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Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou poslední letošní
vydání obecního zpravodaje. Věřím,
že závěr roku prožijete i přes dnešní
spěch pokud možno v klidu a rodinné pohodě. Přispějeme také malou
tradiční drobností, do každého domu
bude doručen kalendář Mikroregionu
Rokytnice. Letos jsme kalendář pojali trochu jinak a podle Vašich reakcí
uvidíme, zda se vrátíme k předešlým
modifikacím. Ještě jednu příznivou
zprávu mám - v příštím roce nebudeme
zdražovat poplatek za komunální odpad. Přispěl k tomu také fakt, že jsme
letos obdrželi více financí od EKOKOMU za zpětný odběr obalového
odpadu, který s Vaší pomocí třídíme.
Služba sběru bioodpadu se osvědčila
a bude pokračovat i v roce 2013. Poplatky za komunální odpad vybíráme
od 4.2.2013 ve stejné výši, tj. 460,- Kč
za osobu, sleva 100,- je pro děti do 10
let a osoby nad 70 let samostatně žijící.
Poplatek za psy je 80,- Kč za jednoho
psa a za každého dalšího 100, -Kč. Děkujeme za dodržování plateb v úředních dnech a hodinách. Občané budou
o vybírání poplatků ještě informováni místním rozhlasem i na webových
stránkách www. kovalovice.cz.
Koncem listopadu nabylo platnost
Nařízení obce – Tržní řád. Učinili jsme
tak hlavně z důvodu zákazu podomního prodeje a nabídky služeb. „Řádění“
těchto prodejců nebralo konce, a proto jsme zvolili tento způsob fungující
v řadě obcí a měst. Pokud se v obci
vyskytne zakázaný typ prodeje, žádáme občany, aby informovali prodejce,
že na úřední desce obce je zveřejněno
znění Nařízení obce a následně informovali obecní úřad. Za porušení tohoto nařízení může být prodejci uložena
pokuta ve správním řízení až do výše
200.000,-Kč.
Pracovníci firmy Bonagro, a.s. pokračují v kácení stromů jabloní v druhé
části sadu. Po dohodě s vedením obce
zůstanou zachovány stromy v obecním
pozemku v části „Skalky“, kde dochází

k mírnému sesuvu půdy. Jabloně postupně nahradí listnaté stromy. Spojovací cesta do Viničných Šumic bude
vytyčena v původní trase a postupně
dle finančních možností obce zpevněna štěrkem. Tato cesta bude sloužit
jen pěším a cyklistům. Auta zde budou z provozu zcela vyloučena. Stále
se množí dotazy, zda se bude na pozemcích v sadu stavět. Zastupitelstvo
se řídí schváleným územním plánem
obce, kde pozemky v této lokalitě
jsou vedeny jako orná půda – nejsou
tedy stavební. V této části obce chy-

bí jakákoliv infrastruktura. Současné
zastupitelstvo není nakloněno živelné
výstavbě rodinných domů, která by
ve velkém zabírala plochy orné půdy
i zeleně. Jsme toho názoru, že je třeba
nejdřív zastavovat proluky v zástavbě,
potom doplńovat lokality o další domy
v místech, kde již výstavba rodinných
domů byla započata.
Milí spoluobčané, děkuji Vám všem
za přízeň, všem spolkům a organizacím
za zajišťování kulturního i sportovního
života v obci. Přeji Vám krásné prožití
vánočních svátků, šťastný, spokojený
a úspěšný rok 2013.
Milan Blahák - starosta

Nechme v čase Vánoc každodenní starosti stranou.
Zvolněme tempo, zastavme se proto, abychom
s našimi nejbližšími strávili co nejvíce času a objevili
skutečnou podstatu Vánoc v pohodlí rodinného kruhu
a nejbližších přátel.
Vždyť pravá hodnota vánočních svátků není přímo
úměrná ceně nebo velikosti dárků, ale radosti,
kterou přinášíme.
Často i drobná pozornost či vlídné slovo
dokáže potěšit víc, než bychom čekali.
Do nového roku vykročme společně s nadějí,
že rok 2013 bude poslem dobrých zpráv
pro každého z nás.
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Výpis z usnesení zápisu č. 11/2012 ZO Kovalovice
ze zasedání konaného dne 6. 11. 2012
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno
8 členů, je tedy usnášeníschopné.
Omluveni viz prezenční listina
Jmenovalo: zapisovatele: Petra Filipa
Zvolilo: ověřovatele zápisu: Petra
Šmerdu, Ivana Sukovatého.
- schvaluje
bezúplatný převod zastavěné části
pozemku parc. č. EN 660 v k.ú. a obci
Kovalovice, ve vlastnictví Jihomoravského kraje zapsaného na LV č. 421
u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský

kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, ke kterému vykonává správu Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace. To vše dle
geometrického plánu č. 431-202/2012
vyhotoveného Ing. Liborem Vokřínkem,
schváleného katastrálním úřadem dne
13.9.2012, č.j. 2466/2012-703.
Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce k jednání a učinění veškerých
úkonů potřebných pro převod zastavěné části pozemku parc. č. EN 660 v k.ú.
a obci Kovalovice do vlastnictví obce
Kovalovice. - Usnesení č.3/11/12
- obsazení hlavní inventarizační ko-

Nařízení č. 1/2012 obce Kovalovice
TRŽNÍ ŘÁD
Zastupitelstvo obce Kovalovice vydává v souladu s ustanoveními § 18 zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v jeho platném znění, a na základě § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) a § 102
odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v jeho platném znění, toto nařízení obce.
ČLÁNEK 1
Úvodní ustanovení
(1) Předmětem úpravy tohoto nařízení je vymezení podmínek pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
mimo provozovnu určenou k tomuto
účelu kolaudačním rozhodnutím podle
zvláštního zákona 1).
ČLÁNEK 2
Vymezení pojmů
(1) Na území obce Kovalovice je prodej zboží a poskytování služeb mimo
provozovnu prodejce či poskytovatele
služby umožněn jen na místech stanovených tímto nařízením a v rozsahu vymezeném a uvedeném v tomto nařízení
a jeho příloze, nejedná-li se o druhy prodeje zboží, které jsou zakázány. Místy
vymezenými a uvedenými v příloze č. 1
jsou prodejní místa na tržních místech.
(2) Prodejní místo je místo mimo
provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle
zvláštního zákona 1) na tržních místech
a místech pro konání trhu, na kterém
se prodává zboží nebo poskytují služby
na prodejním stánku, pultu nebo jiném

obdobném prodejním zařízení.
(3) Tržní místo je konkrétně vymezený prostor (číslem parcely, názvem
ulice apod.) umožňující prodej zboží
a poskytování služeb mimo provozovnu
určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona 1)
na prodejních stáncích, pultech a na jiných obdobných prodejních zařízeních
- celoročně na jednom nebo více prodejních místech
- příležitostně na více prodejních
místech při konání kulturních
a sportovních akcí
Prodejní zařízení nesmí žádnou svou
částí, ať pevnou nebo zavěšenou, přesahovat plochu uvedenou pro tržní místo
v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
ČLÁNEK 3
Místa pro prodej zboží a poskytování služeb
(1) Počet prodejních míst a jejich výměru stanoví Obecní úřad Kovalovice
a vhodných způsobem o tom informuje
prodejce a poskytovatele služeb (dále
jen prodejci).
(2) Prodej zboží a poskytování služeb lze provozovat jen na místech
k tomu určených dle přílohy č. 1 tohoto
nařízení na základě vydaného povolení
Obecním úřadem Kovalovice a po zaplacení stanoveného poplatku dle obecně závazného předpisu.2) Prodejní místo
bude přiděleno fyzickým nebo právnickým osobám vlastnícím příslušné živnostenské oprávnění, které je oprav-

mise ve složení předseda Ivan Sukovatý, členové Petr
Filip a Stanislav Pernica pro provedení inventarizace majetku obce za rok
2012. Usnesení č. 4/11/12
- rozpočtové opatření č.3 a č.4 dle
přílohy – usnesení č. 5/11/12
- nařízení obce č.1/2012 – Tržní
řád.- usnesení č.6/11/12
Pověřuje a ukládá:
- starostovi a místostarostovi jednat
podle schváleného usnesení.
Milan Blahák-starosta
Ivan Sukovatý-místostarosta

ňuje k prodeji zboží nebo poskytování
služeb.
(3) Prodej zboží nebo poskytování
služeb mimo provozovny v obci a mimo
prodejní a tržní místa jsou zakázány.
ČLÁNEK 4
Doba prodeje a poskytování služeb
(1) Doba prodeje zboží a poskytování
služeb na tržních místech je stanovena
od 9.00 hod do 19.00 hod.
(2) Doba prodeje zboží a poskytování služeb při konkrétních sportovních
a kulturních akcích může být pozměněna, pokud obce Kovalovice pro určitou
akci tak stanoví.
(3) Tržní místa a prodejní místa musí
být na vhodném, trvale viditelném místě označeny jménem a příjmením, popřípadě obchodní firmou provozovatele
- fyzické osoby nebo názvem popřípadě
obchodní firmou u provozovatele - právnické osoby a identifikačním číslem
provozovatele a dále musí být vyvěšen
tento tržní řád s přílohami.
ČLÁNEK 5
Pravidla pro udržování čistoty
a bezpečnosti
(1) Při prodeji zboží a poskytování
služeb na tržních místech jsou prodejci
povinni :
a) udržovat na prodejním místě
pořádek, průběžně odstraňovat odpad
i obaly ze zboží, po ukončení prodeje
nebo poskytování služeb prodejní místo uklidit a odpadky umístit do nádob
k tomu určených,
b) k prodeji a poskytování služeb
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užívat jen místa k tomu určená Obecním úřadem Kovalovice, před prodejními místy neumisťovat nic, co by
znemožňovalo nebo ztěžovalo průchod
zákazníků, popřípadě omezovalo schůdnost veřejných komunikací,
c) ponechat dopravní prostředky
na tržních místech pouze po dobu nutnou pro vykládku a nakládku zboží,
pokud se nejedná o prodej zboží přímo
z vozidla.
ČLÁNEK 7
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb
(1) Na celém území obce Kovalovice
je zakázán tzv. podomní a pochůzkový
prodej a nabídka služeb.
(2) Podomním prodejem a nabídkou
služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí takový prodej a nabídka služeb,
kdy je bez předchozí objednávky dům
od domu nabízeno a prodáváno zboží či
služby.
(3) Pochůzkovým prodejem a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení
rozumí prodej a nabídka služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení
(konstrukce, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek, apod.) nebo přímo z ruky,
bez ohledu na to, zda se prodejce pohybuje nebo se zdržuje na místě.
ČLÁNEK 8
Sankce
(1) Porušení tohoto nařízení bude
posuzováno a sankce budou ukládány
podle zvláštních právních předpisů. 3)
ČLÁNEK 9
Závěrečná ustanovení
(1) Kontrolu dodržování tohoto tržního řádu jsou oprávněni provádět po-

SILVESTR
Srdečně zveme všechny občany
na již tradiční silvestrovské
rozloučení se starým rokem
a přivítání roku nového,
u ohně v areálu vedle restaurace.
Přípitek proběhne v 0.30 hodin.

věření zaměstnanci obce, zařazení do
Obecního úřadu Kovalovice, pověření
členové zastupitelstva obce a členové
kontrolního výboru.
(2) Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.
(3) Toto nařízení bylo schváleno
usnesením č.6/11/12 zastupitelstva
obce Kovalovice ze dne 6.11.2012, účinnosti nabývá patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.
Milan Blahák-starosta
Ivan Sukovatý-místostarosta

PŘÍLOHA Č. 1
k Nařízení obce č. 1/2012
Tržní řád
Tržní místa v k.ú. Kovalovice
Název

Parcela

Druh

Počet
míst

Ve Dvoře
(O.Ú.,Restaurace,
MŠ,Požární zbrojnice)

282/1

ostatní
plocha
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PŘÍLOHA Č.2
k Nařízení obce č. 1/2012
Tržní řád
Mapka výřezu katastrálního území
Kovalovice

1) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění
2) OZV č. 4/2009 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
3) (§ 58 a § 59 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, zákon č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání, v jeho platném znění).

Vyvěšeno dne: 7.11.2012
Sejmuto dne: 22.11.2012

Výsledky voleb do Zastupitelstev krajů v obci Kovalovice 2012
Počet registrovaných voličů
Volební účast (voličů ; %)
Počet platných hlasů

498
242
236

Hlasy pro volební strany:
č. str. Název strany
3
5
7
8
13
16
20
22
26
30
43
44
48
51
60
65
70
77
80
82
84
92
93

48,59
Hlasy

počet

%

Sdružení nestraníků
4
Koruna Česká
1
Volte Pravý Blok
0
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
1
Folklor i Společnost
0
Strana soukromníků České republiky
0
Moravané
1
Národní socialisté - levice 21.století
0
NEZÁVISLÍ
4
Věci veřejné
1
Komunistická strana Čech a Moravy
37
Suverenita-blok J.Bobošíkové
2
TOP 09 a Starostové pro JMK
25
Strana zelených
0
Česká strana sociálně demokratická
40
REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ĆECH,MOR.A SLEZSKA
0
Občanská demokratická strana
8
Strana svobodných občanů
4
Dělnická strana sociální spravedlnosti
3
Konzervativní strana
0
KDU - ČSL
102
NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ
1
Česká pirátská strana
2

1,69
0,42
0,00
0,42
0,00
0,00
0,42
0,00
1,69
0,42
15,68
0,85
10,59
0,00
16,95
0,00
3,39
1,69
1,27
0,00
43,22
0,42
0,85

Celkem

236

100,00

umístění

3
4
2
5

1
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Opravdu pestrý a barevný…
Naše první vystoupení
Naše první premiéra byla v neděli
23.10.na Vítání občánků na obecním
úřadu.Sešlo se dvanáct „ nejstarších
dětí“, kteří svým vystoupením zpestřily pěkné, slavnostní chvíle rodičům
i miminkům.Poděkování patří samozřejmě i rodičům, kteří nám v krátkém
čase pomáhali děti naučit básničky.
Díky pí Kročové to všem moc slušelo,
neboť dívčí šátečky a chlapecké motýlky byly velmi elegantní.
Barevný týden
Podzim v MŠ byl opravdu pestrý
a barevný. V týdnu od 5.11 - 9.11. se
děti učily na svém oblečení poznávat
základní barvy, ale období se stalo i veselým soutěžením mezi rodiči, kteří
velmi důmyslně ladili do určité barvy
opravdu všechny části oblečení svých
dětí, často do nejmenších detailů.
Velkým překvapením se každodenně stávala paní školnice, která svými
kouzelnými kreativními modely vyrážela nám přítomným dech..
Plavu, plaveš, plaveme
Seznamování s vodou, hry ve vodě,
začátky plavání – to vše jsme se snažili
umožnit našim dětem během šesti lekcí plaveckého výcviku ve Vyškově. MŠ
jezdila společně se ZŠ Pozořice a MŠ
Hostěnice. Velké poděkování patří
ochotným maminkám, které se střídaly a pomáhaly pedagogickému doprovo-

du s dětmi: pí Divácké, pí Pokorové,pí
Filipové,pí Šmerdové,pí Králové, pí
Šantavé, pí Hynkové.
Také špetka kultury..
Přijel k nám i kouzelník,
a to bylo překvapení…. Přišli se podívat i někteří starší sourozenci, kteří
zrovna v tento den nemuseli do školy.
Vystoupení kouzelníka Katonase bylo
skutečně na velmi vysoké profesionální úrovni, děti i rodiče byly aktivně zapojováni do programu. Malým i velkým
divákům se představení moc líbilo, neboť bylo zpestřením jednoho šedivého
podzimního dne. Poděkování za zajištění této nevšední podívané patří panu
Bc. Jiřímu Gebauerovi.
Firmě Gozmetal patří velký dík
za finanční podporu kouzelnického dopoledne ve školce.
Návštěva Divadélka Kůzle v MŠ
Pozořice byla také velmi zdařilou akcí.
Děti během představení pochopily co je
to lakota a jak by měla být potrestaná…
Porozhlédly se na návštěvě v jiné MŠ.
Pravidelná logopedická péče
Jsme velmi rádi, že funguje na ZŠ
a MŠ v Pozořicích školské poradenské
centrum Čtyřlístek, neboť naše děti
navštěvuje pravidelně každé pondělí
Mgr. Magda Strnadová, která pracuje
svědomitě a pečlivě nejen s dětmi, ale
i s rodiči. Ti nemusí jezdit přes celé

Brno na Logopedickou kliniku, ale mohou kdykoliv, po domluvě termínu, navštěvovat pí logopedku na konzultacích
přímo ve škole.Vzájemná spolupráce je
velmi přínosná jak pro pedagogy, tak
i pro rodiče.
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
od 22. 12. 2012 do 2. 1. 2013
PROVOZ MŠ od 3.1. 2013

Klidné a pohodové Vánoce,
hodně lásky a radosti
v kruhu svých nejbližších,
šťastný nový rok 2013
přeje všem čtenářům
Kovalovického zpravodaje
kolektiv pracovníků
Mateřské školy Kovalovice.

Děkujeme
V úterý 18. 12. 2012 organizovali
maminky a vedení mateøské školy
pøedvánoèní minijarmark jako souèást odpoledního programu dìtí pro
rodièe, pøíbuzné a všechny obèany,
kteøí se chtìjí potìšit našimi malými
ratolestmi.
Jsme s panem uèitelem rádi, že
pracujeme s tak aktivními a vstøícnými rodièi a prarodièi, kteøí MŠ moc
pomáhají.
Dìkujeme všem, kteøí se rozhodli pøispìt na naši spoleènou akci
a tím se s námi zúèastnit:
• Pí Majerové za ušití krásných polštáøkù
• panu Majerovi za velkou hradní
budku pro ptáèky na školní zahradu
• pí Mendlové za pomoc pøi perníèkové
dílnì s dìtmi a za perníky na jarmark
• pí Hlávkové za jablka a sušené
ovoce na voòavé svícny
• místnímu obchodu Velpek za zdobené perníèky
• pí Kocábové za perníèky pro dìti
i na jarmark
• obchodu Papír-drogerie - pí BlahoPokračování na str. 5.
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Krátké zprávy ze školy
Helovínování
Kdysi dávno a kdesi
daleko, tedy za starých Keltů a v oblasti dnešní Velké
Británie a Francie, lidé věřili, že 31.
října se vracejí duše zemřelých. A že to
nebyl návrat s dobrými úmysly, nýbrž
proto, aby svým pozůstalým bližním
rozličnými způsoby škodily. Rozhodli se tudíž Keltové, že to nebožtíkům
poněkud znesnadní a zamaskovali se
tak, aby rozdíl mezi živými a mrtvými
nebyl příliš patrný. Navíc uhasili ohně
a opustili domovy, aby duchové nemohli
škodit jejich sídlům. Když tak Keltové
pobíhali po okolí, svítili si různými prostředky, aby sice viděli, ale nebyli příliš
nápadní, takže světélka měli ukrytá.
Tahle tradice se spolu s anglickým
obyvatelstvem rozšířila po světě a jako
všechny obyčeje, původně sloužící
vážným a důležitým účelům, se stala
atrakcí především pro děti. A tak v noci
31. října pobíhají v anglicky mluvících
Pokračování ze str. 4.
vé za potøebné pomùcky pro výrobu dáreèkù
• panu Stejskalovi za osobní finanèní pøíspìvek na jarmark
• babièce Stejskalové za háèkované
vánoèní ozdoby
• dále nejaktivnìjším maminkám,
které samy pøispívají svými výrobky a pomùckami • pí Kroèové,Eisenwortové,Pokorové, Filipové, Brtníkové,Kupèíkové, Sedláèkové, Volkové, Divácké,
Hynkové, Šmerdové, Hlávkové.
Ostatní maminky pomáhají s výrobou vánoèních drobností na vánoèní dílnì 11.12.2012.
Vìøím, že naše první spoleèná
akce se vydaøí a budeme se v budoucnu potkávat na dalších.
Mgr. Helena Skolková, øeditelka MŠ
V den uzávìrky místního èasopisu 5.12.2012, navštívil MŠ Mikuláš,
andìl a èertík Kleofáš. Školka to
byla vskutku andìlská, samý andílek, samé nejhodnìjší dìti. Podívejte
se na web MŠ a uvidíte sami. Dìkujeme pí Pokorové, pí Volkové a pí Divácké, které se velmi profesionálnì
zhostily svého dobrovolného úkolu.

zemích namaskované dětičky, svítí si
malými světélky lampionů a jako památku na dřívější řádění duchů tlučou
na dveře a říkají „uplaťte nás, nebo vám
něco provedeme“, v angličtině to zní
mnohem lépe, úderné „trick or treat“
dětem zajistí přísun sladkostí a peněz
od obyvatelů již zmíněných dveří.
V naší zemi si takto nehrajeme, ale
v naší škole jako příspěvek k výuce angličtiny dopřejeme dětem trochu toho
řádění. Převlékneme se, děti i dospěli, za přiměřeně hrůzostrašné bytosti a moc se neučíme. Letos se dětem
dostalo pořádné porce vyučujících
čarodějnic, a mnoha soutěží, většinou
ve zručnosti a obratnosti. Za masky
i soutěžení byly děti odměněny sladkostmi a drobnými dárečky a celá škola
se postarala o to, aby helovínští duchové byli pořádně zmateni a neškodili
obyvatelstvu v jejich domovech.
Miriam Lerchová

Krátké zprávy ze základní školy
Gratulujeme žáčkům druhého ročníku, kteří vyhráli letošní podzimní

soutěž ve sběru papíru. Děkujeme
všem spoluobčanům za starý papír,
stejně jako v jiných letech nakoupíme
sešity, papíry a drobné odměny.
V září jsme ve spolupráci s organizací FSC ČR zorganizovali pro žáky 3.-5.
ročníku environmentální výukový program Les nebo paseka.
Na začátku října zavítal do naší školy divadelní soubor Divadélko pro školy
s představením Africká pohádka.
Žáci naší školy potěšili jubilanty
a přivítali občánky Kovalovic svým
zpěvem a tancem.
V říjnu prvňáčci navštívili šumickou
knihovnu, aby byli paní L. Puklovou
slavnostně pasováni na dámy a rytíře
knihy.
Ve spolupráci se Střediskem bezpečné jízdy každoročně organizujeme
pro žáky 4. ročníku dopravní výchovu
a nejinak tomu bylo i letošní podzim.
Během listopadu navštívili žáčci ze
druhého až pátého ročníku technickou
hernu a uličku řemesel v Technickém
muzeum.
Prvňáčci se vzdělávali na výukovém
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programu o zvířátkách na přírodovědné stanici Kamenáčky.
Výuka probíhá i mimo školu, např.
v CVČ Fantázie. V listopadu se zde
čtvrťáci učili na téma Koloběh vody.
Na první adventní neděli jste mohli
na výstavě betlémů v šumické sokolovně zhlédnout krátké divadelní a hudební vystoupení, které jsme s našimi
dětmi secvičili.
Počátkem prosince jste byli srdečně
zváni na Den otevřených dveří u příležitosti kolaudace nově zrekonstruované školy. Děti si připravily veselé
písničky, přišly v barevném oblečení
a vyrobily si barevné klíče, kterými
p. starosta J. Drápal symbolicky otevřel
školu. Při této příležitosti jsme vyhodnotili nejlepší výtvarné práce na téma
„Naše škola”. V tělocvičně a na chodbě
byly vystaveny práce dětí z výtvarného
kroužku i z hodin výtvarné výchovy.
V odpoledních hodinách si malí i velcí
návštěvníci mohli vyrobit drobné dárečky v našich dílničkách.
Letos opět obcházel menší děti ze
školy i školky Mikuláš a jeho družina.
Každému přečetl z knihy hříchů, zda

byl hodný nebo ne. Protože všichni slíbili, že už budou hodní, Mikuláš nakonec obdaroval všechny.
Mezi dětmi jsou velmi oblíbené celoškolní výlety. Ten letošní, adventní, byl
do strážnického skanzenu. Dětem byly
představeny obvyklé zvyky, tradiční
jídla, řemesla, vánoční stolování, zazpívali jsme si koledy a nazdobili perníčky.
Vážení rodiče, milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem všech
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zaměstnanců školy popřála klidné
a štědré Vánoce, mnoho štěstí, zdraví
a spokojenosti po celý další rok.
Olga Růžičková
Srdečně zveme děti
předškolního věku a jejich rodiče
k zápisu do 1. ročníku
ve čtvrtek 17. ledna
2013 od 13.00 do 17.00 hodin.
Nezapomeňte vzít rodný list dítěte.

Poznej minulost - změň budoucnost!
Během měsíce listopadu proběhlo na
naší škole několik
akcí s historickou tematikou.
První z nich byla beseda s panem
JUDr. Janem Kuxem, historikem, právníkem, publicistou a spisovatelem, který
se dlouhodobě zabývá tématem československých legií. Společně s ním jsme si
připomněli, jakou úlohu hrálo toto vojsko
během první světové války a při formování našeho samostatného státu. Zajímavým zpestřením besedy pak byly zážitky
pana Kuxe z jeho několikaměsíční cesty
Ruskem po stopách našich legionářů.
Další akcí jsme se o něco přiblížili
současnosti. V rámci projektu Příběhy
bezpráví – Měsíc filmu na školách jsme
27. listopadu žákům 9. ročníku promítali
dokumentární film Pavla Křemena Nikomu jsem neublížil. Hlavní roli v něm
hrají tři bývalí agenti Státní bezpečnosti, kteří asi poprvé otevřeně promlouvají
o tajné policii a jejích metodách, o výhodách, které jim spolupráce přinášela,
a hlavně o existenci či neexistenci jejich
pocitu viny.

Po projekci tohoto dokumentu následovala beseda se dvěma pamětnicemi
období normalizace - paní Janou Soukupovou, novinářkou z MF Dnes a paní
Hanou Holcnerovou. Obě byly signatářkami Charty 77 a předními brněnskými
disidentkami. O zajímavé momenty z jejich života nebyla nouze – od výslechů
na Státní bezpečnosti, přes odposlouchávání telefonů a kontrolování pošty,
po sledování tajnými agenty a pobyt
ve vyšetřovací vazbě v době listopadových událostí roku 1989. Mnohé informace, které na besedě zazněly, byly pro
žáky nové a velmi překvapivé.
Ve stejný den, tedy 27. listopadu, se
ve spolupráci s Občanským sdružením
PANT a vzdělávacím portálem Moderní dějiny uskutečnila ve sborovně školy
vernisáž putovní výstavy Spolu – proti
sobě? Tématem výstavy byly události
přelomového roku 1968 v Československu a Polsku. Výstava reflektovala období
od změn a postupné liberalizace v ČSSR
až po fatální den intervence vojsk Varšavské smlouvy a nástup normalizace.
Zabývala se i pokusem o reformu u na-

šich severních sousedů, pokusem, proti
kterému bylo také tvrdě zasaženo, a režimy obou států zůstaly totalitními. Protestní sebeupálení Ryszarda Siwce v Polsku, Jana Palacha, Jana Zajíce a Evžena
Plocka v Československu byla tragickým
epilogem, protestem proti nekompromisnímu násilí, pokusem probudit lidi z všudypřítomné beznaděje.
Výstava byla určena nejenom našim
žákům, ale také široké veřejnosti. Věříme, že těm, kteří ji navštívili, se líbila.
Stejně tak doufáme, že pozornost,
kterou věnujeme výuce moderních dějin, povede u našich žáků k hlubšímu
zájmu o naši nedávnou minulost. Pouze
jejím poznáním se můžeme vyvarovat
chyb do budoucna, protože národ, který nezná své dějiny, je odsouzen k tomu
prožít je znovu.
Mgr. Anna Hanychová

Naši žáci opět v soutěži Věříš si?
Letos již podruhé se pozořičtí žáci
podívali do brněnského televizního studia a zúčastnili se natáčení soutěže pro
zvídavé děti Věříš si? Naši sedmáci tak
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získali jedinečnou šanci nahlédnout do
televizního zákulisí, světa kamer, zvuku, světel a profesí s tím souvisejících.
Čtyři soutěžící, čtyři disciplíny a čtyři příležitosti jak zvítězit nad soupeři
a strhnout štěstěnu na svou stranu – to
je zábavně-naučná soutěž „Věříš si?“ určená všem klukům a holkám, kteří se
nebojí změřit své síly před televizními
kamerami.
Do napínavé hry se jako soutěžící
z naší školy přihlásily dvě odvážné dívky Valerie Musilová ze 7.A a Veronika
Coufalová ze 7.B. Všichni spolužáci tvořili publikum, fandili na sedačkách a povzbuzovali.
Takto soutěž vidí její vítězka Veronika: „Ve čtvrtek 15. listopadu jsme byli
na natáčení soutěžního pořadu Věříš si?
I když jsem byla jako soutěžící, tak se mi
to moc líbilo. Prvně jsem sice měla trochu strach, ale potom už to bylo v pohodě.
Všechno jsme si mohli předem vyzkoušet
a to jsem byla ráda. To, že jsem vyhrála,
byla náhoda výběru lehkých otázek i to, že
můj soupeř spadl z trenažéru. Taky mě
hlasitě povzbuzovalo publikum složené
z obou sedmých tříd. Nevyhrála jsem sice
superfinále, ale ani tak nejsem zklamaná. Myslím, že to byla nová a dobrá zkušenost, a všem bych to doporučila.“
Naše setkání s televizním štábem pokračovalo v úterý 20. 11. 2012.
Petra Pejřilová ze 7.A: „Televize přijela k nám do školy, aby natočila našeho
pohybově nadaného spolužáka Michala
Dumpíka ze 7.A. Michal předvedl tanec
ve stylu Michaela Jacksona a zvládl svoje vystoupení jako vždy bezvadně. Potom
pan režisér Michalovi a několika jeho spolužákům položil pár otázek. Ptal se např.
jak dlouho tancuje, co ho baví apod.“
Prožili jsme krásné dopoledne a už
víme, jak se televizní pořad natáčí. Některé scény se natáčely několikrát –
opravdu to není jednoduché stát před
kamerou. Oběma dívkám i Michalovi
děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
Mgr. Zdeňka Slezáčková, žákyně
Veronika Coufalová a Petra Pejřilová

Průběh mezinárodního
projektu Společná minulost,
spoločná budúcnosť
Ve druhém říjnovém týdnu hostila
naše škola vzácnou návštěvu ze Slovenska. Díky finanční podpoře agentury
Mládež v akci k nám přijeli žáci z partnerské školy v Ivance pri Dunaji a spolu
s našimi dětmi pracovali na projektu za-
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měřeném na kulturní výměnu a vytváření kooperující, respektující evropské
společnosti.
Do projektu se zapojilo celkem 24
mladých lidí ve věku 13 - 15 let, z nichž
11 pocházelo ze Slovenska a 13 z řad našich žáků. Hlavním tématem projektu
byla současná česká a slovenská populární kultura. Program se nesl v duchu
neformálního vzdělávání, děti se tedy
neučily tradičním způsobem, ale prostřednictvím skupinové práce, besed,
diskuzí a her. Společně se zamýšlely nad
tématy komiksu, jazyka, hudby, filmu,
společné historie a vzájemných vztahů
mezi oběma zeměmi.
Skupina mladých lidí zpočátku překonávala ostych a drobnou jazykovou bariéru, ale brzy se podařilo prolomit ledy
a navázat přátelské vztahy. Účastníci
pracovali ve smíšených týmech nejen
na zadaných projektových úkolech, ale
vytvářeli i vlastní program podle svého
scénáře. Vznikly tak herní, sportovní
a filmové večery, diskotéka, karaoke noc
a mnoho dalších aktivit.
V rámci zadaných úkolů se účastníci
věnovali každý den jednomu z dílčích
témat. K tématu jazyka vznikl česko slovenský slovník, děti si zkusily napsat
test v cizím jazyce nebo vytvořit dvojjazyčnou křížovku. Téma hudba přineslo
hitparádu českých a slovenských písní
nebo zamyšlení nad příslušností k hudebnímu stylu či subkultuře.
Nejdéle se účastníci věnovali tématu
film, neboť se učili vytvářet vlastní filmový spot. Dostali k dispozici digitální
kamery a počítačové programy na zpracování audiovizuálních materiálů a poté
vyrazili do pozořických ulic, aby natočili vlastní film týkající se naší výměny.
Vznikla čtveřice krátkých filmů doplněných o ankety a rozhovory s místními.
Témata společné historie a vzájemných vztahů byla pro děti nejobtížnější.
Hodně se diskutovalo o rozdělení Československa, které děti vnímaly spíše negativně a raději by žily ve společném státě.
Porovnávaly také fungování eura a koruny, kvalitu života, úroveň školství a problémy zděděné z období komunismu.
Účastníci vytvořili i pět komiksů,
které reflektují průběh výměny a pocity ze společně strávených dní, a velké
množství fotografií, jež jsou společně
s dalšími výstupy k vidění na výstavě
v prostorách naší školy. Ke zhlédnutí
jsou připraveny i vzniklé filmy a videa
z večerních programů a her.

Výměna mládeže přinesla mnoho
příjemných zážitků, nová kamarádství
a hlavně posílení pozitivních vztahů
a respektu bez ohledu na státní hranice.
Doufáme, že v blízké době vyjedou naši
žáci na Slovensko, aby získali nové zkušenosti a seznámili se se životem v jiné
zemi.
Na adrese http://www.facebook.com/
SpolecnaMinulostSpolocnaBuducnost
najdete profily účastníků a galerii fotografií.
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá výlučně autor.
Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou
jejím obsahem.
Mgr. Marta Holbová

Komentované filmové ukázky
pokračují
V prvním listopadovém dni na naší
škole proběhlo další komentované promítání. Žáci mohli zhlédnout ukázky
vynikajícího amerického filmu Gran Torino (2008), jenž získal velké množství
mezinárodních ocenění a patří k nejúspěšnějším filmům současnosti. Patří
k mistrovským dílům herce a režiséra
Clinta Eastwooda, kterého můžeme
znát z mnoha westernů (např. Hodný, zlý
a ošklivý, 1966) či akčních filmů (Drsný
Harry, 1971) jako představitele „drsných chlapů“ a mstitelů bezpráví.
Ve filmu Gran Torino Eastwood opustil Divoký západ i nebezpečné ulice velkoměsta a přemístil se na konzervativní
americký jih. Příběh nevrlého amerického seniora z předměstí, které obývají příslušníci nejrůznějších menšin,
popisuje především mezilidské vztahy
a ironická hnutí osudu. Zarytý odpůrce
přistěhovalectví a všeho neamerického
nakonec přijímá za svou rodinu z Asie,
která se mu stane dražší než jeho vlastní
nevšímaví a vypočítaví příbuzní.
Film přilákal velké množství mladých
diváků a upozornil na to, že bezproblémové lidské soužití nezávisí na etnickém
či sociálním původu, ale na konkrétním
chování a jednání každého člověka.
Téma mezilidských vztahů a paradoxů lidského života nás bude v cyklu
komentovaných ukázek provázet po celý
školní rok. Promítání budou probíhat
tradičně jednou za měsíc. Program
všech filmových večerů najdete na školním webu.
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Na další ukázky srdečně zveme naše
žáky, jejich rodiče i širokou veřejnost.
Mgr. Marta Holbová

Základní škola a mateřská
škola Pozořice rozšiřuje
vzdělání svých zaměstnanců
Během října a listopadu absolvovalo
15 zaměstnanců Základní školy a mateřské školy Pozořice kurz pro vedení
edukativně stimulačních skupin. Do tohoto vzdělávání se zapojili pedagogové
z mateřské školy, vyučující z 1. stupně
i odborníci ze Školního poradenského
centra Čtyřlístek. Kurz byl uspořádán
ve spolupráci s pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny v Brně. Toto
vzdělávání bylo plně hrazeno z prostředků projektu Školního poradenského
centra Čtyřlístek, který je financován
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Edukativně stimulační skupiny jsou
určeny především pro předškolní děti.
Jedná se o 10 setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů pod vedením paní
učitelky z mateřské školy či 1. stupně.
Cílem je především prevence školního
neúspěchu při náročném vstupu do 1.
třídy a snížení rizika specifických poruch učení. Důraz je kladen na rozvoj
jednotlivých schopností dítěte potřebných pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní
a počítání, rozvoj myšlení, řeči, soustředění, ovládání emočních procesů a sociální zrání.
Díky těmto skupinkám, které bude
škola od příštího školního roku nabízet, dojde také k prohloubení spolupráce
mezi mateřskou školou, základní školou
a rodinami budoucích prvňáčků.
Mgr. Kamila Vaňková, manažerka
projektu Školní poradenské centrum
Čtyřlístek

Práce psychologa na základní
škole
Po více než půlročním fungování ŠPC
Čtyřlístek se na plné obrátky rozjela činnost školního psychologa i na naší škole.
Ačkoliv z počátku nebylo vůbec snadné
získat důvěru žáků, rodičů i pedagogů,
je v současné době o práci psychologa
velký zájem. Nejčastější přicházejí „zakázky“ od třídních učitelů, kteří chtějí
pomoc při mapování vztahů v kolektivu nebo mají starosti o jednotlivé žáky
ve své kmenové třídě. Druhým častým
„zákazníkem“ jsou rodiče, kteří hleda-
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jí pomoc a podporu při výchově svých
dětí. Pro tyto rodiče je kromě individuální konzultace určena i podpůrná skupina s poetickým názvem Čaj o čtvrté,
která skýtá pro rodiče prostor podělit
se o své každodenní starosti. Nejméně
přicházejí se „zakázkou“ samotní žáci.
Ti, kteří již absolvovali individuální konzultaci u psychologa, vědí, že to není nic
hrozného a není se čeho bát. Ačkoliv
se často zabýváme bolestivými tématy,
ve výsledku může být práce s psychologem dobře strávený čas, díky kterému
se žáci cítí lépe. Tento pocit pohody si
užívají například všichni žáci, kteří pravidelně navštěvují Perličku – relaxační
skupinku.
Za celý tým Čtyřlístku děkuji za důvěru, se kterou se na nás naši „zákazníci“ obracejí a těším se na další spolupráci.
Mgr. Kateřina Zaplatilová, školní
psycholog

Pozořáček – přírodní učebna
v prostorách školního arboreta
Základní škola a mateřská škola Pozořice se zapojila do vyhlášené grantové
výzvy Ministerstva životního prostředí
v Praze, díky níž se nám podařilo získat finanční částku 66 000 Kč na stavbu
přírodní učebny Pozořáček v prostorách
školního arboreta. Úspěch je o to cennější, že jsme uspěli mezi stovkami škol
z celé republiky.
Přírodní učebnou se nám podaří
zkvalitnit výuku environmentální výchovy od mateřské školy až po druhý
stupeň. Plánujeme postavit přírodní
učebnu, sluneční bylinné hodiny a žížalárium.
Pokud by měl někdo z veřejnosti, rodičů či přátel školy možnost zapojit se
do tohoto projektu finančním darem,
materiální podporou (např. dřevo) nebo
pomocí ve formě stavebních prací, velmi bychom takovouto aktivitu přivítali.
S případnými dotazy, nápady a návrhy
se můžete obrátit na vedení školy. Děkujeme.
Vždy je úspěšná taková škola, která je aktivní a dívá se pozitivně vpřed.
A takoví chceme být!
Mgr. Naďa Pochopová

Výukový program Rádio
ve Studiu Lávka
Dne 15. 11. si naše třída 9. A spolu
s paní učitelkou Hanychovou jela vy-
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zkoušet, jaké to je vysílat v rádiu. Naším
cílem bylo Studio Lávka, pobočka SVČ
Lužánky. Když jsme dojeli na místo,
uvítal nás pan Miroslav Obrátil spolu se
svými dvěma asistentkami.
Nejdříve jsme si rozdělili naše funkce
v rádiu. Někdo hlásil zprávy, někdo byl
režisér a někdo zase moderátor. Všichni
jsme se na vysílání nějakým způsobem
podíleli. Nejprve dostali práci ti, kteří
hlásili zpravodajství. Měli totiž jednu výhodu – jako jediní si vše mohli dopředu
nahrát a pak už jenom poslouchat ostatní. Dostali 20 minut na přípravu zpráv,
pak šli s panem Obrátilem do nahrávacího studia, kde se vše zaznamenalo
a zpracovalo.
Mezitím také ostatní pracovali
na svých úkolech. Když bylo vše nachystané, šli jsme si sednout do místnosti,
kde byly repráky, a čekali jsme, co se
bude dít dál. Barča a Simča volaly postupně ty, kteří měli jít právě k mikrofonu. Když bylo vše hotové, poslechli jsme
si celou naši nahrávku z rádia.
Byl to skvělý zážitek a určitě bychom
si to rádi někdy zopakovali.
Také jsme dostali CD s naší nahrávkou. To jsme si pak pustili v hodině češtiny a společně se zasmáli.
Tereza Nováková, 9.A

Celoodpolední výlet za zvířátky
Sláva, nazdar výletu! Ve středu 14.
listopadu se naše školka vydala na letošní první společný výlet, a to na Farmu
Bolka Polívky do Olšan. V půl deváté
náš plný autobus vyrazil. Po příjezdu
jsme obsadili všechny lavičky před restaurací a pustili se do svačinky, kterou
nám připravily naše paní kuchařky. Pak
jsme šli nakrmit zvířátka - velblouda,
kozy, ovečky, lamy a koníky. Někteří
z nás měli nejprve trošku strach, především z velblouda, který se vůbec nebál,
ale naopak natahoval krk, jen abychom si
jej všimli a nezapomněli na něj. Za chvilku z nás ale strach opadl a krmení se
nám velice zalíbilo. Když jsme zahnali
hlad náš i zvířátek, prošli jsme si a prohlédli areál, ohrady s koňmi i rybníček
s vodníkem. Někteří dokonce zamávali
valašskému králi. Výletování se nám
moc líbilo, dokonce i počasí se kvůli našim plánům umoudřilo a po celou dobu
se na nás smálo sluníčko. Naše poděkování patří poradenskému centru Čtyřlístek za poskytnutí finančních prostředků
na dopravu (autobus).
Kolektiv zaměstnanců MŠ
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Co jste hasiči, co jste dělali…?
Zpráva o činnosti
SDH Kovalovice
ŘÍJEN
6. 10. závod požárnické všestrannosti Zbýšov u Brna (žáci)
mladší žáci: Michal Andrysík, Vojta
David, Filip Viktorín, Marek Martauz,
Matyáš Filip starší žáci: Hanka a Tomáš
Martauzovi, Petra Filipová, Markéta
Viktorínová, Petr Jedlička
Do družstva mladších žáků se poprvé zapojili Matyáš a Vojta , kteří jeli sbírat zkušenosti, ale i tak v konkurenci 21
družstev okresu Brno venkov obsadili
pěkné šesté místo.
Zato ostřílené družstvo starších žáků
potvrdilo svoje kvality, když i přes fyzické vyčerpání doběhlo do cíle jen s malým odstupem za neporazitelnou Kuřimí
a skončilo tak druhé z 19 družstev.
13. 10 Podzimní branné dopoledne Tvarožná (žáci)
Už tradiční soutěž, kam se naši žáci
rádi vrací. Jde o branný závod, kde dvoučlenné hlídky plní jednotlivé disciplíny
(střelba ze vzduchovky, topografie,
zdravověda, překonání překážky a požární ochrana) na dvoukilometrové trati v okolí Santonu. Letos se soutěžilo
za krásného podzimního počasí.
mladší žáci:
Marek Martauz a Matěj Kroča (6.
místo), Vojta David a Matyáš Filip
starší žáci:
Tomáš Martauz a Petr Jedlička (2.
místo), Martin Blahák a Jirka Kaluža,
Pavel Filip a Lukáš Andrysík, Martina
Lvová a Markéta Viktorínová, Hanka
Martauzová a Eliška Andrysíková
LISTOPAD
17. 11. Taneční country zábava
Rančeři
Taneční zábava se skupinou Rančeři
byla tentokrát ve znamení slabé účasti
místních občanů. Ale ti, kteří přišli, se
bavili dobře.
24. 11 Soutěž v uzlování Drnovice (žáci)
mladší žáci:
Michal Andrysík, Vojta David, Filip
Viktorín, Marek Martauz
starší žáci I.:
Hanka a Tomáš Martauzovi, Markéta Viktorínová, Martina Lvová
starší žáci II.:

Petra Filipová, Petr Jedlička, Martin
Blahák, Pavel Filip.
Tato soutěž ve vázání uzlů na čas se
započítává mezi čtyři soutěže „Open
ligy“ (Drnovice, Hrušovany, Bohunice,
Bosonohy). Každý člen družstva váže
jeden z uzlů (lodní uzel, ambulantní, tesařský uzel a úvaz na proudnici), započítává se součet časů celé štafety.
Mladší družstvo doplatilo na nesehranost. Týden před soutěží se zranil
Matěj Kroča, tak musel soutěžit náhradník. I tak v konkurenci 49 družstev
vybojovali pěkné 13. místo.
V kategorii starších žáků se opět
sešla velká konkurence – 47 družstev!
Obě naše družstva postoupila v dramatickém souboji mezi čtyři nejlepší, ale
tam nestačila na domácí.
Výsledky: 1. místo Drnovice VI.
2. místo Kovalovice I.
3. místo Drnovice II.
4. místo Kovalovice II.
PROSINEC
1. 12. Mikulášské závody Těšany
(žáci)
mladší žáci:
Marek Martauz a Michal Andrysík
(4. místo)
starší žáci:
Tomáš Martauz a Petr Jedlička (1.
místo), Hanka Martauzová a Petra Filipová (3. místo), Markéta Viktorínová a Martina Lvová (6. místo), Martin
Blahák a Pavel Filip (11. místo), Lukáš
a Eliška Andrysíkovi (14. místo)
Dvoučlenné hlídky zdolávaly jednotlivé disciplíny (překážková dráha,
zdravověda, střelba ze vzduchovky, uzlování, topografie, pamatovačka) v tě-
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locvičně místní školy. Odměněni byli
nejen vítězové, ale mikulášský balíček
dostaly všechny děti.
8. 12. Soutěž v uzlování Hrušovany u Brna (žáci)
Závod započítaný do uzlovací „Open
ligy“.
mladší žáci:
Michal Andrysík, Filip Viktorín, Matěj Kroča a Marek Martauz (8. místo)
starší žáci I.:
Markéta Viktorínová, Martina Lvová,
Hanka a Tomáš Martauzovi (4. místo)
starší žáci II.:
Petra Filipová, Petr Jedlička, Martin
Blahák, Jirka Kaluža (5. místo)
Tentokrát jsme náhradníka vytáhli
z postele 5 minut před odjezdem na soutěž…
Družstvo mladších si oproti soutěži
v Drnovicích polepšilo o 5 míst svým historicky nejlepším časem. Obě družstva
starších však byla z umístění trochu zklamaná, ale vzhledem k tomu, že časy měla
lepší než v Drnovicích, byl to vlastně také
velký úspěch. V celkovém pořadí Open
ligy jsou tak obě družstva v první pětce!
8. 12. Zimní soutěž Sivice (muži)
Za mrazivého odpoledne se sešlo pět
družstev na závěrečném ukončení sezóny. Naši si vedli výborně a zvítězili, druzí byli hasiči z Velatic a třetí Tvarožná.
Náš sbor reprezentovali: Olin Večeřa, Pavel Valter, Michal Valter, Marek
Šmerda, Tomáš Šmerda, Vladimír Filip,
Petr Sedláček a Patrik Lev.
Byla to vůbec pěkná tečka za celu
sezónou: naši muži letos absolvovali
rekordních 11 soutěží, na kterých vybojovali pět vítězství, jednou byli druzí
a jednou třetí! Našim mužům tak patří
dík za reprezentaci našeho sboru i celých Kovalovic.
Pavel Martauz
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TJ Sokol Kovalovice
Po skončení prázdnin
se činnost oddílů vrátila
do zaběhnutých kolejí.
Začaly pravidelné aktivity, jako je badminton, který se hraje 4x týdně, sálová
kopaná a nohejbal, se kterým jsme se
od října přestěhovali do tělocvičny ZŠ
v Pozořicích. Bohužel se nám rozpadl
oddíl všestrannosti mládeže. Naopak
potěšující je skutečnost, že Zdeněk
Stejskal začal s mládeží provozovat
stolní tenis v sále Na Tvrzi.
Naší nejvýznamnější podzimní akcí
byl tradiční turnaj smíšených dvojic

v badmintonu. Za účastí 9 družstev
zvítězili Eva Lvová s Tomášem Stejskalem, na druhém místě se umístili
Jitka Stejskalová s Pavlem Andrysíkem
a na třetím místě skončili Katka Plevová s Jarkem Grycem.
Z připravovaných akci bychom chtěli informovat o tradičním Vánočním
turnaji ve stolním tenisu, který pořádáme v pátek 28. 12. 2012. Dopolední
část absolvují žáci (začátek v 9:30 hod.,
startovné se neplatí). Odpoledne se
uskuteční turnaj pro dospělé (začátek
ve 13.30 hod., startovné 30,- Kč). Sr-

Historie ledního hokeje
Historie ledního hokeje sahá do
50. let minulého století. Nejprve tu
byla snaha o vybudování kluziště
zaplavením luk za hřištěm. Po dvou
letech neúspěšných pokusů se přikročilo k budování kluziště na hřišti
jednoty. Voda pro postřik byla získávána z vedlejšího rybníka pana Jelena. Po jeho vyčištění bylo položeno
potrubí pro přívod vody k čerpadlu
v kabinách. Získáním nízkého ohrazení bylo umožněno zahájit přípravné
zápasy v ledním hokeji. V roce 1957
se podařilo zhotovit první mantinely,
takže bylo možno přihlásit družstvo
mužů do okresní soutěže. Výsledky
z této doby se bohužel nedochovaly,
ale třeba konstatovat, že naše jednota
byla jedna z mála jednot z okolí, kde
se lední hokej hrál na soutěžní úrovni. Zpestřením zimní činnosti na kluzišti byly dětské karnevaly, ukázky
krasobruslení a propagační zápasy.
V 70. letech byla vybudována (pod
dnešním tenisovým kurtem) vodní
nádrž, která sloužila pro postřik kluziště. Současně byla vyvíjena snaha
o vybudování nových kabin pro hokej.
Po vypracování projektové dokumentace byla v roce 1972 žádost o stavební
povolení a v roce 1973 začala výstavby
šaten a skladu nářadí.
V závěru 70. let se oddíl začal pravidelně zúčastňovat turnaje Česko-sovětského přátelství v Rosicích.
Členové oddílu se rovněž aktivně
podíleli na výpomoci obci při akcích
„Z“ a místnímu JZD při žňových pracích.

V sezóně 80/81 se družstvo
mužů ledního hokeje umístilo
na druhém místě za Universitou
Brno. Muži a dorostenci trénovali
na přírodním ledě 2 x týdně.
Vzhledem ke snižujícímu
počtu hráčů jsme se
dohodli na hostování
hráčů ze Sokola Hostěnice. Tradicí se
rovněž staly utkní mezi členy oddílu na
závěr sezóny.
V roce 1981 bylo provedeno zakrytí
nádrže na užitkovou vodu a odvodnění
hřiště s napojením na kanalizaci.
Po skončení sezóny 81/82 dochází
k určitému útlumu, který byl opět oživen až v 90. letech.
Začalo to sezónou 94/95, kdy se trenérského žezla se chopil Zdeněk Stejskal. Ze začátku se trénovalo v hale
Rondo (dnešní Kajot Aréna). Z důvodu
lepší organizovanosti a dostupnosti
soupeřů bylo rozhodnuto, že se přihlásíme do okresní přeboru na Vyškovsku, kde se většina utkání hrála na stadionu ve Vyškově. Výrazným přínosem
bylo hostování hráčů, a to především
z Hostěnic.
První ročník je možno považovat
za velmi úspěšný, protože jsme skončili na druhém místě se stejným počtem
jako vítěz Sokol Vítovice.
Po povedené první sezóně jsme
se přihlásili i do další sezóny 95/96.
V této sezóně začala být vidět stoupající úroveň soutěže, což přineslo i větší
divácký zájem. Na atraktivní utkání už
nejezdil jen autobus z Kovalovic, ale
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dečně zveme všechny příznivce stolního tenisu.
Jak bylo zmíněno v minulém příspěvku, oslavila naše jednota 100 let od
svého založení. K takovému významnému výročí zcela jistě patří i bilancování. Minule jsme informovali o historii
jednoty, v tomto příspěvku bychom ještě chtěli stručně informovat o historii
ledního hokeje, který byl v době své
největší slávy nejvýznamnější disciplínou, a dále bychom se chtěli zmínit
i historii Pochodu osvobození. Těmto
dvěma nejvýznamnějším činnostem
jsme věnovali samostatné příspěvky.
Miroslav Vlach
starosta TJ
i z Hostěnic. V této
sezóně jsme obsadili 3. místo.
Následující sezóna 96/97 patřila k nejkvalitnějším, protože se
přihlásila tři
nová
družstva z vyšších soutěží.
I my jsme
museli posílit zkušenějšími hráči.
I přes posílení kádru jsme se nedokázali umístit lépe než na 5. místě, což
bylo zapříčiněno, podobně jak v minulých letech, neproměňováním i těch
nevyloženějších šancí, které nás stáli
několik cenných bodů důležitých k lepšímu umístění.
V následující sezóně 97/98 došlo
k mírné obměně kádru, a to jak ze strany hráčů, tak na postu trenéra. Přes
tuto změnu se mužstvo nepodařilo nastartovat k lepším výsledkům a začal
výsledkový propad.
V sezóně 98/99 pokračuje slábnoucí výkonnost, menší zaujetí některých
hráčů a upadající zájem veřejnosti. Sezónu končíme na 6. místě.
Sezóna 99/2000 je sezónou šestou
a zároveň poslední. Stěží se dávají dohromady finance a i z pohledu hráčského kádru není situace ideální. Poslední
sezónu tak končíme na osmém předposledním místě.
Touto sezónou bohužel skončila éra
soutěžního hokeje pod hlavičkou naší
jednoty. Někteří bývalí hráči hrají hokej dodnes, ale již ve vlastní režii.
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Historie pochodu osvobození
Historie Pochodu osvobození začala v roce 1975, kdy byl uspořádán 1.
ročník. Domníváme se, že málokterá
jednota se může pochlubit akcí s tak
dlouhou tradicí.
Zvolená trasa 1. ročníku pochodu
byla poplatná tehdejší normalizační
době. Trasa v délce 30 km vedla z Kovalovic přes Rousínov do Dědic k rodnému domku Klementa Gottwalda.
Zpět se cestovalo autobusem. Této
trasy se zúčastnilo 31 turistů. Hned
na první akci jsme bohužel jsme zaregistrovali i pár zbloudilců. Kratší trasa, určená především pro mládež, pak
vedla do blízkého Rousínova, ke světničce Klementa Gottwalda, která byla
zřízena v domku, ve kterém Klement
Gottwald žil po dobu svého působení
v Rousínově, kde se učil stolařem.
Tyto trasy nebyly nejvhodnější,
a proto se od nich hned následující ročník upustilo. Byla snaha, aby Pochod
osvobození získal sportovní význam
bez ideově politického pozadí. Proto
bylo rozhodnuto trasy orientovat do
okolních lesů. Druhý ročník se už začal
přibližovat jeho dnešní podobě. Jeho
trasa probíhala přes Říčky, Hádek,
hospodu U jelena a Mokrou zpět do
Kovalovic. Délka tras byla 30 a 15 km.
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V této podobě se uskutečnil i 3. ročník.
Organizace pochodu v této podobě
kladla značné nároky na značení tratě,
protože nevedla po turistických trasách, ale bylo nutno trasy značit vlastními značkami.
Čtvrtý ročník v roce 1978 už byl proto sestaven tak, aby bylo možno v maximální míře využít značených turistických tras. Byly vytvořeny trasy 15,
27 a 35 km. Poprvé byla zařazena i trasa 50 km s kontrolou v Rudicích. Tohoto ročníků se zúčastnilo 103 účastníků.
Pochod v této podobě se chodí dodnes,
pouze trasa 50 km se chodí, resp. jezdí
na kole, ale pouze neoficiálně.
Dalším významným mezníkem byl
14. ročník v roce 1988, kdy byla pokusně zařazena i trasa 100 km..
Za přínosnou považujeme změnu,
která se uskutečnila asi před 8 lety, kdy
bylo možno trasy absolvovat i na kole.
Dokonce byla možnost ji absolvovat
i na koni, což bylo několikrát realizováno.
Zatím poslední změnu trasy jsme
provedli před 3 lety, kdy vznikla značená turistická trasa přes hrad Wildenberg až do Kovalovic, kterou tak bylo
možno využít. Tato změna měla 2 pozitivní aspekty, jednak mohl být zrušen

poslední úsek trasy, který bylo nutno
značit vlastními značkami a dále došlo
ke zatraktivnění celé trasy.
Na závěr ještě pár čísel. Rekordní
počet účastníků v celé historii jsme
zaznamenali v roce 2001, kdy jsme zaregistrovali 226 účastníků. K tomuto
rekordu jsme se přiblížili letos, kdy ž
jsme zaregistrovali 222 účastníků.
V posledních letech se nám osvědčila spolupráce s pozořickými ochránci
přírody, kteří nám umožnili zřídit kontrolu u chaty Jelenice, kde je možnost
opékání buřtů.

NA TVRZI
2. 2. 2013
RYBÁŘSKÝ PLES
9. 2. 2013
OSTATKY
sraz masek ve 12 hod.
OSTATKOVÁ ZÁBAVA večer
10. 2. 2013
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
13. 4. 2013
POSEZENÍ U CIMBÁLU

Již tradiční Martinský lampionový průvod s programem pro děti a posezením u ohně v areálu vedle restaurace se v letošním
roce těšil hojné účasti,
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Dobré a špatné zprávy – úvaha vánoční
Před 2800 lety žil v Izraeli prorok
Izaiáš. Přežil čtyři krále – Uziáše,
Jotama, Achaza a Chizkijáše, z nichž
žádný nezemřel přirozenou smrtí. Žil
v době, kdy se na jeho zemi valila jedna pohroma za druhou. Doba byla nesmírně těžká a nebezpečná – nejdříve
to byli Asyřané, kteří ohrožovali judskou zemi a oblehli Jeruzalém; potom
Babylóňané, kteří dílo zkázy dokončili,
město i chrám rozbořili a téměř veškeré obyvatelstvo odvlekli na 70 let do
zajetí. Pro Izraelity, lpící na zemi svých
předků, to byla celonárodní katastrofa.
A v této době, v situaci lidsky téměř
beznadějné, bychom čekali cokoli jiného, jen ne to, co napsal Izaiáš:
„Zaraduje se vyprahlá step, zajásá
a vykvete poušť. Jak narcis bujně vykvete, zajásá, zaplesá, zavýská. Bude
obdařena nádherou Libanonu, krásou
Karmelu a Šaronu. Posilněte skleslé
ruce, ochablá kolena upevněte! Malomyslným řekněte: „Vzmužte se, nebojte se! Hle, Bůh sám přijde a spasí
vás!” Tehdy se otevřou oči slepých,
odemknou se uši hluchých. Tu poskočí
chromý jak jelen a zaplesá jazyk němého. Na poušti vytrysknou vody, potoky
na pustinách, vyprahlá země se změní v prameny vod. Vrátí se, s jásotem
přijdou na Sión, věčné veselí bude jim

věnčit hlavy, prchne starost a vzdychání.“ (Iz 35, 1–10)
Naše situace se nedá srovnávat se
situací Izraele 8.století před Kr., přesto
jako bychom někdy cítili podobnou beznaděj. Sdělovací prostředky nám denně palcovými titulky servírují špatné
zprávy u nás i ze světa a těch dobrých
zpráv je pomálu.

My máme jako poselství pro naši
dobu Vánoce – „Hle, Bůh sám přijde
a spasí vás!” Nechme se jako ti dávní
Izraelité naplnit nadějí, která se nedá
odvodit z lidských prognóz, nadějí, kterou je člověku schopen dát Ten, který
se kvůli nám stal malým a bezmocným, dítětem plačícím v jesličkách.
P.Jan Nekuda, farář

Ministrantská olympiáda proběhla v sobotu 17.11. v Telnici a zúčastnili se
jí i ministranti z pozořické farnosti .

Bohoslužby
y o Vánocích 2012
pondČlí 24.12.

ŠtČdrý den

úterý

25.12.

Narození PánČ

stĜeda

26.12.

sv. ŠtČpána

þtvrtek
pátek
sobota
nedČle

27.12.
28.12.
29.12.
30.12.

sv. Jana Evangelisty
sv. Mláćátek
sv.Tomáše Becketa
Svaté Rodiny

pondČlí 31.12.

sv. Silvestra

úterý

Nový rok, slavnost Matky
Boží Panny Marie

1. 1.

7.15
15.00
17.00
20.30
22.00
7.30
9.30
11.00
14.30
7.30
9.30
11.00
17.30
17.30
17.15
7.30
9.30
11.00
15.00
16.00
7.30
9.30
11.00

poslední roráty, zakonþení adventu
první vánoþní mše – zahájení 9ánoc
setkání u jezerské zvoniþky
pĤlnoþní v Holubicích
pĤlnoþní mše ( „in nocte“)
jitĜní mše („in aurora“)
slavnostní vánoþní mše (mše „in die“)
mše v Holubicích
živý betlém pĜed kostelem
ranní
devátá
mše v Holubicích
veþerní mše, po ní žehnání vína v kostele
veþerní
veþerní mše s nedČlní platností
mše s obnovou manželských slibĤ
mše v Holubicích
mše v Holubicích
dČkovná mše za uplynulý rok
první novoroþní mše
mše v Holubicích
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Vážení čtenáři,

k poklidnému vánočnímu období
Vám představuji nabídku knih z naší
knihovny.
Mac Clure, Ken – Diagnóza .
Triller z lékařského prostředí. Na palubě letadla je jeden pasažér postižen
prudkým krvácením. Podivná nemoc
se rychle šíří a nakažení lidé umírají v různých částech světa. Šokující
a hrůznou pravdu odhalí pátráním pověřený doktor Dunbar.
Pavel Frýbort – Berunky. Další
kriminální případ detektiva Jareše. Berunky jsou mladé dívky, které se snadno dají zlákat pozlátkem velkého světa
a vlezou do pasti překupníkům s bílým
masem.
Ludlum Robert – Amblerova
výstraha. Na nepřístupném ostrově
u amerického pobřeží stojí utajená psychiatrická klinika. Skrytí před veřejností se tam léčí bývalí agenti, kteří se
stali nebezpečím pro zemi, které kdysi
sloužili.
Romány Robina Cooka se pravidelně zabývají kontraverzními lékařskými
tématy. Romány Krize, Známky života, Únosné riziko, nejsou výjimkou.
MacBain, Ed – Provokatér – detektivní román se Stevem Carellou
a dalšími detektivy 87. revíru.
Nunn Judy – Bouřlivá země. Román o australském severu a o lidech,

Vítání občánků

kteří si tam troufají žít. Příběh rodiny
Gallowayů a potomků pasažérů ztroskotané holandské lodi.
Lejsková Petra – Příběhy ty a já.
Katka je rozvedená osamělá třicátnice
nespokojená se svým životem. Do nudy
všedního života nečekaně vstupují dva
muži a Katka je rázem v podivné hře
plné tragikomických situací.
Jan Cimický je známý spisovatel
ale i psychiatr. A jako spisovatel využívá svých životních i pracovních zkušeností. Příběhy za plotem – neobvyklé
kriminální příběhy doktora Dvořáka
z psychiatrické léčebny. Poslední návrat je příběh psychologa Vladimíra
Kosmy, který marně čelí obvinění, že
si objednal a zaplatil vraždu své nájemnice.
Dětský lexikon zemí – tato kniha
zve nejen mladé čtenáře na výpravu
kolem světa. Cesta začíná v Evropě
přes Asii, Austrálii, Oceánii, Ameriku
a končí v Africe. 200 tabulek uvádí přehled o každé zemi světa, 150 přehledných map a stovky fotografií provází
poutavé texty. V publikaci je 100 tematických rámečků, které přináší neob-
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vyklé informace, recepty a zajímavosti.
Kouzlíme s papírem a Kniha výtvarných nápadů. Najdete zde základní techniky tvorby s papírem od stříhání a skládání po výrobu originálního
ozdobného papíru. A hlavně užitečné
rady, jak vyrobit krásná přáníčka, různé obaly, jak si zarámovat obrázky, které se budou líbit i vašim dětem.
Výšivka vlnou od A do Z. Podrobný popis stehů a vyšívacích technik pro
začátečníky i pokročilé.
Figurky z pleteniny – tvůrčí nápady pro šikovné ruce.
A ještě několik knih pro děti, které začínají číst anebo rády poslouchají
čtení od maminky. Mirelle a tajemství
mořských víl – pohádková knížka od
P. Schroderové. Posílám ti pohádku, Domov pro Marťany, Sísa Kyselá a ušmudlaný rytíř. Všechny tři
knihy napsala Martina Drijverová.
Anička ve městě – Peroutková Ivana. Anička se přistěhovala s rodiči do
Prahy. Život ve městě se velice liší od
toho, na který byla zvyklá. Anička má
hlavně starost, zda si najde nové kamarády. Kristyna Kuhn – Past na Sněhurku. Čtrnáctiletá Stella ztratila paměť
při autonehodě, při níž přišla o život
její matka. Dokáže Stella zjistit, co se
tehdy skutečně stalo?
Příjemné chvíle strávené s knihou
a vánoční svátky plné pohody vám přeje
Milada Terberová
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Tajenka - pohledy do historie
Tučapy
V některých historických pramenech je uvedeno, že Tučapy u Vyškova patřily z počátku pod lulečské panství, a pak po zániku hradu střídavě pod panství habrovanské
a vyškovské. Před zrušením roboty v roce 1848 patřily opět pod habrovanský zámek.
Na tučapské návsi stojí ...(viz tajenku), která je v historických pramenech připomínaná již v roce 1770. Původně měla dva zvony. Zvoněním byl pověřen obecní
sluha a bubeník v jedné osobě, který rovněž bubnováním vyhlašoval po obci zprávy
a nařízení obecního úřadu.
VODOROVNĚ: A. Schopnost psát;
stáčet.- B. Město jižně od Brna; nadšení; úder.- C. Kolem; táta; otáčivá část
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2

3

4

5

6

7

motoru.- D. Kruhy; plátěné přístřeší;
bodavý hmyz; značka voltampéru.- E.
Domácky Olga; tajenka; pokolení.- F.

8

9

10 11 12 13 14

Ludolfovo číslo; hlas kvočny; kvašený nápoj; polynéský nápoj.- G. Osel
(slovensky); projev hlasivek; zdvořilé
oslovení ženy.- H. Trnovník; alžírský
přístav; zabíjačková pochoutka.- I. Třasořitka; přestože.
SVISLE: 1. Patron horníků a rolníků; potřeba rybáře.- 2. Dravčí zrak.- 3.
Město v Itálii; prostý voják.- 4. Obytné
stavení; dávati pozvání.- 5. Oč; hornina; primát.- 6. Předložka; opuchlina;
hraní.- 7. Strnutí šíje; květenství obilí.- 8. Druh javoru; ženské jméno.- 9.
Srb (v maďarském prostředí); v pravou
chvíli; iniciály herce Čenského.- 10.
Osobní zájmeno; tvrdý bonbon; zamečení.- 11. Nemoc močového ústrojí;
úbytek váhy schnutím.- 12. Otec; rádce.- 13. Obnovovati.- 14. Kavkazský
trsací nástroj; město u Blanska.
Pomůcka: Asola, kalo, kava, Oran,
tar, urosa.
Autor: Ing. Ladislav Majer
Tajenka z minulého čísla:
ŘEZNICKÝ TOVARYŠ

Vítáme do života
Mikuláš Rybnikář
nar. 24. 9. 2012

Naši jubilanti
ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC
Plevová Alžběta
Kocábová Hana
Havlíčková Evelina
Křížová Věra
Barták Vlastislav

70 roků
70 roků
75 roků
80 roků
85 roků

Vážení spoluobčané, abychom předešli případným
konfliktům a nedo stali 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.
Kovalovický zpravodaj − vydává OÚ Kovalovice, připravuje Jitka a Petr Šmerdovi, tel.: 606 878 021, e−mail: petrsmerda@volny.cz. Zdarma pro občany Kovalovic.
Tisk: PROTIS spol. s.r.o., Podolí 115, tel.: 544 228 378. (Neprošlo jazykovou úpravou).

