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Vážení spoluobčané,
dva měsíce prázdnin utekly jak voda,
dětem začínají opět školní povinnosti.
Přírodní koupací biotop zažil první zatěžkávací zkoušku. I přes určité výkyvy
počasí, navštívilo biotop přes 13 000 návštěvníků, což před otevřením nikoho
ani ve snu nenapadlo. Samozřejmě se
našly určité nedostatky, které se v průběhu dolaďovaly. Největším problémem
se zdálo být parkování vozidel hlavně
o víkendech červenci, kdy návštěvnost
dosahovala počtu 1000 lidí.
(Vzhledem k proměnlivosti počasí to
však byla jedna neděle a jedna sobota).
I když je k dispozici parkoviště pro 75
vozidel pod hrází, řidiči jsou neukáznění a parkují co nejblíže u vstupu do areálu, překáží ostatním, pro některé jedince
dokonce není problém zaparkovat ve

vjezdech okolních domů. Omlouvám se
tímto sousedům areálu za vzniklé komplikace, které jsou jen sezónní. Jistě se situace zlepší, až se po kanalizaci vybuduje nová příjezdová komunikace.
Prozatím můžeme jen příjezdovou komunikaci osadit dopravními příkazovými značkami. Pro přehled uvádím příjmy ze vstupného ke konci prázdnin.
Do 31. 8. 2007 navštívilo přírodní koupaliště 13 190 návštěvníků a vybralo se
na vstupném 281 150,- Kč . Od těchto
příjmů je nutné odečíst výdaje cca
120.000,- Kč. Jedná se o mzdy brigádníků, spotřeba el. energie, osazení dřevěných mol protiskluzovými koberci,
doprava drobných oblázků ze štěrkovny
Tovačov, nákup dalších oblázkových
schodů pro lepší vstup do vody, pravi-

Letecký pohled na Kovalovice lokality Náves, Za mlýnem, Brnčín. Dále Potočiny, kde
je postaven nový Přírodní koupací biotop.

delné čtrnáctidenní odběry vzorků vody.
Důležité je, že i po odečtení nákladů
jsme v zisku, narozdíl od koupališť klasických, které většinou končí po sezóně
ve ztrátách stovky tisíc.
Je potěšitelné, s jakým ohlasem jsme
se setkali, kolik různých představitelů
obcí z celé republiky si bylo biotop prohlédnout, aby se přesvědčili na vlastní
oči, jak přírodní koupaliště funguje. Obrovský zájem byl i ze strany televize
a tisku, což bylo pro presentaci obce přínosem. V dalších letech budeme v rámci finančních možností dotvářet zázemí
celého areálu.
Příprava na akci odkanalizování
obce v rámci projektu „Šlapanice čistá Říčka a Rakovec“:
Dne 26. 7. 2007 byla ukončena veřejná soutěž na zhotovitele stavby. Tato
stavba řeší vybudování splaškové kanalizace v obcích Kovalovice, Mokrá-Horákov, Pozořice, Sivice, Tvarožná, Velatice a Viničné
Šumice a odvedení splaškových vod pomocí kanalizačního sběrače
do čistírny odpadních
vod
v Modřicích.
Všichni soutěžící byli obesláni a seznámeni
s výsledkem veřejné soutěže. Nikdo z nich nevyužil
práva na vznesení jakékoliv námitky proti výsledku veřejné soutěže.
Dne 22. 8. 2007 byla podepsána smlouva o dílo mezi investorem stavby a zhotovitelem stavby. Zhotovitelem
stavby je Sdružení Šlapanicko Čistá Říčka a Rakovec (dále jen
„Sdružení“). Vedoucím účastníkem sdružení je firma IMOS Brno,
a.s., účastníkem sdružení je firma
OHL ŽS.
V současné době je zpracovávána
realizační projektová dokumentace.
Pokračování na str. 2

2
Dokončení ze str. 1
Dne 21. 9. 2007 bude předáno staveniště a tím stavba zahájena. Vlastní práce budou zahájeny 8. 10. 2007. Postup
prací bude navazovat na I. etapu od hlavního sběrače u Jiříkovic směrem k dálnici. Dále pak by se mělo postupovat
s hlavním sběračem směrem na obec Velatice, Tvarožnou a dále Sivice. Tyto
obce budou také první, kde se začne budovat síť kanalizačních stok a domovních přípojek. Zahájení prací v naší obci
se předpokládá asi v polovině roku 2008.
Toto do jisté míry závisí na podmínkách
pro postup prací v zimním období.
Co to bude znamenat pro obec a občany obce. Jako každá akce i tato má své
klady a zápory Půjde svým rozsahem
a nákladností o největší akci v historii
obce a z hlediska infrastruktury zřejmě
podobného rozsahu již poslední. Přesto,
že tato stavba má z hlediska financování
exkluzivní podmínky, 79% dotací z EU
a 5% ze SFŽP ještě ten zbytek zatíží
obce úvěrem na řadu let. Pokud by se
však byl nezdařil tento projekt, budou
podmínky v budoucnu mnohem horší.
Je nutné počítat s tím, že bude zhoršen přístup do obcí, zvýšena hlučnost,
prašnost, dopravní zahuštění a pod. Jistě
vyvstanou i další problémy a omezení
normálního života občanů. Hlavním kladem je, že bude vyřešen problém s vypouštěním odpadních vod, který souvisí
s ochranou životního prostředí a kterému by se obec stejně nevyhnula.
I pro každého majitele nemovitostí to
bude určitý zásah do objektu a řekněme
si to otevřeně i do rodinného rozpočtu
zejména při budování přípojek. V této
souvislosti je však vhodné připomenout,
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Letecký snímek - Přírodní koupací biotop v Kovalovicích Za mlýnem. Barevné
fotky leteckých snímků můžete shlédnout na www.kovalovice.cz
že od r. 2008 platí novela zákona o vodách. Tento zákon výrazně zpřísňuje
podmínky pro nakládání s odpadními
vodami a při jeho důsledném dodržování, až na některé výjimky u novostaveb,
by zřejmě těmto nevyhověla téměř žádná domácnost. Jen pro ilustraci. Za odpadní vody jsou považovány veškeré odpadní vody tj. z mytí nádobí, praček,
WC a koupelen. Septiky s přepady do
kanalizace musí být buďto opatřeny filtračním zařízením, nebo přebudovány
na žumpy na vyvážení. U žump musí
být prokázána jejich nepropustnost. Odpadní vody z žump nesmí být vyváženy
na pozemky, ale do čističek, což znamená, že kromě poplatku za objem vody by
se platila ještě doprava. Nelze spoléhat
na to, že stávající stav jistého přehlížení
a tolerance příslušných úřadů bude trvat

stále. Na základě těchto skutečností lze
konstatovat, že v konečném součtu to
bude pro občany značným přínosem i finančním. Jen vybudování žumpy osazené plastovou nádrží se pohybuje řádově
mezi 50 až 75 tis. Kč.
Proto budeme vděčni za maximální
pochopení a trpělivost ze strany všech
občanů obce.Výsledkem bude zlepšení
stavu životního prostředí v obci, čistý
potok a konečné řešení problému s odpadními vodami pro občany, což zvýší
hodnotu každé nemovitosti. Bližší a přesnější informace budeme zveřejňovat na
zasedáních zastupitelstva a ve Zpravodaji. Ještě připomínám, aby si občané
vyzvedli projekty přípojek a nechali vyznačit nabytí právní moci na Stavebním
úřadě v Pozořicích.
Starosta obce Milan Blahák

VÝZVA
Vážení občané, v nejbližších
dnech Vám bude doručen předpis dle
zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, který je třeba doplněný
a podepsaný vrátit do konce listopadu na obecní úřad. V případě nejasností volejte 544 226 009.
VE STŘEDU 24. 10. 2007
OD 16.00 DO 17.00 HODIN BUDE

SBĚR NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
Tradiční Petropavlovské hody

(autobaterie, zářivky,
lednice, televize atd.)
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Vzácné jubileum
Dne 30. 8. se dožívá vzácného jubilea, stých 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
V den oslavy stých narozenin přijel popřát paní Růženě Šmerdové hejtman jihomorava později manželem panem Adolfem Šmerdou z Kovalovic, který ského kraje Stanislav Juránek
v té době navštěvoval ve Slavkomanželství trvající plných 54 roků, vy- je již 12 prezidentů, dvě světové války,
vě Zimní hospodářskou školu, kam jez- plnili těžkou prací. Jejich společným ko- dva totalitní režimy a rychlý technický
dil již na kole. Jejich známost trvala pět níčkem byla četba historie, dějin české- pokrok. Jen pro zajímavost v roce 1907,
let, než si ženich v roce 1927 odvedl ne- ho národa a literatury týkající se kdy se paní Růžena Šmerdová narodila,
věstu k oltáři velešovického kostela.
zemědělství. Koníčkem paní Růženy se začalo se stavbou Titaniku, který se
Jejich domovem se stávají Kovalovi- jsou a byly květiny, kterými se ráda ob- v roce 1911, v době, kdy měla 4 roky,
ce, kde hospodařili na středním hospo- klopovala. Spolu s manželem byla člen- potopil.
dářství, postavili dům a vychovali čtyři kou ČSL a Orla v Kovalovicích.
A co na tohle jedno prožité století
děti - Mojmíra, Josefa, Pavla a Zdeňku.
Možná si mnohý z nás uvědomí, že paní Šmerdová sama říká?
V roce 1957 vstupují spolu s ostatními paní Růžena Šmerdová se narodila
„ …že uteče, jako když přeskočíte
rolníky do Zemědělského družstva v době, kdy česká země patřila k ra- potůček z jednoho břehu na druhý.“
a pracují v živočišné a rostlinné výrobě. kouskému císařství, kterému vládl císař
Spokojené a harmonicky vyvážené František Josef I. Za svůj život pamatuPřipravila Jitka Šmerdová

Farní charita Pozořice
pořádá ve středu 17. října 2007
od 8.00 - 18.00 na farním dvoře

SBÍRKU
obnošeného šatstva, textilu, přikrývek, školních potřeb,
hygienických a pracích prostředků, nádobí,
lůžkovin a jiných věcí, které by ještě mohly sloužit potřebným.
Věci přineste čisté a zabalené.
Děkujeme i za příspěvek na dopravu.
Materiál bude odvezen do Diakonie Broumov.
Farní charita se také zapojila do projektu
„Adopce na dálku“. Máme adoptované už tři děti z Indie dva chlapce jménem Ganesh a Rolwin a děvče Vinaiya.
Kdo byste se chtěli na této adopci podílet, můžete přispět
při sbírce. Roční příspěvek na jedno dítě činí 4 900,- Kč.
Farní charita Pozořice

OBECNÍ ÚŘAD A RESTAURACE NA TVRZI

pořádají

MARTINSKÝ
LAMPIONOVÝ
PRŮVOD
V sobotu 10. 11. 2007 v 17 hodin
Sraz před drogerií paní Blahové
Po lampionovém průvodu bude v areálu vedle
restaurace připraveno opékání špekáčků
a program pro děti.
Špekáčky a občerstvení je zajištěno.
Všichni jsou srdečně zváni
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Otevření Přírodního koupacího biotopu
Dne 23. června 2007 proběhlo slavnostní otevření Přírodního koupacího biotopu v Kovalovicích v lokalitě Za Mlýnem. Jedná se o první veřejný koupací
biotop svého druhu v ČR.
Vlastní nádrž koupacího biotopu má
tvar asymetrického oválu, dvě dřevěná
mola a dětské brouzdaliště s vodním hřibem. Hloubka koupací části je 1,00 4,00 m. Plocha celého biotopu je
1700 m2, koupací části přibližně 950 m2.
Základem koupacího bazénu je vyvážený přírodní systém, který využívá biologické funkce rostlin k přirozenému čištění vody bez přidávání chemických a
desinfekčních přípravků.
Akci slavnostně zahájil starosta obce
Milan Blahák, který se po přivítání
všech zúčastněných zmínil o vzniku a
průběhu výstavby. Poté poděkoval a předal slovo sponzorům, Ing. Václavu Horákovi I. náměstkovi Jihomoravského
kraje. Ten poděkoval všem za vytrvalost, prozíravé načasování zbudování
koupaliště ještě před kanalizací, která
bude finančně náročná a popřál „dílku“,
aby přinášelo radost, užitek a po technické stránce bezproblémový provoz.
Poté bylo předáno slovo Jindřichovi Sehnalovi, řediteli Českomoravského cementu, který zdůraznil trvalou hodnotu
tohoto díla a popřál, aby toto krásné

koupaliště bylo obyvatelům ke prospěchu. Senátor Ivo Bárek, který se také
ujal slova, vyjádřil uznání starostovi a
obecnímu zastupitelstvu, že se rozhodli
pro tento projekt a přislíbil propagaci

ci slavnostního otevření pro veřejnost
připraveno občerstvení, reprodukovaná
hudba Tomášem Pernicou a zábavný
soutěžní program pro děti, jehož ceny
sponzorovala Drogerie Věrky Blahové.
Něco málo k historii Koupacího přírodního biotopu: Obec Kovalovice získala v roce 2003 převodem z Pozemko-

Zleva: ředitel Českomoravského cementu Jindřich Sehnal, Starosta Milan Blahák, I. náměstek Jihomoravského kraje ing. Václav Horák, senátor Ivo Bárek

Ing. Vojtěch Doležal, starosta Milan Blahák

naší obce. Poté starosta obce poděkoval
projektantovi Ing.
Milanovi Bartákovi,
firmám Gozmetal,
Stolařství Kalábek,
Rudolf Jelínek, Instalatérství Jaromír
Šmerda, Elektro Jiří
Pleva,Výkup železa
Miloš Ftačník a všem
místním občanům,
kteří se ve svém volném čase podíleli na
realizaci a dokončení
tohoto díla v té podobě, v jaké nám nyní
slouží. Na závěr starosta obce poděkoval
firmě Ing. Doležal za
realizaci koupacího
biotopu a požádal
Ing. Vojtěcha Doležala o vysvětlení
funkčnosti ekosystému.
V
odpoledních
hodinách bylo v rám-

vého fondu pozemky v lokalitě Za
Mlýnem a hledala pro ně využití. Nápadů bylo několik, ale nejvíce starostu
obce a obecní zastupitelstvo zaujala
v časopise pro Veřejný sektor reklama
na přírodní koupaliště založené na ekosystému. Vzhledem k tomu, že v té době
v České republice žádné takové veřejné
koupaliště ještě neexistovalo, vypravili
se zástupci obce do sousedního Rakouska, kde je těchto veřejných přírodních
koupališť hned několik. Po návratu bylo
všem jasné, že volba je správná a začala
dlouhá a náročná cesta k její realizaci.
V současné době je proinvestováno
5 000 000 Kč. Do roku 2013 by mělo
následovat zbudování kamenného kiosku s příslušenstvím pro koupání (šatny, sprchy, WC, atd.), zpevnění příjezdové cesty, parkoviště a vybudování
sportovních aktivit v areálu koupaliště.
S nápadem na přírodní biotop přišel
náš starosta Milan Blahák, na kterém ležela hlavní tíha a to jak se sháněním peněz, tak i s vlastní výstavbou. Proto mu
patří zasloužený dík a také mu přejeme,
aby se mu podařilo toto dílo v druhé etapě zdárně dokončit.
Vaše redakce
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Co jste hasiči...
Začíná podzim a tím pomalu končí
řada soutěží, hasičských oslav a výročí.
Chtěl bych Vás seznámit s činností kovalovického hasičského sboru.
Nejdříve se do soutěží zapojilo družstvo starších žáků na novém ročníku
„Ligy mládeže“ v Sivicích dne 28. 4.
Soutěží se v požárním útoku, štafetě
popř. dalších disciplínách ze hry „Plamen“. Naše družstvo zde obsadilo
12. místo. Další soutěž se konala 8. 5.
v Přísnoticích. Zde jsme obsadili
10. místo. Obě tyto soutěže byly přípravou na okresní kolo soutěže hry „Plamen“ dne 19. 5. v Přísnoticích. S velmi
dobrými výsledky jsme obsadili celkově
4. místo na okrese za Kuřimi A, Kuřimi
B, a Vin. Šumicemi.
Dne 22. 6. se konala v Sivicích soutěž o pohár starosty okrsku Pozořice.
V konkurenci pěti družstev starších
žáků zvítězilo naše družstvo před Vin.
Šumicemi a Velaticemi. Jako zatím poslední proběhla dne 9. 9. v Mokré soutěž v požárním útoku. Zde se nám moc
nedařilo a v konkurenci šesti družstev
jsme obsadili 5. místo. V současné době
se družstvo připravuje na branný závod
hry „Plamen“, který se uskuteční 6. 10.
v Kanicích.
Za dosažené výkony patří poděkování celému družstvu, vedoucímu O. Večeřovi a všem ostatním, kteří mu s mládeží pomáhají.
Pro muže začaly soutěže prvním kolem požárního sportu 13. května v Sivicích. Družstvu se vůbec nedařilo a obsadilo celkové 12. místo. Tradičně se
zúčastňujeme místních soutěží. Dne
3. 6. se konal ve Tvarožné 16. ročník
soutěže hasičských družstev „O putovní
pohár Obecního zastupitelstva obce
Tvarožná“. Z celkového počtu osmnácti
soutěžících družstev zvítězilo domácí,
s časem 1:48:98 minut, před Velaticemi.
Třetí se umístily Vin. Šumice s časem
2:05:70 minut. Naše družstvo s časem
2:06:23 minut obsadilo čtvrté místo. Na
sportovní soutěži „O putovní pohár

Obecního zastupitelstva Pozořice“, konaného 24. 6. jsme se za vítězné Pozořice s časem 1:42:87 a druhými Žabčicemi s časem 1:46:47 minut, umístili
s časem 1:46:66 minut na třetím místě
v konkurenci patnácti družstev.
Na „Memoriálu Karla Floriána“
v Kanicích se nám poslední léta daří.
Letos byla trať doplněna o zásah se
džberovkou a přejezdem přes můstky.
Družstvo obsadilo, za Tvarožnou s časem 2:17:49 minut, druhé místo. Dosažený čas 2:36:73 minut odsunul na třetí
místo Vin. Šumice. Soutěžilo sedm
družstev mužů.
Dne 9. 9. se konala v Mokré soutěž
v požárním útoku. Letošního 22. ročníku „O putovní pohár Obecního úřadu“
se účastnilo čtrnáct družstev. Zvítězil St.
Lískovec s časem 19:51 vteřin před Tlumačovem a Mokrou. Naše družstvo obsadilo 9. místo.
V rámci oslav svátku svatého Floriána - patrona hasičů, jsme se zúčastnili
mše svaté za hasiče, ve farním kostele
v Pozořicích.
Pod záštitou ministra vnitra, hejtmana Jihomoravského kraje a starostů
Křtin a Kanic, byla ve dne 6. 5. již šestá
hasičská pouť ve Křtinách. Na tuto pouť

přijíždí každoročně stále více sborů. Po
mši svaté byly předvedeny ukázky činnosti složek integrovaného záchranného
systému. Za pěkného počasí jsme shlédli souhru zdravotníků, policie a hasičského sboru při simulaci dopravní
nehody.
Dne 19. 4. zasahovalo osm členů výjezdového družstva při požáru lesa ve
Vin. Šumicích. Také dne 2. 5. sedm členů provádělo dohašování hořícího prostoru v lese v katastru Vin. Šumic.
V součinnosti s ostatními sbory hasebního obvodu Pozořice proběhlo 29. 5. námětové cvičení. V areálu družstva Bonagro ve Vin. Šumicích jsme si
ověřovali akceschopnost a potřebu požární techniky v případě požáru. Dne
20. 7. byla naše jednotka povolána jako
záloha při likvidaci roje sršňů v obci
Kovalovice. Dne 23. 7. byl nahlášen požár slámy na poli. Byl to však planý poplach a jednotka nezasahovala.
Chtěl bych poděkovat členům soutěžních družstev za dosažené výsledky. Výjezdovému družstvu za nezištnost a obětavost a nám všem pokojný zbytek roku
bez hasičských výjezdů.
Připravil Vladimír Filip
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Zpráva o činnosti TJ Sokol Kovalovice
Prázdninovou
činnost jsme zahájili tradičně, a to nohejbalovým turnajem „Kovalovice open
2007“, který pořádáme pro mužstva
z naší obce a okolí. Letošní 7. ročník vyhrála VINOPA, na druhém místě skončilo družstvo SEMAMA a na třetím Staří
orli.
V závěru prázdnin se uskutečnil
v Královopolských Vážanech poslední
turnaj 9. ročníku seriálu „Východní
konference“, který Pozdní sběr vyhrál a
Staří orli byli pátí. V celkovém hodnocení série pěti turnajů zvítězil těsně Pozdní sběr, a to jen díky lepším vzájemným zápasům, neboť získal stejný počet
bodů (52) jako druzí Šumeni. Dá se říct,
že letošní ročník byl napínavý až do
konce, neboť o celkovém vítězi rozhodl
až úplně poslední zápas, a to jich bylo
odehráno celkem 140. Staří orli skončili
celkově na pátém místě.
Již několik let Vás pravidelně informujeme o výsledcích seriálu turnajů Východní konference, a tak se v poslední
době množí dotazy k jeho historii.
Jak již bylo uvedeno, právě byl ukončen již 9. ročník. Vzhledem k počtu zapojených hráčů a obcí, je možno tuto
soutěž hodnotit jako velmi přínosnou
nejen po stránce sportovní, ale i společenské. Soutěž je významná i proto, že
díky ní byla ve všech zúčastněných obcích postupně vybudována nebo zrekonstruována nohejbalová hřiště a stále pokračuje jejich vylepšování. Za dobu své
existence byl též zaznamenán poměrně
významný výkonnostní vývoj.

Náš oddíl začal hrát nohejbal mnohem dříve, kdy ještě v okolí nebyl tak
rozšířen. Scházeli jsme se v tělocvičně
ZŠ Pozořice a turnajů se zúčastňovali
nepravidelně, zejména v našich spřátelených obcích na jihu Moravy v Žarošicích a Dambořicích, což bylo pro nás
přece trochu „z ruky“. Proto jsme se po
určité době rozhodli, že se pokusíme
nohejbal rozšířit i v našem okolí. Ke
spolupráci jsme získali přátele z Královopolských Vážan a Vítovic a ve spolupráci s nimi uspořádali v roce 1999
první ročník soutěže. Současně jsme
hledali název pro náš turnaj. Inspirovali jsme se v NHL. Vzhledem k tomu, že
všechny zúčastněné obce leží na východ od Brna, soutěž jsme nazvali Východní konferencí. Bylo dohodnuto, že
každá obec uspořádá 1 turnaj. Zpočátku jsme neměli vlastní hřiště, a tak
jsme turnaj pořádali v tělocvičně ZŠ
Pozořice. Prvního ročníku turnaje se
zúčastnilo pět mužstev, jedno z Kovalovic a po dvou z Vážan a Vítovic. Druhý ročník se uskutečnil ve stejném složení. Významný byl pro nás třetí
ročník. Bylo to nejen proto, že jsme sestavili druhé družstvo - Pozdní sběr, ale
především proto, že se nám podařilo
vybudovat vlastní hřiště. Nejprve s povrhem z prosívky a následující rok
jsme položili antuku. V dalším roce

projevili zájem o účast v turnaji i přátelé z Viničných Šumic, a tak postavili
jedno družstvo a uspořádali turnaj.
V roce 2003, kdy se uskutečnil pátý
ročník, bylo doplněno další mužstvo
z Viničných Šumic, čímž soutěž dostala
definitivní podobu. Od té doby soutěž
hraje 8 mužstev (z každé obce dvě),
hraje se systémem „každý s každým“,
tzn., že se na každém turnaji odehraje
28 zápasů. Prozatím poslední významná změna nastala v roce 2005, kdy byl
do seriálu zařazen pátý turnaj, a to halový, který se hraje vždy na začátku sezóny ve sportovní hale v Rousínově.
Pokud bychom zhodnotili uplynulých 9 ročníků, můžeme konstatovat, že
naše jednota byla nejúspěšnější, neboť
sérii vyhrála celkem 5x (2x Staří orli a
3x Pozdní sběr), Viničné Šumice byly
úspěšné 2x a Vítovice spolu s Vážany
získaly po jednom vítězství.
Přesto, že je naše jednota historicky
nejúspěšnější, v ostatních oblastech již
tak spokojení být nemůžeme, a to především pokud se jedná o členskou základnu. V současné době má oddíl pouze 10
členů, takže se občas potýkáme s problémem sestavit družstva na turnaj. Proto
bychom rádi v naších řadách přivítali
další zájemce o tento sport, který je
možno provozovat v každém věku.
Starosta TJ Bc. Miroslav Vlach

Cvičení pro děti od pěti let
bude probíhat každou středu v 17 hodin v tělocvičně Za mlýnem

Zvyklosti a tradice
Dne 28. září je svátek svatého Václava.
Tento světec je historicky doloženou postavou.
Narodil se pravděpodobně v posledním desetiletí
devátého století knížeti Vratislavovi I. a jeho ženě
Drahomíře. Václav byl velmi vzdělaný člověk.
To, že se dal na křesťanskou víru, bylo bezesporu
zásluhou jeho babičky, kněžny Ludmily.
Sousedem jeho knížectví byl římský císař Jindřich I. Ptáčník. Vzájemné nedobré vztahy vyústili do válečného konfliktu, z něhož nevyšel Václav vítězně. Jako poražený musel odvádět
poplatek za mír, což se mnohým nelíbilo a ohrožovalo tak jeho
postavení. Kolem Václavova bratra Boleslava se vytvořila skupina nespokojenců a tou byl Václav ve Staré Boleslavi zavražděn. (28. 9. 935)
Stal se patronem české země, ale také vinařů a sládků. Kon-

Cvičitel Stanislav Žemla.

cem září v některých krajích právě v tento
den, na sv. Václava, bývalo zvykem hnát stáda dobytka ze vzdálených pastvin zpět do
chlévů.
Někde na sv. Václava, někde na sv. Martina končil služební rok pro čeleď, která se
ohlížela po novém hospodáři. Při tom mezi
sebou volila chudého krále a chudou královnu a při obchůzce domů se bavila zpěvem a
tancem.
Legenda praví, že v bájné hoře Blaník je
ukryto vojsko se sv. Václavem v čele, a až
bude české zemi nejhůře, toto vojsko jí přijde
na pomoc. V okolí se stalo tradicí konat Svatováclavské slavnosti, při nichž kráčí alegorický průvod doprovázený hudbou, tancem, šermířskými půtkami a ukázkami
starých řemesel.
K dlouholetým tradicím patří také shromáždění Čechů pod
sochou sv. Václava v Praze.
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POZOR!!! Podvodníci okrádají starší lidi
Starší lidé tomu stále nevěří - nebo nechtějí věřit, že by někdo se mohl dopouštět tak sprostých podvodů a krádeží, které se, podle jejich slov, za dob jejich mládí neděly. Ale je to bohužel tak, a to v celém okrese Brno-venkov, stejně jako na celé Jižní Moravě a vlastně i v České republice se potulují zloději
a podvodníci, kteří se nerozpakují okrást starší a staré lidi.
Vydávají se za kontrolory nebo
opraváře, za obchodníky, kteří se pod
záminkou prodeje různého zboží dostávají do domovů, kde následně kradou,
nebo se vydávají za kamarády jejich příbuzných, kteří jim dluží peníze. Fint a
klamů je velké množství, ale vždy jde o
jediné - chtějí okrást bezbranné lidi, kteří ze své dobroty a naivity se dají oklamat a okrást.
Žena, která se narodila ještě za císaře pána, udělala všechno tak, jak byla
zřejmě vychovaná. Doplatila na to ale
osmi tisíci korun. 4. června odpoledne
přijelo k jejímu domu v Kovalovicích
auto řízené mladým mužem. Vystoupily
z něj dvě ženy středního věku, silnějších
postav, černých vlasů a jadrné naléhavé

mluvy se specifickým přízvukem. Paní
požádaly, aby jim dala napít vody, že
mají žízeň. Stařenka jim dala vody pít i
na záchod odskočit je nechala jít. V tom
se domů vrátila stařenčina dcera. Když
uviděla dvě nedůvěryhodně jednající
ženy, okamžitě je z domu vyhodila. Už
však bylo pozdě. Dvojice žen okradla
slušně vychovanou a soucitnou ženu o
osm tisíc korun, které měla schovány
v peněžence ve skříni. Policisté za Šlapanic začali po popsaných ženách, řidiči i autu ihned pátrat.
Je potřeba mít na paměti následující
doporučení, kterým by se měli řídit
všichni, a nejen starší lidé, kterým na
dveře zaklepe někdo cizí:
• neotvírat dveře a nevpouštět do

Knihovna
Vážení čtenáři,
opět Vám nabídnu několik knih z výměnných souborů, které máme knihovně. Ale můžete si vybrat i z nových knih a časopisů, které během roku pro knihovnu nakupuji.
Plutoniová blondýna - autor John Zakour. Detektivka
z 21. století, kdy soukromý detektiv pátrá po ztraceném androidu - dvojnici jedné z nejmocnějších žen na planetě.
Pod rouškou noci - autorka M. H. Clarková. Na srazu maturantů se Jean dozví o záhadném úmrtí několika spolužaček a
začíná tušit velké nebezpečí.
Corman Avery - Dokonalý rozvod. Po patnáctiletém manželství dochází ve vztahu partnerů k odcizení. Přesto, že rozvod proběhne velmi přátelsky, je jím nejvíc postižen jejich dospívající syn.
Chalupová Lenka - Neříkej mi vůbec nic. Životní příběh
mladé vdovy, která po citově chladném manželství, hledá sobě
a svým dvěma dětem novou rodinu.
Hofmanová Jaroslava - V sevření osudu. Příběh mladé dietní sestry Simony, která ve svém prvním zaměstnání hledá životní lásku, ale díky svému sobectví nachází zklamání a musí
obstát v osudové zkoušce.
Vaňková Ludmila - Pán stříbrné růže. Historický román
z Čech na začátku 14. století o Vilémovi z Landštejna. Tento
nejmocnější český pán na začátku vlády Lucemburků se stal
oporou Karla IV.
Vondruška Vlastimil - Letopisy královské komory. Tři
dobrodružné příběhy s detektivními zápletkami se odehrávají

bytu či domu nikoho, koho neznám
• ověřovat si pravost funkce a povolání případných kontrolorů při provádění jejich práce, kdy tito kontroloři jsou
vždy dopředu ohlášeni pomocí oznámení či výzvy
• pokud člověk za dveřmi či pod oknem trvá z jakéhokoli důvodu na návštěvě, domluvit se s ním na jiný den, na
který si oslovený člověk pozve domů
někoho z rodiny nebo z přátel
• nevydávat žádnou finanční hotovost jakýmkoliv kontrolorům - tyto operace zpravidla probíhají bezhotovostně
• neplatit za nikoho z rodiny jejich
dluhy či pohledávky bez předchozího ověření. K tomu ale nevyužívejte nabízený
mobil s vytočeným číslem na příbuzné.
• pokud někdo požádá o vodu k pití,
přinést nápoj před své bydliště, přitom
nezapomeňte zavřít dveře.
V žádném případě si však nevpouštět cizí lidi do svého domova!!
nprap. Mgr. Aleš Mergental

v 1. polovině 16. století. Autor vychází z dobových reálií a
kromě poutavého čtení nabízí i neobvyklý pohled do skutečného života této doby.
Hanibal Jiří - Život s chutí cyankáli. Generační román,
v němž se prolínají osudy, představy a skutky rodičů, dětí a
vnoučat.
Francková Zuzana - dvě knihy od této autorky - Právo na
štěstí a Žít svůj život, vypráví příběhy o zklamané lásce, manželské krizi a mateřské lásce, které je ale příliš mnoho.
Morillon Stephanie - Po stopách Julia Césara. Příběh o
životě a vládě římského vojevůdce je doplněn historickými
fakty z římských a galských dějin.
Jiří Šolc - Přijdeme za svítání. Operace československých
parašutistů z II. světové války, které byly připravované a podnikané z Velké Británie.
Whiting Charles - Tajná válka. Historie útoku německé
armády na americká vojska, která bránila frontovou linii ve
sněhem zasypaných kopcích belgických Arden v zimě roku
1944.
Pro mládež vyšlo již šesté pokračování příběhů o Julii a
její lásce ke koním - Julie a hříbě od Christiane Gohl.
Dierks Marlina - Spiknutí babiček. Charlota musí dělat
chůvu malým bratříčkům - dvojčatům. Navíc se v domácnosti
setkávají dvě babičky a tak je doma veselo.
Pitro Martin - Pyskatí Habsburkové. Zajímavosti o členech habsburského rodu, kteří vládli v českém království.
Pro nejmenší děti je určena Velká kniha říkadel, plná obrázků a jednoduchých básniček.
Připravila Milada Terberová
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„Stála svatba, stála, do bílého rána,
v pondělí celý den, celý Boží týden…“
Pokud posloucháte skupinu Čechomor, asi znáte tuhle písničku. Příběh o velké svatbě nakonec nedopadne dobře, ale to
není předmětem našeho povídání. Po minulém článku o křtu
vám chci dnes nabídnout některé věci týkající se církevního
sňatku - lidově „svatby v kostele“.
Obřad na radnici a v kostele je na první pohled podobný.
Občanský sňatek je kratší a když se budete brát na nějakém
atraktivním místě, bude to i dražší. V kostele zase většinou
hrají opravdické varhany a v zimě je tam na oplátku dost zima.
Co už ale na první pohled zřejmé není, je skutečnost, že, obchodnicky řečeno, v podobném balení dostanete něco trochu
jiného. Jak občanský, tak církevní sňatek sice sledují podobné
záměry - vytvoření rodiny, ale církevní sňatek klade na snoubence podmínky, které ten občanský nemá. Které to jsou?
Manželstvím se nazývá vztah mezi jedním mužem a jednou ženou. Že se církev staví odmítavě k registrovanému part-

nerství, je všeobecně známé, stejně tak v zemích, kde je zvykem, aby muž měl víc žen, když přijme křesťanství, může si
nechat jen jednu z nich.
Tento vztah je považován za nerozlučitelný. Někdy by se
mohlo zdát výhodné, aby člověk mohl provést „upgrade“ své
již „nevyhovující“ ženy, jak jsme toho v poslední době svědky. „Kolikrát je člověk schopen se vážně a doopravdy zamilovat? Už jednou je příliš“, zpívá se v jedné populární písničce.
Občas se setkávám s tím, že právě z rodin, kde se rodiče rozvedli, jsou tím děti poznamenány na celý život a problémy se
s nimi táhnou dál a dál.
Třetí podmínkou je otevřenost pro život. Tam, kde by
snoubenci už dopředu odmítali děti (což ovšem lidé otevřeně
většinou těžko přiznají), nesplňovali by podmínky pro církevní sňatek.
Dostát těmto podmínkám po celý život není jednoduché,
ale psychologové potvrzují, že pokud člověk žije s vědomím, že toho druhého
může „v záruční době vyměnit“, není
schopen tak hlubokého vztahu. Vzpomeňme jen na vojevůdce, co za svými vojáky
nechali spálit mosty nebo lodě. Církevní
sňatek sice není žádná pojistka, i taková
manželství se rozvádí, ale statistiky ukazují, že je jich výrazně méně. Lidé jsou
totiž spojeni více pouty a když některá
povolí, jsou zde ještě další, která pomohou ohrožené manželství udržet. A navíc
nad nimi bdí sám všemohoucí Bůh.
Protože manželství podle požadavků
církve je poměrně náročný krok, je třeba
se na něj dobře připravit. Ani himálajskou
expedici nebo firmu nerozjíždí člověk
s tím, že „nějak začneme a ono nám to
třeba nějak půjde“. A život je víc než expedice nebo podnikání. Když se ptali Napoleona, kdy začíná výchova dítěte, údajně odpověděl „Sto let před jeho
narozením“. Je v tom jistě kus nadsázky,
ale i příprava na manželství začíná dávno,
dávno před tím, než se ti dva do sebe zamilují. To, že je potřeba tři měsíce před
svatbou přijít na faru, to už je ta poslední,
vrcholová etapa cesty. Bohužel mám občas dojem, že u řady párů se v tomto bodě
nacházíme ještě daleko v podhůří…
Takže co konkrétně dělat, když se
chceme brát v kostele:
Je třeba, aby aspoň jeden z dvojice byl
pokřtěný. Není-li ani jeden, nejde to. CírNa konci školního roku byla na faře
již tradičně připravena pro děti akce
„pálení školy“
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kev v takovém případě považuje za nerozlučný a právoplatný
jejich občanský sňatek.
Pokud jste nebyli pokřtěni v místě, kde žádáte o uzavření
sňatku, bude zapotřebí si obstarat čerstvé (max.3 měsíce staré)
potvrzení o křtu. Farář místa křtu jej vystaví bezplatně a většinou na počkání.
V Pozořicích většinou konám se snoubenci 8-12 setkání,
kdy si připomeneme základní věci týkající se křesťanského
chápání manželství. Je dobré, že můžeme využít blízkosti
Brna, kde se v rámci rodinné poradny a Národního centra pro
rodinu konají cykly zajímavých povídání pro snoubence, které vedou lékaři, právníci a psychologové. Zatím jsem se ale
nesetkal s tím, že by mi snoubenci říkali, že tam byli a jestli se
jim to líbilo.
Má-li mít církevní sňatek i státní platnost (což v drtivé většině ano, pokud naši zákonodárci nerozhodnou jinak), je třeba
rovněž 1- 3 měsíce před svatbou navštívit obecní matriku
a opatřit si patřičné dokumenty.
Co se týká svědků při svatbě, nejsou na ně narozdíl od
křestních kmotrů kladeny žádné zvláštní požadavky. Stačí,
když vidí, slyší a celkově jsou při obřadu při smyslech (což
někdy nemusí být tak samozřejmé :-))
„A co to stojí?“ Jako u křtu - nic. Na nutné výdaje spojené
se svatbou (hudba, výzdoba, úklid, světlo, teplo) většinou stačí sbírka, která se při obřadu koná. Když ještě nadto budete
chtít něco kostelu věnovat, přijmeme to jako váš dar.
Když se blíží den svatby, konají se v kostele podle prastarého zvyku tzv. ohlášky. Dva až tři týdny před svatbou se zveřejní úmysl snoubenců s tím, že pokud by někdo z těch, kdo
dotyčné zná, věděl o něčem, co by sňatku bránilo, ať to na faře
oznámí. Může se jednat třeba o nějaký jiný zatajený vážný
vztah, o psychickou, morální či jinou vadu, kterou by se dotyčnému podařilo utajit a která by znemožňovala normální lidské soužití nebo manželskou věrnost. P. Karel Pavlíček, můj
spolubydlící, uvádí případ z jedné ze svých bývalých farností,
kde muž uzavřel sňatek, zplodil dítě, rozvedl se a uzavřel nový
sňatek, a to vše stihl za jediný rok.
Den svatby je velikou slavností a je to
v pořádku. Přesto bych apeloval na to,
aby celá ta sláva byla jaksi úměrná dalšímu životu. Občas jsme svědky toho, že
nějaká akce, nějaký projekt, s velikou pompou začne a za pár měsíců tiše a neslavně skončí. Není kumšt slavně začít, ale
dobře pokračovat. V manželství nejde
o slavný den svatby, ale o dlouhý společný život. Někdy se ovšem věnuje víc
energie výběru a zkoušení svatebních šatů
než dobré duchovní a psychologické přípravě na manželství, a výsledek pak podle
toho vypadá.
A co když se manželství přes všecku
snahu nepovede a manželé se rozvedou?
Vzpomínám si na krásný případ jedné

Představitelé obce, hasičů a ČSL poblahopřáli P. Severovi k jeho šedesátým narozeninám po mši sv. v Kovalovicích při oslavě výročí postavení
kapličky.
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hrdinské ženy, kterou muž opustil a vzal si jinou. Při setkání
s ním po řadě roků mu jednou řekla: „ Já na tebe pořád čekám
a stále tě považuji za svého zákonitého manžela“. A na tváři
tohoto skoro již starce se zaleskly slzy.
V některých případech ovšem je možné podat žádost k církevnímu soudu, aby prozkoumal rozpadlé manželství. Církevní soud si nechá předložit všechny dokumenty, vyslechne
svědky a může dojít k závěru, že při uzavírání manželství nebylo vše v pořádku, že třeba někdo z nich neměl potřebné vlastnosti nebo poznání, jaké měl mít, a tudíž manželství bylo
uzavřeno neplatně. Jsou to ovšem krajní případy, které se
zvlášť po desetiletích těžko prokazují.
Mám-li shrnout to, jak církev chápe manželství, snad by to
mohlo být těchto několik bodů:
Církev říká, že manželství je vztah mezi jedním mužem
a jednou ženou.
Říká, že když lidé spolu chtějí žít, je normální, že uzavřou
sňatek.
A když se vezmou, je normální (i když stále vzácnější), že
spolu vytrvají po celý život.
Je normální, že manželé mají děti.
Rádi se vracíme do starého světa - kupujeme stylové roubené chalupy, líbí se nám lidová řemesla, pijeme bylinkový čaj
z malovaných hrníčků po babičce, a opatrujeme různé jiné staré krámy. Ale možná si neuvědomujeme, že kouzlo a přitažlivost tohoto starého světa tkví právě v tom, že lidé ctili a zachovávali určitý řád života a nepovažovali něco za dobré
a normální jen proto, že je to příjemné a že se mi to líbí.
Přeji všem nešťastně vzatým, aby se to změnilo a oni byli
šťastní, všem šťastně vzatým, aby byli ještě šťastnější a všem
dosud nevzatým, aby se nebáli se vzít. Lehké to není, ale s pomocí Boží to jde a je to krásné. Vidím to na mnoha manželech
kolem sebe.
A příště? Nemoci nechodí po horách aneb co se nabízí pro
staré a nemocné.
Připravil P. Jan Nekuda, farář
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Rozhovor na téma − letectví
Na úvodní straně Kovalovického
zpravodaje jste mohli shlédnout fotku
leteckého pohledu naší vesnice s přírodním koupacím biotopem. Tento letecký snímek se mi podařil vyfotit díky
kamarádovi p. Miloslavu Šmerdovi, pilotovi letadla, se kterým jsem měl možnost nad Kovalovicemi letět. Při této
příležitosti jsem p. Šmerdovi položil několik otázek.
Byl to velice příjemný zážitek.
A čím jsme to vlastně letěli?
Piper Archer III je spolehlivý, čtyřmístný dolnoplošník, celokovové nýtované konstrukce s plnou přístrojovou
výbavou, vyráběný v Americe. Je ideální jak na cesty a rekreační poletování,
tak i pro pokročilejší výcvik a létání podle přístrojů.
Létáš i v jiných typech letadel?
Ano, začínal jsem na ultralehkých
letadlech Tulák a Echo, později jsem
přešel na „dospělá“ letadla Cessna
C172, Cirrus SR20 a již zmiňovaný Piper Archer III. Taktéž jsem si vyzkoušel
pilotování Boeingu 737 a Airbusu A320
na skutečném simulátoru.
Velice mě zaujal start letadla, můžeš se krátce o startu a přistání zmínit.
Start a přistání patří z hlediska pasažérů možná k nejzajímavější části letu,
pro nás piloty pak je tato fáze nejnáročnější ( a také nejnebezpečnější ). Letadlo

Simulátor Boeing 737

Letoun PIPER ARCHER III
letí na malé rychlosti, navíc blízko země,
jakákoliv chyba pilota by znamenala
problémy. Proto se desítky startů a přistání provádí a učí již ve výcviku, včetně
těch, kdy dojde k vysazení motoru.
Jaké jsou největší nebezpečí a úskalí letového provozu malých letadel?
Létání je všeobecně považováno za
nejbezpečnější druh dopravy, s tím
mohu jenom souhlasit. Pokud by piloti
vždy dodržovali předpisy a nepřeceňovali své schopnosti, ubylo by i nehod.
Lidé říkají, jak často ta letadla „padají“,
když dojde k havárii, ale již se nezamýšlejí nad katastrofickým počtem dopravních nehod na silnicích. Bohužel nad
obojím má největší podíl stejný faktor člověk.
Kam jsi nejdále letěl a co se ti na
létání nejvíce líbí?

Před několika lety jsme uskutečnili
skupinový let až do Afriky, a to jsme navíc letěli ultralehkými letadly. Bylo to
„opravdové dobrodružství“. Spoustu
fotek z těchto leteckých cest mohou Vaši
čtenáři najít na naší webové fotogalerii
http://www.photolive.cz
A co se mě na létání nejvíce líbí? Asi
ten nádherný pohled „z ptačí perspektivy“, to se ničemu nevyrovná :)
Jak probíhá taková „autoškola“
na letadle?
Je to opravdu dost podobné autoškole. Začíná se pozemní přípravou, pilotžák se učí základy aerodynamiky, konstrukce letadel, navigace, meteorologie,
radiokomunikace, let. přístroje a předpisy. S instruktorem pak létá a učí se
ovládat letadlo. Nejprve lehké manévry
jako zatáčky, stoupání a klesání, později se přidávají i složitější jako starty
a přistání. No a pak postupem času přijde pro žáka asi ten nejkrásnější moment, a to když ho instruktor pustí na
tzv. „sólový let“, kdy je v letadle úplně
sám ! Po úspěšném sóle se pokračuje
dál až do odlétání celé povinné osnovy
a výcvik je završen teoretickou a praktickou zkouškou. V případě zájmu se
mohou čtenáři obrátit na leteckou školu
Flying Academy, sídlící na letišti
v Brně-Tuřanech, pod kterou létám i já
a která zajišťuje komplexní pilotní výcvik včetně pronájmu letadel pro „hotové“ piloty.
Co bys na závěr vzkázal našim čtenářům.
Až někdy poletím nad Kovalovicemi, ať mě Vaši čtenáři odpustí, že letadlo jim rámusí nad hlavou třeba po nedělním obědě :)
Připravil: Petr Šmerda
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Spotřebitel a odpady
Už vás zas zastavil na ulici novinář s mikrofonem v ruce a ptal se vás, zda se chováte ekologicky? Ne? To nevadí… Ale pokud ano, vsadím se, že jste mu odpověděli,
že třídíte odpady. Třídění odpadů se stalo
pro většinu synonymem pro ekologické
chování. Jak nám to jde, můžeme najít v tabulkách. Překvapivým se ale může stát, že
toto vytříděné množství odpadů v ČR tvoří
jen 13 % celkového vyprodukovaného
množství odpadu na jednoho českého občana za rok. Zbytek odpadů je skládkován
či pálen. Přitom Německo, Rakousko, Nizozemí i jiné země dnes materiálově využívají kolem 50 % komunálního odpadu.
I když se snažíme o důsledné roztřídění
a následnou recyklaci, musíme si uvědomit, že většinou není levnou záležitostí.,
často je investičně i energeticky náročná
a i při recyklaci vznikají odpady. Takže recyklace je důležitá, ale nepostačuje…
Každý ze své zkušenosti víme, že už při
samotném nákupu můžeme velmi ovlivnit
množství odpadků v domácím odpadkovém koši. Při rozmyšleném nákupu uplatňujeme heslo podobné známé poučce
o tom, že nejlepší energie je ta ušetřená tedy i nejlepším přístupem k odpadům je
ten, aby žádný nevznikal.
Když se toto obecně přenese do každodenní praxe, je potřeba si při nákupu dát
tyto otázky:
• Potřebujeme opravdu ten výrobek, který
kupujeme, nepodléháme jen reklamě ?
• Můžeme rozbitý předmět spravit, či odnést do opravny a tím předejít nákupům
a následným odpadům?
• Zvláště u potravin je důležité si uvědomit,
že pro životní prostředí je šetrnější nakupovat zboží vyráběné či pěstované v blízkém okolí.
• Více než 30% komunálního odpadu tvoří
obaly. Slouží přitom jen velmi krátkou
dobu. Používejme na nákupy vlastní tašku. Při nákupu jsou často k užitku i sáčky
z předchozích nákupů.
• Dávejme přednost velkým balením, která
jsou téměř vždy levnější.
• Preferujme výrobky v obalech, které lze
roztřídit. A uložit do kontejnerů. Na separovaný sběr. Někdy se dá těžko rozhodnout, který obal je šetrnější k životnímu
prostředí, ale určitě se vyhněme obalům,
které jsou složeny z více druhů materiálů
(kombinované obaly), jako například výrobkům v „tetrapaku“. Pro tento obal se
velmi těžko hledá druhotné využití.
• Vyhýbejme se výrobkům v hliníkových
obalech. Výroba hliníku je energeticky
mimořádně náročná. Obaly z hliníku ne-

najdete jen v obchodech s potravinami
(tavené sýry, pivo, nealko), ale třeba
i mezi kosmetickými výrobky.
• Kvalita místní vody z vodovodu je minimálně stejně dobrá jako vody balené.
PET-lahve jsou v obchodech nepřehlédnutelné, ale stejně nepřehlédnutelné je
i jejich hromadění nejenom kolem kontejnerů, ale i ve volné přírodě.
• Stop nebo alespoň omezení věcem na jedno použití ( příborům, miskám, jednorázovým holícím stroječkům,…)
• Preferujme napájení elektrických spotřebičů ze sítě. Musíme-li použít baterie,
používejme dobíjecí akumulátory. I tak,
energie, kterou z nich získáme, je jen
zlomkem energie, kterou je potřeba vložit
do jejich výroby. Vždy se vyvarujme baterií, které obsahují velmi škodlivou rtuť
a kadmium (používáme ty, které jsou
označeny - 0% mercury, 0% cadmium či
mercury free, cadmium free ).
• Z plastových výrobků a obalů je škodlivé
především PVC ( hračky, obaly, novodur,
podlahová krytina ). Při výrobě se používá chlor, recyklovat se prakticky nedá
a při jeho spalování vznikají velmi nebezpečné látky. Ze stejných důvodů se vyhýbáme i obalům z polystyrenu (např. tácky,
obaly na jogurty ). Mezi méně škodlivé
patří polyetylen ( např. mikrotenové sáčky) či polypropylen.
• Máme-li zahrádku, kompostujme veškerý
kuchyňský odpad. Zeminu pak využijeme
do okenních truhlíků, či květináčů. Nahradíme tak v obchodech nabízenou zeminu, která je často smíchávána s rašelinou. Evropský trh s rašelinou pokrývají
produkty dovezené především z Pobaltí,
kde tak ve velkém dochází k zániku rašelinišť. Vrstvu rašeliny, která se tvoří 2 000
let, zničí bagr během pěti minut. Vlastním
kompostem přispíváme k ochraně křehkých rašelinných ekosystémů.
Suroviny před domem.
„Představme si, že každé ráno kamion
doveze do vašeho domu všechny materiály,
které ten den spotřebujete… Před dveřmi
bude naskládáno dřevo, z něhož jsou vyrobeny vaše noviny, chemikálie z vašeho
šamponu, plasty z tašky, kterou dostanete
v obchodě. Leží zde i kovy z vašich spotřebičů a vašeho auta - samozřejmě jen část,
jež v celkové životnosti připadá na tento
den - stejně jako váš denní podíl na surovinách, které sdílíte s ostatními, třeba kamení a štěrku ve zdech vaší kanceláře či ulici,
po níž chodíte. Na spodku hromady budou
ležet materiály, jež nikdy neuvidíte, včetně
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dusíku a fosforu k pěstování vašeho jídla či
horniny, kterou bylo třeba odtěžit, aby se
důl dostal ke kovům a dalším nerostům.“
…Pokud jste průměrný obyvatel České republiky, každodenní hromada bude vážit
132 kilogramů….Do konce měsíce vám
před domem leží 4 tuny materiálu a za rok
48 tun.
Čerpáno z časopisu Veronica, zpracovala Jitka Šmerdová
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Sokol Viničné Šumice, oddíl kopané
Před zahájením jarní fotbalové soutěže měl oddíl kopané velký problém s větvemi, které přesahovaly nad hrací plochu. Okresní fotbalový svaz Brno
venkov přikázal oddílu kopané tyto přesahující větve odstranit do začátku fotbalových soutěží. Pro odstranění těchto
větví se mohla použít jedině výsuvná
plošina, kterou mají hasiči v Pozořicích.
Pan Jiří Malík s hasiči z velké části přesahující větve nad hrací plochou odstranili. Oddíl kopané děkuje panu Malíkovi a hasičům za tuto práci, kterou
provedli v rámci výcviku. Při nesplnění
tohoto úkolu hrozilo na jaře uzavření
fotbalového hřiště.
Kontrola proběhla v měsíci dubnu a
určený delegát z Okresního fotbalového
svazu povolil hrát fotbalová utkání na
našem hřišti.
Oddíl kopané dostal peněžité sponzorské dary:
Obec Viničné Šumice 15 000,- Kč
pro mládež - za tyto peníze se koupilo
10 míčů a pro žáky nové dresy.
Firma zámečnictví František Kopeček 15 000,- Kč - koupily se nové dresy
pro muže.
Miloslav Železný 5 000,- Kč na koupi 10 míčů.
Oddíl kopané moc děkuje za peněžité sponzorské dary.
V červnu skončily fotbalové soutěže
a naše týmy se umístily v konečných tabulkách takto:
Žáci odehráli 18 zápasů, 10 vítězných, 3 remize a 5 proher. Skóre 96:24
a získali 33 bodů, umístili se na 4. místě. Nejvíce branek střelil Aleš Valehrach
33 a stal se i nejlepší střelec celé soutě-

že. Michal Šmerda 21 branek, Adam Sukovatý 17, Lukáš Smílek 11, Jakub Šebesta 9, Dino Starý 1, Rostislav Vojta 1.
Dorostenci odehráli 14 zápasů, 5 vítězných, 2 remize a 7 proher. Skóre 43:41
a získali 17 bodů, umístili se na 7. místě.
Nejvíce branek střelil Roman Matěja 15
branek, Roman Čulík 9, Jiří Stejskal 8,
Radim Pokladník 3, Štěpán Drápal 2,
David Drápal 1, Pavel Mazálek 1, Marek
Sukovatý 1, Michal Šmerda 1.
Muži odehráli 26 zápasů, 9 vítězných, 3 remize a 14 proher. Skóre
63:31 a získali 30 bodů, umístili se na
10. místě. Nejvíce branek střelil Květo-

Žravé řezy
Chtěla bych se s Vámi podělit o recept, který mě poslala
kamarádka se slovy že dělá opravdu
čest svému názvu.
Suroviny:
Těsto:
250 g cukru
150 g hladké mouky
5 vajec ( žloutky a bílky zvlášť )
5 lžic horké vody
1/2 prášku do pečiva
Náplň:
1 šlehačka
2 krémovité zakysané smetany (čím hustější, tím lepší)
kompotované ovoce dle chuti

slav Vystavěl 15 branek, Roman Malecha 14, Lubomír Valehrach 13, Michal
Malík 4, Michal Ryšánek 4, Radek Železný 4, Petr Drápal 3, Roman Matěja 1,
Zbyněk Mazel 1, Zbyněk Ondruš 1, Marek Sukovatý 1, Oldřich Večeřa1.
Do fotbalových soutěží podzim 2007
- jaro 2008 jsme přihlásili žáky, dorostence a muže.
Oddíl kopané a hráči děkují všem divákům, kteří se přijdou podívat na fotbalové utkání mládeže a mužů.
Ladislav Šedý,
sekretář oddílu kopané

Želé:
2 vanilkové pudinky
Postup:
Žloutky, cukr, vodu ušlehat, přidáme mouku smíchanou
s práškem do pečiva a nakonec opatrně vmícháme sníh.
Pečeme ve formě s vyšším okrajem, vymazané tukem a vysypané hrubou moukou. Upéct a nechat vychladnout.
Mezitím si připravíme náplň. Ušleháme šlehačku do tuha,
osladíme dle chuti. Kysané smetany opatrně smícháme se šlehačkou a přidáme na kostičky nakrájené okapané ovoce. Směs
natřeme na vychladlý moučník.
Nakonec uděláme želé. Šťávu z kompotu dolijeme vodou,
abychom měli 3/4 litru tekutiny. Trochu přisladíme dle chuti
a sladkosti kompotu a povaříme se 2 pudinky. Prochladlé želé
nalijeme na náplň a dáme do lednice.
Dobrou chuť Vám přeje Jitka Šmerdová
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Pár slov o kamnech a komínech
Každý rok díky technickým závadám
či nedbalosti dojde k několika stovkám
požárů způsobených topidly, kouřovody
či komínovými tělesy. Mezi nejčastější
příčiny vzniku požáru patří nesprávná
obsluha topidel, manipulace se žhavým
popelem, umístění hořlavých látek příliš
blízko topidla nebo špatné umístění či
instalace topidla. Nedostatečná údržba
se pak podepisuje i na technických závadách topidel, které způsobují požáry
nebo úniky zplodin.
Lidé často zapomínají na nutnost
umístění ochranných podložek pod topidly nebo praktikují nesprávný způsob
roztápění, např. pomocí benzínu či jiných vysoce hořlavých látek.
Při používání topidel je nutné věnovat
zvýšenou pozornost jejich správné instalaci a údržbě. Pokud se jedná o nové spotřebiče, vždy je ve vlastním zájmu řídit
se striktně návodem výrobce, který musí
být připojen k výrobku. Z návodu se spotřebitel dozví, kdo a jak může topidlo instalovat, jak ho obsluhovat, jak provádět
údržbu a v jakých intervalech ji provádět. V žádném případě neinstalujte topidla bez odborné pomoci.
Vždy je třeba dodržovat zásady bezpečné vzdálenosti.
Jakékoliv hořlavé látky a předměty,
které se mohou vznítit (třeba i obyčejný
hadr), skladujte pokud možno co nejdál
od topidel. V žádném případě neodkládejte na topné či ohřevné plochy jakékoliv hořlavé předměty. Pozor zejména na
barvy nebo laky.

V případě topidel na tuhá paliva je
nutno dávat bedlivý pozor na žhavý popel. Nechte jej zcela vychladnout a pak
uložte do nádoby z nehořlavého materiálu (např. kovu, ne do plastové popelnice).
Topné těleso na tuhá paliva bychom
měli zabezpečit ochrannou podložkou
pod topidlem, které znemožní vznícení
podlahy tvořené hořlavými materiály
a zabrání tak žhavým uhlíkům vypadlým
z kamen zapálit okolní předměty.
Ochranná podložka musí u všech spotřebičů na pevná paliva (kromě krbu) přesahovat půdorys spotřebiče nejméně
o 30 cm před přikládacím a popelníkovým otvorem a 30 cm na bočních stranách, v případě tepelného spotřebiče
k vaření se jedná o 60x30 cm. U krbu
jsou zásady ještě přísnější (izolační podložka 80x40 cm).
U elektrických topidel je nutné dávat
pozor např. na v koupelnách často používané infrazářiče. Ty se rozžhaví do vysokých teplot, hořlavé materiály by se
proto v jejich blízkosti (cca 1 m) neměly
vůbec vyskytovat.
Pokud máte plynové vytápění, dodržujte lhůty revizí plynových spotřebičů a pravidelně kontrolujte, zda správně
fungují. Nebezpečí hrozí zejména u otevřených spotřebičů, kde při samovolném
uvolňování plynu může dojít k otravě.
O zásadách bezpečného zacházení
s tepelnými zařízeními se více dozvíte
v normě ČSN 06 1008:1997 (Požární
bezpečnost tepelných spotřebičů).

Pranostiky
Jiljí jasný - podzim jasný. (1. září)
Panny Marie narození - vlaštoviček rozloučení. (8. září)
Od Panny Marie Sedmibolestné teplota rychle poklesne. (15. září)
Od Ludmily světice obouvej již střevíce. (16. září)
Po svatém Matouši - čepice na uši. (21. září)
O svatém Matouši vlaštovka nás opouští.
Na svatého Václava babí léto nastává. (28. září)
Na svatého Jeronýma stěhuje se k nám už zima. (30. září)
Po teplém září říjen zle se tváří.
O svaté Brigitě bývá mlha na úsvitě. (8. říjen)
Po svaté Tereze mráz po střechách leze. (15. říjen)
Svatý Havel do zelí zajel. (16. října )
Svatá Voršila zimu posílá. (21. říjen)
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.

Nesmíme však zapomínat ani na kouřovody, tedy roury spojující kamna s komínem, které odvádějí z kamen zplodiny
hoření. Komínová tělesa je třeba udržovat v dobrém technickém stavu. Pravidelné vymetání sazí v komíně a vybrání
odpadu by mělo být samozřejmostí, stejně jako kontrola jeho technického stavu.
Pamatujte, že sebemenší nečistota v komíně může způsobit velké nepříjemnosti. Je-li do komínu zapojen spotřebič na
tuhá nebo kapalná paliva, musí se komín
čistit (kontrolovat) nejméně 6x ročně,
v případě spotřebiče s výkonem nad 50
kW stačí 4x. Pokud je do komínu zapojen spotřebič na paliva plynná a komín je
vybaven komínovou vložkou, čistění
a kontroly by se měly provádět nejméně
2x ročně, bez vložky pak 6x. V případě
napojeného spotřebiče s výkonem větším než 50 kW by mělo být čistění komínu provedeno alespoň 4x za rok.
Zásada bezpečné vzdálenosti platí
také pro komínové těleso. Hořlavé látky
by od něj měly být v půdních prostorách
vzdáleny 1 m. Také v případě komína
může mít zanedbání neblahé následky.
Špatné (netěsné) zaústění kouřovodu do
komínového tělesa může díky uvolněným zplodinám způsobit smrt zadušením ve spánku. Neudržovaný komín rovněž snadno zapříčiní výbuch kamen.
Pamatujte, že za nezávadný stav komínů
nese odpovědnost správce nebo majitel
objektu.
Používání komínů, u nichž byly zjištěny závady, je zakázáno.
V případě vzniku požáru sazí v komíně urychleně odstraňte veškerý hořlavý
materiál z blízkosti komínového tělesa.
Nikdy nehaste případný požár sazí
v komíně vodou! Komín by mohl popraskat.
I v případě hrozícího nebezpečí se
snažte jednat v klidu, s rozvahou a bez
paniky.
Nejdříve chraňte životy a zdraví, teprve potom majetek.
Karel Daněk,
preventář SDH Pozořice

Prosíme o zapůjčení
historických fotografií domů do
publikace „Kovalovice - stavební
vývoj a majitelé domů“.
Fotografie budou v pořádku všem
vráceny.
K zapůjčení je můžete nabídnout
u Jitky Šmerdové Kovalovice 50
nebo na OÚ Kovalovice.
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Tajenka − pohledy do historie
Nedaleko naší obce existovala významná židovská obec .
Kdy však tato obec vznikla nelze přesně určit. Židé se tu usazovali brzy , protože ...(viz tajenku) byl výhodným místem pro obchod. K většímu osídlení Židy docházelo v druhé polovině 15.
století. Věnovali se obchodu se zbožím i s penězi. Roku 1593 si
vymohli na vrchnosti volit vlastního židovského rychtáře a dva
starší. Třicetiletá válka Židy značně poškodila, protože většina
jejich domů byla za městskými hradbami. Po válce se přistěho-

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

A

valo mnoho nových Židů, roku 1658 si vystavěli vlastní špitál a
strhli na sebe většinu místního obchodu.
VODOROVNĚ: A. Slovenská obec na Moravsko-slovenském pomezí; Evropan; kolem.- B. Průsvitná tkanina; drobný
peníz; svazek slámy.- C. Kvantový zesilovač; řada vagonů; hodně.- D. Lesní bylina; sportovní úbor; pokleknutí; osobní zájmeno.- E. Strana účetní knihy; tajenka; jak (slovensky).- F. Značka radonu; české město; protiklad; nádoba u studny.- G.
Milenec; pálenka z rýže; zpěvohra.- H. Škodliví motýlci; mzda;
sezvat.- I. Akátový porost; druh básníka; kypřiti pluhem.
SVISLE: 1. Hudební skladba (zastarale).- 2. Velitel kozáků;
dobrý nápoj.- 3. Český politik; drobná.- 4. Osudové znamení;
prolévat.- 5. Víření; značně; řecké písmeno.- 6. Značka cínu;
šroub do dřeva; spojka.- 7. Velké kolo; vraník.- 8. Ten i onen;
chraptěti.- 9. Proud; uzenice; sportovní zkratka.- 10. SPZ aut
Olomouce; obojživelník; vejce (v esperantu).- 11. Zalévací nádoba; opření.- 12. Opuchlina; Kiplingův vlk.- 13. Poloha cvičence; oschnout.- 14. Býti v opozici.
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Pomůcka: Akela, Makov, omen.
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Autor: Ing. Ladislav Majer
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Řešení z minulé tajenky: FRÁŇA JEZER

Naši jubilanti

Vítáme do života

Blahopřejeme všem jubilantům a přejeme jim pevné zdraví
a dobrou pohodu do dalších let.

Filip Heger
26. dubna
Eva Kupčíková
25. května
Štěpán Dudek
2. července
Vilém Kotlán
17. července

ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ
Jméno
Věk
Jméno
Věk
Růžena Šmerdová
100
Milan Kousal
70
Emilie Šmerdová
85
Stanislav Palatický
60
František Šmerda
70
Vážení spoluobčané,
abychom předešli případným konfliktům a nedostali se do rozporu se zákonem
(č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů), vyzýváme ty občany, kteří se zveřejněním svých údajů v této rubrice nesouhlasí, aby svoji námitku sdělili písemně nebo
telefonicky na obecní úřad.
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

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. 544 251 042
• Prodám cementové střešní
vlnovky 100 cm x 250 cm již použité. Cena dohodou. Telefon:
606 878 021

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).

