka, ve kterých se projevuje mladistvé nadšení, cit a náboženské zanícení: Před nedělí, 1928 – básně,
Novojičínští knihtiskaři, 1928 – lyricko-epické skládání, Zjevení lásky, 1929
– lyrika, Světlo z Galileje, 1929 – lyrika a Pět v kruhu – Intepretace, 1932.
Až potom začíná psát romány, za

jeho života mu vyšlo přes dvacet knih,
některé ve více vydáních. Ve svých dílech nás zavádí do kterékoliv historické
doby. Nejraději píše o svém rodišti
a nejbližším okolí - ať jsou to poměrně
nedávné počátky budování cementárny,
vzdálenější napoleonská doba či revoluční rok 1848, - ale nevyhýbá se ani takovým námětům jako je trilogie o přemyslovských královnách, nebo nejstarší
dějiny z doby Velké Moravy.
Přehled díla:
Země v průvanu, 1936 – román
z Brněnska
Plemeno Hamrů, 1940, 1944, ….?,
1947, 2002, – román
Modrý zvon, 1941, 1942 – román
z Podřipska,
O krejčím Dadákovi - 1944
Znamení šelmy, 1947 – román
Prsten, 1959, 1970, 1990
Především naději, 1963
Mezi námi noc, 1964
Královna Eliška Rejčka, 1968, 1980
Královský sen, 1970
Trýzeň slávy, 1972, 1977
Ohnivá jeseň, 1973, 1979 - román
o královně Kunhutě
Zlomená pečeť, 1976, 1983, 1988
Milostný herbář, 1976
Živý kámen, 1978
Raněné pole, 1981
Řezenské ortely, 1984
Stíny pod piniemi, 1986
Bosý biskup z Libice, 1991, román
o sv. Vojtěchu,
Poslední jeho knihou je Stříbrné
vzpomínání, která byla vydána až po
jeho smrti v r. 1997, završující jeho literární tvorbu v podobě vlastní autobiografie ve vzpomínkách na dětství, školní léta i celý život.
Připravil Pavel Vrba
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Jarní adrenalinový úklid
Investigativní redaktor časopisu “
VÝBORNĚ “(chápej BRAVO)pro teenagery, vedl rozhovor s mladými aktivisty,
které zastihl v plné práci při úklidu lesa.
Hovoří s jedním z nich:
Ahoj lidi, co to tady nacvičujete?
No, zkoušíme tady z toho smeťáku
zase udělat les, víš!
Počkej, to je tam toho tolik?
Jasně. Petky, sklinky, céda, starý
comply, lednice, pneumatiky, barvy, autobaterie, ytongy, sádroše, stříkačky a
jehly, izolace z kabelů, domovní a zahradní odpad a další stavební zbytky i
hračky. Je toho mnohem víc, ale nechce
se mi dělat inventůru.
Ty jo, to je arzenál! Co bys tak
vzkázal těm, co to sem nosí?
Co?.... Ať to aspoň třídí, blbě se tahají po lese čtyři pytle na třídění. A ať z petek vylívají zbytky a pak je sešlápnou.
Musíme to dělat za ně a není nic příjemnýho, když na tebe stříkne neznámej
smrad. A jedy ať neschovají, ať je lidi
vidí. Dyž o nich nevíš a napiješ se ze studánky, běhavka může být nejmenší zlo.
A to je všechno?
Tak, co ještě? Víš co, ať nosej dál, nemáme zjara roupama co dělat, tak ten
fujtajbl můžem zase uklidit.
Do rozhovoru vstupuje další aktivista:
Bůne, poď nám helfnout, máme tady
jetej otoman.
Už idu, už idu, no ne, ty jo, ten je náš,
to sem musel vyhodit můj otec.
Cože, tvůj otec vyhodil a ty budeš
uklízet!?
V pohodě, jde mi příkladem.
Tomu nerozumím.
To neřeš, až budu velkej, taky budu
dělat binec, kde mě napadne, aby to pak
někdo, třeba mladý idealisti mohli uklízet. Nemá to logiku, co?
Tak to mi hlava nebere. Ty si myslíš, že to nikdy neskončí?
Neskončí. Lidi budou pořád dělat
věci, co nemaj hlavu ani patu. A pojď
nám taky pomoct, než tě přejdou ideály.
Tak jo. Víš, ale nejde mi se s tím
srovnat, sakra ten otoman je jak cent!
Víš, co tě srovná, když sem přijdeš
pozítří a bude tu nový smetí, někoho to
asi baví, možná nás špizuje a už kuje plány co sem zas vyhodí.
Fakt jo!? A to se ... teda co to je za
strašný randál?

To je bratranec a jeho kámoši na
kroskách, jezdí po polích a v lese. Adrenalin, znáš to.
Jako dělá jim to dobře, jsou z nich
chlapi jo?
Jasně, právě to, že se to nesmí je ten
správnej vodvaz! Doma na zahradě by to
nebylo cool.
Aha, tam běží nějaký poděšený zvířata!
To jsou srny, oj, to byla šlupka, podívej, jak si ta menší rozflákla hlavu o ten
strom, tý už asi nepomůžem.
No to asi né. A co bratranec s kamošema, ti nechodí uklízet les?
Cha, cha. Ale ty potlučený zvířata by
posbírat mohli.
A už je chytli policajti?

Bráchance ne, má na espézetce babičiny spoďáry.
Spoďáry jo!? Člověče, nějak to
všechno těžko trávím.
Jasně, na vlastní oči je to jiný než v
televizi nebo z doslechu. Jak to budeš
trávit, až najdeš cizí odpadky na svém
dvorku nebo motokrosaře na svý zahradě? Zatím to tak není... Hele, co to tady
máme? Plný sáčky z odpadkáče a v nich
velikonoční pohlednice s adresou. Na, jdi
tam a vezmi to s sebou, ukaž jim to. Udělej s nima rozhovor. Možná to bude adrenalin...
Jo, du do toho. Dík za tvůj čas.
V pohodě. Za rok nashle.
Napsal a nakreslil Aleš Straka

10

2/2007

KOVALOVICKÝ ZPRAVODAJ

„Jsem šťastný - buďte šťastní i vy!“
V těchto dnech si připomínáme druhé
výročí úmrtí papeže, který se nesmazatelně zapsal do dějin XX. století - Jana
Pavla II. Věnujme mu proto následující
vzpomínku.
Jan Pavel II., vlastním jménem Karol
Wojtyla, byl zvolen papežem 16. října
1978 v 58 letech. Byl to nejmladší papež od volby Pia IX., který byl zvolen
v roce 1846 ve čtyřiapadesáti letech. Byl
první neitalského původu za 455 let (od
smrti Hadriána VI. v roce 1523). Byl
třetím nejdéle sloužícím papežem v téměř dvoutisícileté historii římskokatolické církve; jeho pontifikát trval 26 let,
pět měsíců a 16 dní.
Když byl v roce 1876 zabrán papežský stát, papežové se na protest stali
„vatikánskými vězni“, tj. od svého
zvolení neopouštěli Vatikán. Proto
když papež Jan XXIII. se v roce 1958
vydal vlakem do Assisi, byla to málem
světová senzace a když jeho nástupce
Pavel VI. podnikl čtyři zahraniční cesty, psaly o tom všechny světové deníky. Jan Pavel II. tuto praxi radikálně
změnil. Jeho první cesta vedla na konci ledna 1979 do Dominikánské republiky, Mexika a na Bahamy. V papežském úřadu vykonal 104 zahraničních
cest, na svém kontě má i 146 cest po
Itálii. Jako římský biskup navštívil 301
z 334 farností, některé z nich několikrát. Navštívil jednou nebo vícekrát
129 zemí, 620 metropolí a měst
a mimo Vatikán strávil 822 dní. Při zahraničních návštěvách procestoval 1,2
milionu kilometrů a pronesl přes 3000
projevů. Bývalé Československo bylo
v dubnu 1990 již 46. zemí, kterou Jan
Pavel II. navštívil. V České republice
byl jako papež dvakrát: v květnu 1995
a v dubnu 1997. Na poslední zahraniční cestu se vydal do francouzských
Lurd v srpnu 2004.
Při 1160 generálních audiencích při-

Farní charita Pozořice
děkuje všem, kdo jste přispěli do charitní sbírky dne 25. 4. 2007. Odvezly se
dvě nákladní auta věcí, na dopravu se
vybralo 6 110 Kč, na adopci na dálku
20 250 Kč.
Všem dárcům ještě jednou děkujeme,
pracovníci Farní charity Pozořice

jal celkem skoro 18 milionů věřících;
kromě toho ve Vatikánu přivítal přes
1350 politických osobností a to včetně
více než 700 hlav států, které přijal jak
na oficiálních, tak na soukromých návštěvách. Podle italského novináře Orazia Petrosilla přijelo do Říma do Vatikánu kvůli papežovi přes 400 milionů
poutníků.
Papežovy projevy a další dokumenty
představují přes 80 000 stran textu. Vydal také pět knih: Překročit práh naděje
(1994), autobiografii Dar a tajemství
(1996), sbírku básní Římský triptych
(2003), autobiografii Vstaňte, pojďme
(2004) a poslední vzpomínkovou knihu
Paměť a identita (2005). Všechny tyto
publikace vyšly také v češtině.
Za více než čtvrt století pontifikátu
svatořečil papež 482 nových svatých
(před ním všichni papežové dohromady
300), 1338 lidí blahořečil - také více než
všichni papežové dohromady (1310 od
reformy procesu svatořečení v roce
1588).
Blahořečení Matky Terezy 19. října
2003, jen šest let po její smrti, bylo donedávna nejrychlejší v historii katolické
církve. Překonalo ji blahořečení samotného Jana Pavla, protože v pondělí
2. 4. 2007, po pouhých dvou letech, se
konalo závěrečné zasedání komise, která jeho blahořečení připravovala. Otázka slavnostního vyhlášení je už tedy jen
věcí času.
Papež uvedl do úřadu rekordních 231
kardinálů, 21. října 2003; počet aktivních členů kardinálského kolegia je nyní
183. Jen 119 členů kolegia ale je mlad-

ších 80 let (116 z nich jmenoval Jan Pavel II.), a tudíž mohou volit nového papeže.
Jan Pavel také dal celému světu svědectví o lidském umírání. Přál si zemřít
doma, obklopen svými přáteli a spolupracovníky, v trpělivém snášení všech
obtíží umírání. Na svatopetrském náměstí se shromáždily davy lidí. Přišli
také mladí lidé, které Jan Pavel dlouhá
léta zval na světová setkání mládeže.
„Celý život jsem vás vyhledával a nyní
jste vy přišli za mnou. Děkuji Vám za
to.“ Tato poslední slova adresovaná mladým lidem, byla slovy díků.
V sobotu 2. 4. 2005 večer se na náměstí sv. Petra v Římě shromáždilo nejméně sto tisíc lidí, aby se účastnilo
modlitby za Svatého otce. Arcibiskup
Leonardo Sandri pak krátce před desátou podal zprávu o smrti: „Drazí bratři
a sestry, v 21:37 se náš milovaný Svatý
otec vrátil do Otcova domu. Modleme
se za něho.“ Na Svatopetrském náměstí
se rozlehl dlouhý potlesk a po něm zavládlo hluboké ticho. Shromáždění se
ihned začalo modlit slavný růženec. Po
druhém desátku se rozezněly vatikánské
zvony ohlašující smrt Petrova nástupce
a v rozsvícených oknech papežské knihovny se objevil obrys kříže.
Podle italských médií napsal Jan Pavel II. svým spolupracovníkům krátce
před smrtí krátkou zprávu: „Jsem šťastný, buďte šťastní i vy. Modleme se společně s radostí. Radostně všechno svěřuji Panně Marii“. Je to jeho odkaz i nám
všem.
Připravil P. Jan Nekuda

Plánovaná představení
divadelní společnosti
Cimrman Revival Sivice
neděle 3. června

Dlouhý, Široký a Krátkozraký, Brno, Bezbariérové divadlo Barka, zač. 19.00 h
Benefiční představení pořádané ve spolupráci s organizací APLA – Asociace pomáhající lidem s autismem.
sobota 9. června
Dlouhý, Široký a Krátkozraký, Jiříkovice, Orlovna,
zač. 22.00 h
Představení odehrajeme v rámci festivalu amatérských
divadel Žně na Stodole.
Bližší informace ohledně našich her rádi podáme na crsivice@email.cz
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Důrazné upozornění na zákaz vjezdu na komunikace v lesích
Lesy České republiky s. p. důrazně upozorňují majitele
a provozovatele jednostopých a dvoustopých motorových vozidel na dodržování zákazu vjezdu na obslužné zpevněné
a nezpevněné komunikace v lesích, který vyplývá zejména ze
zákona č.13/1997 Sb..., o pozemních komunikacích v platném
znění, a parag. 20 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném
znění, kterým je v lesích stanoven zákaz vjezdu a stání s motorovými vozidly.
Dále velmi důrazně upozorňují majitele a provozovatele

jednostopých a dvoustopých terénních motorových vozidel,
ať už s SPZ nebo bez ní, že se jízdou v lesích a polní krajině
dopouštějí porušování shora uvedených právních přepisů
a vystavují se tak udělení pokuty ve značné výši a odpovědnosti za jakoukoliv jimi způsobenou škodu. Lesy České republiky apelují tímto také na rodiče provozovatelů těchto vozidel s tím, že takové jednání jejich dětí je vysoce nemorální
a neetické a vůči ostatním návštěvníkům lesa a polní krajiny
nebezpečné.

Zpráva o činnosti TJ Sokol Kovalovice
V uplynulém období probíhala v tělocvičně
pravidelná
cvičení těch nejmladších pod vedením
Standy Žemly, kterého během jeho nemoci zastupuje Zdeněk Stejskal. Dále se
zde pravidelně hraje fotbal a badminton.
V měsíci lednu se v restauraci Na
Tvrzi uskutečnila schůze zástupců účastníků Východní konference, kde byly
dohodnuty termíny turnajů pro 9. ročník
a rozlosovány zápasy na jednotlivé turnaje. Série turnajů se zúčastní 2 mužstva
z naší obce - Staří orli, které v této sezoně reprezentují Vlach L., Vlach M.,
Šmerda S., Čulík R. a Pokladník
R. a dále mužstvo Pozdní sběr, které reprezentují Sejkora V., Mazal A., Sekvenc
O., Hloušek J. a Brázda P. První turnaj
série se uskutečnil v měsíci březnu ve
sportovní hale v Rousínově. Pozdní sběr
se umístil na druhém místě a Staří orli
byli třetí. Další turnaje se uskuteční 12.
května ve Viničných Šumicích, 9. června u nás v Kovalovicích, 23. června ve
Vítovicích a závěrečný turnaj pak 25.
srpna v Královopolských Vážanech.
V měsíci březnu se uskutečnila valná
hromada tělocvičné jednoty, na které
byl zvolen starosta a nový výbor.
Dále byly v měsíci březnu uklizeny
mantinely. Bohužel letošní zima hokeji
vůbec nepřála, takže nebylo možno nastříkat led, ale doufáme, že byl založen
základ pro léta příští a další sezóny budou úspěšnější.
V měsíci dubnu jsme spolu s Hasiči
uspořádali tradiční Večer u cimbálu, na
kterém se vedle příjemné hudby a dobrých vín setkaly s velkým úspěchem i vynikající vepřové pochoutky. Tento večer,
který byl uspořádán již popáté, navštívilo
125 doufáme že spokojených hostů.
V současné době bylo provedeno poměrně náročné osazení pletiva, které
bude sloužit k ochraně budovy, takže je
možno dokončit fasádu budovy.

8. května se uskutečnila nejnáročnější akce naší jednoty, a to 33. ročník Pochodu osvobození. Zúčastnilo se ho celkem 143 turistů, nejvíce na trase 15 km,
a to 126, trasu 25 km prošlo nebo projelo na kole 13 účastníků a trasu 35 km
pak 4 účastníci. Bohužel letošní nepříznivé počasí mělo nepříznivý vliv nejen
na celkovou účast, ale i na účast na delších trasách.
V loňském roce započala naše obec
výstavbu nového koupaliště. Vzhledem
k tomu, že bezprostředně sousedí s pozemky naší jednoty, dotkla se tato stavby

i nás. Především bylo nutno z naší strany
vyjít vstříc některým potřebám obce. Během zimní sezóny jsme poskytli oplocený kurt k uskladnění stavebního materiálu a obec našich pozemků částečně
využívala k dopravě materiálu. Dále
bylo dohodnuto, že poskytneme naše inženýrské sítě k připojení provizorního
kiosku, který bude umístěn vedle naší
budovy a bude sloužit pro koupaliště.
Během jeho provozování umožníme využití našeho sociálního zařízení.
Starosta TJ Bc. Miroslav Vlach
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Rozhovor s Evou a Zdeňkem
Letos byla na ostatkové zábavě i na maškarním plese vysoká účast, za což
vděčíme hudební skupině Evě a Zdenkovi Křížovi, kterým jsme při té příležitosti položili několik otázek.
V kolika letech jsi poprvé držel kytaru v ruce?
Ve 13. letech, ale bylo to až po pětiletém trápení se na housle v LŠU, kde
jsme byli známé duo se Zdeňkem Mazlem, byli jsme okrasou všech schůzí
JZD. Hrál jsem tenkrát druhé a Zdeněk
první housle.
Hrál jsi ve skupině METROPOL, kterou si spousta našich občanů ještě pamatuje, můžeš se o tomto období zmínit?
Byla to normalizační doba - po roce
1969. Název kapely byl původně The
Hell (peklo), což se neshodovalo s ideou
tehdejší KSČ. Na doporučení kulturního
střediska jsme zvolili neutrální název
METROPOL. Často jsem bojoval na
OV KSČ za povolení naší činnosti. Byli
jsme zakázáni na okrese Vyškov pro
ideovou nezpůsobilost. Velmi nám pomáhal pan Mazel-ředitel ZŠ Pozořice.
Zakládající členové - Zdeněk Mazel,
Zdeněk Buchta, Zdeněk Kříž, Miloš
Kloc, Vojtěch Mojžíš a Antonín Daněk.
Takže velká převaha jména Zdeněk.
Kdy jste se rozhodli, že budete hrát
a zpívat spolu?
Bylo to spontální,jako všechno v tehdejší době. Prostě jednou v hospodě
(1968) jsme to vymysleli. Toto se týká
první formace kapely. Časem se obsazení měnilo, až jsme zůstali s Evou
sami(1993). Používáme programovatelný automatický bubeník a basu.
Hrajete po celé Evropě, ve kterém
státě se Vám nejlépe hraje?
Naše mentalita lidové zábavy se nejvíce blíží Německu a Rakousku. Angličané a Španělé mají jiný typ zábavy.

V poslední době hrajeme nejvíce ve
Španělsku na Mallorce (pro turisty z celého světa), a v Tyrolích. Kromě toho
jsme hráli v Portugalsku, Luxemburku,
Švýcarsku, Německu a Lichenštejnsku.

Ovšem nejvíce se nám líbí doma, v Kovalovicích. Máme tu spoustu známých
a přátel.
Jak vypadá Váš pracovní den, nebo
rok?
Hrajeme denně - t. j. 30 pracovních
dnů v měsíci. Turisté se stále mění
a všichni se chtějí na dovolené bavit.
V současnosti hrajeme sedm měsíců na
Mallorce a v zimě jen příležitostně. Byli

POZVÁNÍ NA

TA N E Č N Í P RO D O S P Ě L É
Zahájení 20.10.2007 v sedmi lekcích,
které budou probíhat každou následující sobotu ve 20.00 hod
ve Vin. Šumicích v sále Sokolovny.
Pod vedením tanečního mistra pana Viktora Janči,
lektora z brněnské taneční školy DANZA.
Pokud máte zájem kontaktujte:
Jitka Šmerdová, Kovalovice 50
tel. 544 251 042, mob. 606 878 021
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doby, kdy jsme byli na cestách celý rok.
Na jaře Švýcarsko,v létě Mallorka, podzim Luxemburk a Rakousko. Mezi tím
Německo a Portugalsko. Prostě fofr.
Dohodli jsme se, že v zimě budeme více
doma s rodinou. Denní režim se plně
podřizuje dobré hlasové kondici - přípravě na večer. Spát se chodí ve tři ráno,
budíček v deset. Potom normální chod
domácnosti. Hlavně se moc zbytečně
nemluví – hlasový klid. Pro rodiny, kde
je dominantní žena – ideál.

Kolik jste již prodali vašich nahraných CD a kde je možné je koupit?
Naše CD nejsou běžně v prodeji, - je
to vlastně rarita určená jako suvenýr pro
naše věrné hosty. Jsou nahrány živě
(LIVE), není to sterilní, studiová nahrávka - je to pro nás ukázka doby, ve
které CD vznikala. Tyto CD jsou známá
hlavně v Německu a Rakousku. V těchto
zemích jsme opravdu dost populární.
Každoročně za námi jezdí mnoho věrných hostů. Např. z Německa jedou za
námi 300 km na dovolenou do Rakouska (kde hrajeme), ačkoliv jsme se s těmito lidmi poznali na Mallorce. Mají
také velmi rádi naši českou lidovku.
Co byste vzkázali vašim věrným fanouškům a občanům Kovalovic.....
Chtěli bychom Vám především poděkovat za vytvoření výborné nálady na
Ostatkové zábavě.Cítili jsme se s Vámi
opravdu dobře a doufáme, že se všichni
(ještě ve větším počtu) setkáme příští
rok znovu.
Připravili Jitka a Petr Šmerdovi
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Vlčata
Letošní rok slavíme sto
let od vzniku naší organizace. Vše začalo na malém anglickém
ostrůvku Brownsea, kde poprvé tábořila
skupinka dvaadvaceti chlapců. Trvalo
pouhé čtyři roky a skauting se dostal
i k nám. Během let sice došlo ke třem
zákazům činnosti, ale vždy se našlo dostatek lidí, kteří vzkřísili skautské ideály
opět k životu.
Pozorské středisko vzniklo teprve
v roce 1990. Má okolo 150 členů
a v Koválovicích fungují dvě družinyvlčat (1. až 5. třída) a skautů (6.-9. tří-

da). Družina vlčat má 9 členů a schází se
každé úterý v 17.00 v klubovně za
obecní školkou. Jedenkrát za měsíc je
víkendová výprava do přírody a každý
rok, prvních čtrnáct dní v červenci jezdíme na tábor.
Program schůzek je připraven tak,
aby se kluci naučili samostatnosti, ale
i spolupráci na společném díle. Slouží
k tomu různé hry, dovednosti a disciplíny, se kterými se ve škole nesetkají.
Oproti školnímu systému je také výhoda

v menším počtu lidí a možnosti individuálnějšího přístupu.
Jednou za dva roky probíhají závody,
na kterých kluci předvádějí vše, co se
naučili. Minulého ročníku (2006) se
vlčata zúčastnila s úspěchem, a jen těsně jim utekl postup z kola okresního do
krajského. Disciplíny jsou rozmanité od
zdravovědy přes uzlování a práci s buzolou až po rozdělávání ohně (samozřejmě bez pomoci zapalovače).
Závěrem bych chtěl pozvat všechny
kluky ve věku od šesti do deseti let, kteří touží po dobrodružství a kamarádství,
a kteří nechtějí prosedět celý svůj život
u televize a počítače. Prosím především
rodiče, abyste klukům tuto možnost nabídli protože vy budete s největší pravděpodobností číst tyto řádky…
Opravdové přátelství je vzácné,
a jako každou hodnotu je musíme
hledat, objevit, chránit, živit a konečně
rozšiřovat do celého světa.
Rafaele Pibiri
Pavel Buchta-Vuček
vedoucí oddílu vlčat

Knihovna
Vážení čtenáři,
i v dnešním čísle zpravodaje Vám nabídnu několik nových
knih v naší knihovně.
Je jaro, a tak začneme s květinami. Pokojové a nádobové
květiny pro byt a balkony - tento obrazový atlas nabízí přehledné údaje o pěstování víc jak 500 rostlin, které se v současné době pěstují, včetně naprostých novinek.
Jezdíte na výlety na kole? Pak se Vám bude hodit 99 tipů
na cykloturistické výlety. Víc jak 34 000 km značených cyklotras najdete v novém vydání Cykloatlas - Česko.
Vzpomínky oblíbené české herečky Jiřiny Bohdalové si
přečtete v knize - Měla jsem štěstí na lidi. Ve spolupráci s Jiřinou Bohdalovou napsal Petr Hora.
Nahá Afrika - zajímavý cestopis plný fotografií napsal
Ondřej Havelka. Poznáte zvyky a kulturu některých afrických
národů.
Kurson Robert napsal knihu Stíny hlubin. Skutečný příběh potápěčů, díky nimž se podařilo objasnit několik záhad
z druhé světové války.
Slepičí polévka pro maminku - 101 příběhů pro potěšení, věnovaná maminkám na celém světě. Přečtete si skutečné
příběhy o síle nesobecké, mateřské lásky.

Gillerová Katarina - Láska si nevybírá. Příběh
mladé ženy, která miluje muže, kterého nemůže
mít.
Fojtová Věra - Zástava náhradního srdce - je
příběh Oreny, která po deseti letech manželství zjišťuje, že
každý z nás je schopen zradit a zklamat.
Džungle rtěnek - napsal C. Bushnell. Je to příběh tří zralých žen, kterým se nedaří skloubit kariéru s osobním životem.
Daphne du Maurier - Hladový vrch. Román o pěti generacích rodu Brodricků, bohaté venkovské rodině.
Pacner Karel napsal knihu Královny špionáže - legendy
západních tajných služeb. Příběhy žen, které bez ohledu na nebezpečí pomáhaly svým zemím v boji s nepřítelem v I. a II.
světové válce.
Šimánek Leoš - Pobřeží Pacifiku - reportáže z plavby na
nafukovacích člunech podél pobřeží Kanady na Aljašku.
Knihu si vyberou i čtenáři detektivek. Smrt v lavicích autor Parker Robert. Mrazivý ráj napsal Stuart Woods. Mrtví
ve člunu od švédského autora Mankella Henninga .
A ještě knížka pro nejmenší čtenáře. Básničky a říkanky
k obrázkům J. Lady v knížce Elce pelce kotrmelce, se jim budou určitě líbit.
Příjemné chvíle strávené s knihou Vám přeje a v knihovně se na Vás těší
Milada Terberová
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Tajenka − pohledy do historie
František Neužil, (9. května 1907 Pozořice - 22. listopadu 1995
Brno), známý také pod řadou pseudonymů např. …(viz. tajenka),
byl český básník, romanopisec, autor knih pro mládež, učitel,
archivář a redaktor.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

A
B

B. Umývadlo; ženské jméno; obal na spisy.- C. Část střechy; výkony skokana; praskat.- D. Poprašek; vojenské jednotky; náhorní planina (slovensky).- E. Značka astatu; tajenka; SPZ aut
Olomouce.- F. Patřící Horovi; depo (zastarale); druh pepře.- G.
Žaludeční léky; opak zenitu; mongolský pastevec.- H. Dekagram; koupelnové zařízení; rod houslařů.- I. Části úst; mořská
vydra; součást barviv.
SVISLE: 1. Část kabátu; cár tkaniny.- 2. Odpalovač raket.- 3.
Směnečný ručitel; šosaté kabáty.- 4. Kopnutí; věštec.- 5. Zlato
(francouzsky); věhlas; souhlas.- 6. Divoká lama; africký veletok.- 7. Část básně; umělecký směr.- 8. Proudy; číslovka.- 9.
Osobní zájmeno; kostkované látky.- 10. Dětský pozdrav; vojenský povel; starší spojka.- 11. Talisman; přítel (francouzsky).12. Africký přístav-cíl známé rely; bývalý prodejce benzinu na
Rohlence.- 13. Ovládnouti.- 14. Domácky Kateřina; obyvatel
Latia.

C
D
E
F
G
H
I

VODOROVNĚ: A. Polské město; šlépěj; opravna lodí.-

Pomůcka: ami, arat, depot, or.
Tajenka z minulého čísla: JOŠTEM A PROKOPEM
Autor: Ing. Ladislav Majer

Naši jubilanti

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE
MICHAL KOS

Blahopřejeme všem jubilantům a přejeme jim pevné zdraví
a dobrou pohodu do dalších let.
DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN
Jméno
Severová Julie
Kříž Jaroslav
Mrázková Anna

Věk
93
85
80

Jméno
Mazal Antonín
Turek Stanislav
Železná Marie

Věk
75
60
60

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.

provádím kladení PVC,
korku, koberců,
laminátové podlahy,
broušení a renovace parket
Kontakt:
Michal Kos
Mokrá 342, 664 04
mobil: 605 858 375

PRODÁM − KOUPÍM
Nabízíme občanům možnost prodeje,
či koupi čehokoliv, co vám doma přebývá, překáží, či se stalo již nepotřebným
a myslíte, že to bude moci ještě někomu
sloužit. Tuto nabídku, či poptávku lze
udělat na OÚ nebo u Jitky a Petra Šmerdových č. 50 tel. 544251042
■ Prodám cementové střešní vlnovky 100 cm x 250 cm již použité. Cena
dohodou. Tel. 602 766 516
■ Daruji černé koťátko (kočičku) do
dobrých rukou. K odběru v druhé polovině června. Tel. 544 251 235

Kovalovický zpravodaj - vydává OÚ Kovalovice, připravuje Jitka a Petr Šmerdovi, tel.: 544 251 042, e-mail: petrsmerda@volny.cz. Zdarma pro občany Kovalovic.
Tisk: PROTIS spol. s.r.o., Podolí 115, tel.: 544 228 378. (Neprošlo jazykovou úpravou).

