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Vážení spoluobčané,
letošní zima se jen tak nechce vzdát
své nadvlády a stále nás zasypává novým sněhem a mrznoucími srážkami.
Loňské únorové holomrazy letos vystřídalo časté sněžení a výkyvy teplot,
což bude mít za následek katastrofální
stav krajských a státních silnic. Děkuji
všem, kteří pomohli s úklidem sněhu
z chodníků při sněhových nadílkách některé stály určitě zato!
Čas neúprosně běží, už je po Velikonocích, ale neodpustím si vrátit se
krátkou vzpomínkou na dlouholetého
„parťáka“, bývalého starostu, později
místostarostu naší obce, pana Ing. Stanislava Honka, který nás opustil
po těžké nemoci na vánoční svátek sv.
Štěpána. Je toho nespočet, co pro obec
od roku 1990 udělal, zastupitelstvu
bude snad nejvíce chybět jeho nadhled
a nastřádané životní zkušenosti. Díky
za všechno, budeme dlouho vzpomínat.
Dne 26. 2. 2013 zastupitelstvo obce
schválilo na svém veřejném zasedání
rozpočet obce na rok 2013 v příjmech
i výdajích 7 246 600,- Kč. Největší
část výdajů činí splátka kanalizace
1 194 000 Kč, dále zbývající část úhrady faktury za stavbu dopravních úprav
na Staré Poště ve výši 424 843,- Kč,
v letošním roce již konečná splátka
úvěru ČS na stavbu biotopu 249 960,Kč a závěrečná splátka půjčky na pozemek pod restaurací 81 268,- Kč, který
jsme museli vykoupit od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových. Dále dle možností umořujeme
dluh za opravu chodníků firmě Mobiko
plus. Co se týká plánu letošních investic: Zpracovává se projekt pro stavební
povolení ZRTV v části obce „Za Dvorem“. Jelikož se rozrůstá i výstavba
„Za Školkou“, zahájili jsme zpracování
projektové dokumentace v této lokalitě
na vybudování splaškové a dešťové kanalizace, plynu, NN a veřejného osvětlení. Projekt řeší i konečnou podobu
komunikace. 28. 2. proběhla schůzka
s majiteli pozemků v této lokalitě, kde
jsme spolu s projektanty projednali ře-

šení inž.sítí a problematiku šíře komunikace. Domluvili jsme se s geodety,
že zahájí zaměření cesty o rozšířený
pás potřebný k rozšíření komunikace,
leč trefili jsme se do časového úseku,
kdy katastr nemovitostí nebude příjímat nové geometrické plány z důvodu
dokončení digitalizace katastru obce
Kovalovice. Tato skutečnost je následkem menšího zpoždění plánovaného
harmonogramu úkonů na akci výstavba
komunikací a inženýrských sítí v lokalitě Za školou. Další drobné investice
jsou v plánu v areálu biotopu: Výstavba
jednoduchých dřevěných převlékáren,
oprava chodníku kolem koupaliště
a pokud se podaří získat dotaci, plánujeme dokončit výstavbu víceúčelového
hřiště s umělým povrchem. V záloze
je ještě výměna vstupních dveří a alespoň několika oken ve školce, oprava
střechy na obecním úřadě, či rekonstrukce zástěny odělující přísálí od sálu
kulturního zařízení.
V letošním rozpočtu obcí a menších
měst došlo po sedmiletém vyčerpávajícím úsilí k částečnému narovnání
nespravedlivého přerozdělování prostředků (tzv RUD) ze státního rozpočtu. Dle daňové kalkulačky by navýšení příjmů pro naši obec mělo činit

949 000,- Kč. Při sestavování rozpočtu
jsme byli spíše pesimističtí vzhledem
k poklesu výběru daní. Přesvědčíme
se koncem roku, zda budeme moci konstatovat, že náš rozpočet vzrostl o deklarovaná čísla.
Jak již bylo zmíněno výše, katastr
Obce Kovalovice prochází digitalizací.
Katastrální úřad pro JMK pracoviště
Brno-venkov proto předloží k veřejnému nahlédnutí v budově Obecního
úřadu Kovalovice v přísálí kulturního
zařízení přepracovaný obnovený operát na digitální katastrální mapu s možností uplatnění námitek proti jeho
obsahu. Ve dnech 15. 4., 17. 4., 22. 4.,
24. 4. 2013 od 8.00 do 15.00 hod. bude
veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, který
bude zájemcům poskytovat údaje o jejich vlastnictví.
V polovině dubna svozová firma
SITA CZ rozveze nádoby na bioodpad
na obvyklá stanoviště. Tímto zahájíme týdenní svoz bioodpadu. V sobotu
18.května v době od 9.00 do 11.00 hod
proběhne svoz velkoobjemného a nebezpečného odpadu v areálu „Na Place“ vedle restaurace.
Na brzký příchod jarních, teplých
a slunečních dní se spolu s vámi těší
Milan Blahák, starosta
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Výpis z usnesení zápisu č. 12/2012 ZO Kovalovice
ze zasedání konaného dne 11. 12. 2012
Zastupitelstvo obce:
Konstatuje: z 9 členů je přítomno
6 členů, je tedy usnášeníschopné.
Omluveni viz prezenční listina
Jmenovalo: zapisovatele: Petra Filipa
Zvolilo: ověřovatele zápisu: Stanislav Pernica, Doc. Mudr. Radomír Buček, CSc.,
Schvaluje:
- rozpočtové provizorium na rok
2013, nezbytné krytí provozních výdajů, závazků obce a úhrada investičních akcí přecházejících z roku
2012- usnesení č.3/12/12
- smlouvu o ručení mezi obcí Kovalovice a Komerční bankou usnesení č.
4/12/12
- poskytnutí ručení za pohledávky do
výše 8 % z úvěru, který poskytne
Komerční banka, a.s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969,
PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl
B, vložka 1360 dlužníkovi – Svazek obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko, se sídlem Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, IČ:
49458833, zapsaný jako dobrovolný
svazek obcí v registru zájmových

sdružení právnických osob vedeném
Krajským úřadem Jihomoravského
kraje, ve výši EUR 5 968 808,53
na účel: investiční akce „Šlapanicko
– Čistá Říčka a Rakovec“, přičemž
řádná konečná splatnost jistiny tohoto úvěru je 30. 6. 2025 - usnesení
č.5/12/12

- příspěvek MAS
Za humnama
ve výši 10,- Kč na obyvatele – usnesení č. 11/12/12

- změnu stanov Svazku obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko, IČ
49458833, jejímž Předmětem je doplnění stanov Svazku o závazek obcí
Mokrá-Horákov, Velatice, Tvarožná,
Sivice, Kovalovice, Viničné Šumice
a městysu Pozořice nevystoupit ze
Svazku po dobu existence závazků
vyplývajících ze Smlouvy o úvěru,
která bude uzavřena s Komerční
bankou, a.s., IČ: 45317054 na investiční akci „Šlapanicko – Čistá Říčka
a Rakovec“, a to do doby úplného
splácení jistiny – usnesení č. 6/12/12

Souhlasí:
- se zařazením správního území obce
Kovalovice do území působnosti
Integrované strategie území regionu MAS Za humnama na období
2014–2020 realizované místní akční skupinou OS MAS Za humnama –
usnesení 14/12/12

- obecně závaznou vyhlášku obce
č.1/2012 o místním poplatku – usnesení č. 7/12/12
- plán inventur pro inventarizaci majetku obce za rok 2012 - usnesení
č.8/12/12
- rozpočtové opatření č.5 dle přílohy
– usnesení č. 9/12/12
- finanční dar od firmy Gozmetal

pro MŠ Kovalovice – usnesení
č.10/12/12

- směrnici obce pro zadávání veřejných zakázek – usnesení č.12/12/12
- dodatek č.5 Smlouvy o zajištění
financování systému IDS JMK –
usnesení č.13/12/12

Bere na vědomí:
- informace o změně stanov Mikroregionu Roketnice z 6. 11. 2012 –
usnesení 15/12/12
- zprávu finanční komise o vyúčtování příspěvků neziskových organizací za rok 2012
Pověřuje a ukládá:
- starostovi a místostarostovi jednat
podle schváleného usnesení.
Milan Blahák - starosta
Ivan Sukovatý - místostarosta

Výpis z usnesení zápisu č. 13/2013 ZO Kovalovice
ze zasedání konaného dne 26. 2. 2013
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno
9 členů, je tedy usnášeníschopné.
Omluveni viz prezenční listina
Jmenovalo: zapisovatele: Petra Filipa

-

-

Zvolilo: ověřovatele zápisu: Petra
Šmerdu, Ivana Sukovatého.
Schvaluje:
- doplnění zastupitelstva obce o nového zastupitele Jana Hřebíčka, Kovalovice 101, - usnesení č. 3 /13/13
- rozpočet obce Kovalovice na rok
2013 ve výši 7 246 600,- Kč v příjmech i výdajích a rozpočtový výhled

-

-

obce Kovalovice na roky 2014-2016 –
usnesení č. 4/13/13
inventarizaci majetku obce za rok
2012 a účetní závěrku za rok 2012 usnesení č. 5/13/13
smlouvu č.1030004130/001 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (E.ON)
- usnesení č. 6/13/13
smlouvu č. 014130000123/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (E.ON) – usnesení č.
7/13/13
smlouvu o energetickém poradenství
a správě odběrných míst a odběrných
zařízení pro spotřebu el. energie

a zemního plynu – usnesení 8/13/13
- žádost o podporu činnosti „Čtyřlístku“ při ZŠ Pozořice – usnesení č.
9/13/13
- žádost o podporu motocyklového
jezdce O. Hanáka ve výši 3000,- Kč
- usnesení č. 10/13/13
- nařízení obce 1/2013 – Tržní řád –
usnesení č. 11/13/13
Pověřuje a ukládá:
- starostovi a místostarostovi jednat
podle schváleného usnesení.
Milan Blahák - starosta
Ivan Sukovatý - místostarosta
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Vodné a stočné v letošním roce
Vážení občané. Máme zde další nový
rok. Do jeho začátku se nám promítnou
věci krásné a příjemné (zasněžené
hory, plesová sezóna), ale i věci
méně krásné a už vůbec ne příjemné.
Jednou takovou každoroční událostí je
navyšování vodného a stočného.
V roce 2011 jsem informovala
o povinnosti Svazku zvyšovat vodné
a stočné min. o 3% nad inflaci („…na
základě rozhodnutí Evropské komise
o přidělení dotací na vybudování
splaškové kanalizace na území našeho
Svazku, a to min. o 3% ročně nad
inflaci, minimálně po dobu udržitelnosti
projektu, tj. 5 let od kolaudace díla.“)

V letošním roce se nám tak jak
loni do celkového navýšení vodného
a stočného promítlo další zvýšení
DPH, a to o 1%.
Pokud bychom tedy porovnávali
cenu vodného a stočného bez DPH
(což chápu, že není pro občana až tak
zajímavé) dostaneme se z ceny v roce
2012, která byla 68,90 Kč/m3 na částku
72,64 Kč/m3 . Jedná se o navýšení 5,4%.
Z pohledu Finančního modelu, který je
sledován orgány EU, by částka za vodné
a stočné v roce 2013 měla dosáhnout
hodnoty 73,88 Kč/m3 bez DPH.
Celková částka za vodné a stočné
včetně DPH je pro občana našeho

MOBILNÍ SVOZ ODPADU
OBEC KOVALOVICE
Termín:

Sobota 18.kvČtna 2013

ýas:

9:00 – 11:00

Místo:

Areál „Na Place“ vedle restaurace

Provedení:

obþané mají možnost pĜedat uvedené odpady
na uvedeném stanovišti a to až do naplnČní
kapacity kontejnerĤ a nádob.

Odevzdat je možno tyto odpady:
Objemný odpad
PĜebírané odpady: starý nábytek, koberce a vybavení domácnosti
Elektro odpad
PĜebírané odpady: domácí elektrospotĜebiþe (ledniþky, televizory,
poþítaþe, monitory, atd.)
Nebezpeþný odpad
PĜebírané odpady: oleje, barvy, Ĝedidla, kyseliny, zásady, baterie,
sorbety, obaly od nebezpeþných látek, léky, atd.
Nebudou pĜebírány:
stavební odpady (suĢ apod.), nebezpeþné stavební odpady (napĜ.
s obsahem azbestu), odpady ze zahrad (vČtve atd.), pneumatiky
z nákladních vozidel a disky kol.

Svazku pro rok 2013 83,52 Kč/m3 .
I přes skutečnost, že jsem se
s hodnotou vodného a stočného
přehoupli přes hranici 80,- Kč/m3,
jsme při srovnání výše ceny vodného
a stočného v rámci republiky (stejně
tak jako v loňském roce) uprostřed
tabulky.
Rok 2013
Vodné (Kč/m3)
Stočné (Kč/m3)
Celkem (Kč/m3)

bez DPH
34,39
38,25
72,64

s DPH
39,54
43,98
83,52

Pro srovnání ještě uvádím, že v roce
2011 byla cena vodného a stočného
72,88 Kč/m3, v roce 2012 78,54 Kč/
m3. Pokud bychom tedy chtěli vyčíslit
navýšení ceny vodného a stočného
v korunách, byla v roce 2012 zvýšena
cena o 5,66 Kč/m3 pro letošní rok bylo
toto navýšení o 4,98 Kč/m3.
Ing. Markéta Staňková
tajemnice Svazku

Informace pro
nájemce hrobových
míst na hřbitově
K 31. 12. 2013 končí velké většině
nájemců platnost smlouvy o nájmu hrobového místa na hřbitově v Pozořicích.
Těmto nájemcům touto cestou sdělujeme, že v podzimních měsících obdrží
nové smlouvy na dalších 10 let platných
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023.
Pokud některý nájemce již nemá
zájem smlouvu prodloužit, je povinen
tuto skutečnost písemně oznámit Úřadu městyse Pozořice nejpozději do dne
ukončení nájmu hrobového místa. Dále
sdělujeme, že od 1. 1. 2013 došlo k navýšení nájemného.
Současně upozorňujeme na čl. III.,
bodu 5 a 8) nájemní smlouvy, kdy je
nájemce povinen oznamovat veškeré
změny údajů, potřebných pro vedení
evidence pohřebiště – tj. změna adresy,
změna nájemce, uložení urny do hrobu,
při uložení lidských pozůstatků do hrobu je vždy nutné sepsat novou smlouvu a vypořádat smlouvu původní. Při
jakékoliv změně je nutné kontaktovat
Úřad městyse Pozořice p. Křížovou,
tel. 544 226 046.
Hospodářsko-správní oddělení
Úřadu městyse Pozořice
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Občanské sdružení MAS Za humnama
Vážení spoluobčané,
zajímáte se o dění
ve Vaší obci, ve Vašem
regionu? Není Vám
lhostejné, co s Vaší obcí, Vašim regionem
bude v následujících letech? Máte nápady, jak život v regionu zlepšit?
Přijďte nám to říci!
Místní akční skupina (MAS)
Za humnama pořádá 30. května
2013 v 17.00 hodin v Dělnickém
domě v Pozořicích diskusní stůl
pro všechny obyvatele obcí Pozořice, Sivice, Viničné Šumice a Kovalovice.
MAS Za humnama je občanské
sdružení, které bylo založeno v roce
2006 a postupně se jeho území rozrostlo na území DSO Ždánický les a Politaví, Mikroregionu Roketnice, svazek
obcí Mohyla míru a Mikroregion Cé-

zava. MAS tvoří 43 venkovských obcí,
kde žije 52 tisíc obyvatel. Z celkového
počtu 43 členů je 19 neziskových organizací, 7 podnikatelů a 9 aktivních
občanů. Členská struktura je otevřená
a každý aktivní subjekt má možnost
stát se novým členem.
Cílem místních akčních skupin je
podpora svého regionu prostřednictvím různých dotovaných projektů.
Hlavním zdrojem financí jsou dotace
získáváné metodou LEADER, založené na přístupu „zdola nahoru“ - o budoucnosti regionu rozhodují lidé žijící
a pracující v území, znající jeho tradice
a potřeby. V uplynulém operačním období (2007-2013) bylo podpořeno 112
MAS po celé republice, které do svých
regionů rozdělily 4,5 mld. Kč.
Aby MAS Za humnama byla v příštím operačním období 2014-2020

VÝSLEDKY PREZIDENTSKÝCH VOLEB V OBCI KOVALOVICE I. KOLO
Počet registrovaných voličů
498
Volební (účast %)
330
66,27
č. kand.

Jméno a příjmení

počet hlasů

%

6.
9.
1.
2.
8.
7.
3.
4.
5.

Miloš Zeman
71
21,52
Karel Schwarzenberk
70
21,21
Zuzana Roithová
60
18,18
Jan Fischer
51
15,45
Jiří Dienstbier
36
10,91
Vladimír Franz
23
6,97
Jana Bobošíková
8
2,42
Taťána Fischerová
8
2,42
Přemysl Sobotka
3
0,91
Celkem
330
100,00
VÝSLEDKY VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY V OBCI KOVALOVICE II. KOLO
Počet registrovaných voličů
496
Volební (účast %)
328
66,13
č. kand.

9.
6.

Jméno a příjmení

Karel Schwarzenberk
Miloš Zeman
Celkem

Volební komise

počet hlasů

%

167
158
325

51,38
48,62
100,00
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úspěšná, musí v letošním roce zahájit
práce na nové Integrované strategii
území, která je nezbytnou podmínkou
pro účast v programu LEADER.
Zapojte se do přípravy rozvojové strategie svého regionu a přijďte říct svůj
názor!
Na setkání se těší
Jaromír Konečný,
starosta Obce Křenovice
a předseda OS MAS Za humnama
predseda@zahumnama.cz
Hana Tomanová, manažerka
OS MAS Za humnama
manazer@zahumnama.cz
www.zahumnama.cz

Poplatky za komunální
odpad a psy na rok 2013
OBECNÍ ÚŘAD V KOVALOVICÍCH oznamuje občanům, že vybíráme poplatky za komunální odpad a psy
v úřední dny tj. v pondělí a středu od
8-17 hodin v kanceláři obecního úřadu.
Poplatek za komunální odpad na rok
2013 je Kč 460,-/rok:
• fyzická osoba s trvalým pobytem
v obci,
• cizinec, který má povolen pobyt
na území ČR,
• fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, byt,
nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena žádná osoba k trvalému pobytu ,
• za děti do 10 let a osoby starší 70 let
samostatně žijící je sleva 100,-Kč t.j.
360,- za rok.
• Poplatek za psa na rok 2013 je Kč
80,- za jednoho psa, za každého
dalšího psa jednoho majitele 100,za rok.
Poplatky je možné také uhradit bezhotovostním převodem na účet obce
Kovalovice: č. účtu 2142291359/0800,
variabilní symbol uvést č. popisné,
nebo evidenční.
Děkujeme za dodržování úředních
dnů i hodin a žádáme o dodržení termínu, abyste se zbytečně nevystavovali
případným sankcím. Bližší informace
na č.tel. 544 226 009.
Poplatek za komunální odpad
a poplatek za psa se vybírá podle
Obecně závazné vyhlášky obce Kovalovice č. 1/2012, o místních poplatcích.
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Centrum denních služeb ve Slavkově
Oblastní charita
Hodonín provozuje
ve Slavkově u Brna
Centrum
denních
služeb pro seniory
a osoby se zdravotním postižením (od
27 let věku), kteří
vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu ztrácí svoji soběstačnost. Takové osoby nemohou být samy
doma a jsou odkázány na pomoc někoho druhého. Centrum denních služeb
se snaží takovým rodinám pomoci
v tom, aby jejich blízký mohl co nejdéle

zůstat doma ve svém přirozeném prostředí a nemusel se stěhovat do domova, ústavu, LDN či podobného zařízení. A zároveň, aby osoba pečující měla
dostatek času sama na sebe, na svoje
zaměstnání, povinnosti, domácnost,
koníčky, rodinu.
Ke každému uživateli se přistupuje
individuálně, což umožňuje prožít jejich čas s pocitem potřebnosti, podporuje to setkávání s dalšími lidmi, kteří
jsou v obdobné situaci. Centrum nabízí
pomoc při osobní hygieně, poskytnutí
stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (canisterapie, muzikoPozvánka na 14. koncert
orchestru Johanna Strausse

„Z operety do operety”,
který se bude konat v sobotu
dne 18. 5. 2013 v 17 hod
v historickém sále zámku
ve Slavkově u Brna.
Vystoupí Vám již známí umělci, sólisti:
zpěváci Luisa Albrechtová z Vídně
a Milan Vlček z ND v Brně,
na housle bude hrát
umělecký vedoucí orchestru
Jiří Preisinger, rodák z Pozořic.
Na koncertě zaznějí skladby
Johanna Strausse a jeho současníků
z operet Netopýr, Čardášová princezna,
Hraběnka Marica, La Traviata,
dále skladatelů Bedřicha Smetany,
Johannesa Brahmse a dalších.

Vážení
čtenáři,
Vážení čtenáři, zima je snad za námi,
ale věřím, že si najdete čas na pěknou
knížku z knihovny i na jaře.
Tajemství osudu – Schonauer Lilly.
Romantické venkovské prostředí Štýrska
je dějištěm milostného příběhu s nečekanými překážkami.
Znovu září slunce - havárii letadla přežije profesor Alexander Betlina a malé dítě. Román se šťastným koncem napsala F. Birbner – Mahlerová.
Francová Zuzana – Hra na třetího, Alice má smůlu.
První manželství skončí, protože z manžela se vyklube sadista. Druhé končí tragédií. Alice se snaží zajistit malému
synkovi alespoň základní potřeby.
Gilbertová Alizabeth – Drsní chlapi – vtipný a jiskřivý
román plný nezvyklého přátelství a rodinných pout. Na dvou

terapie, cvičení těla, jemné motoriky,
paměti apod.).
V případě nutnosti je možné skrz
tuto službu využít také občansko-právní pomoc poradny, pečovatelskou či
zdravotnickou péči.
Centrum denních služeb funguje
malinko jako školka s tím rozdílem,
že jejími uživateli nejsou malé děti, ale
dospělí potřební lidé. Každý uživatel si
navíc může vybrat, zda bude docházet
každý den na osm hodin, jednou týdně
na pár hodin nebo úplně jinak. Centrum svým uživatelům také nabízí svozové auto - pokud je potřeba, je možné
uživatele vyzvednout u něj doma a později ho zase domů vrátit, doprovodit ho
na nákup, k lékaři a podobně.
Rádi bychom informace o tomto
Centru a o možnostech jeho využití nabídli i občanům Kovalovic.

osamělých ostrovech na pobřeží Maine
bojují místní lovci humrů po celé generace o právo lovu.
Woolrich Cornel – Noční můry. Sbírka povídek mistra černého žánru, plné
záhad, napětí a hrůzy.
Diamant Anita – Červený stan. Románové zpracování biblického osudu
Diny, dcery patriarchy Jákoba.
Číše jedu pro krále – detektivní román z doby Karla IV.
Bauer Jan – Číše jedu detektivní román z doby Karla IV.
Baumann Peter - Od Missoury k břehům Pacifiku vyprávění o legendární expedici, která objevovala v roce 1804
severoamerické vnitrozemí.
Cartel Alan – Nejskvělejší čarodějové – kniha o proslulých kouscích mágů a kouzelníků, kteří svými schopnostmi vzbudili úžas miliónů lidí.
Připravila Milada Terberová
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Krátké zprávy ze školy
Jaro je sice již
za dveřmi, ale dovolte mi malé ohlédnutí za předvánočním
časem. Na sklonku roku se pravidelně
scházíme s rodiči a přáteli na akademii.
Tentokrát jsme zvolili komornější formu setkání, a to v každé třídě zvlášť.
Podle ohlasů všech zúčastněných se
tyto besídky velmi vydařily. Každá třída si se svými vyučujícími připravila
bohatý program, rodiče přinesli ochutnat cukroví a u kávy a čaje jsme společně strávili čtyři příjemné podvečery.
Ve třídách se tančilo, zpívalo, soutěžilo, hrálo divadlo, recitovaly se básničky
a někde se vyráběly drobné dárečky.
Naši prvňáčci společně s dětmi
z mateřské školy v lednu zhlédli Povídání O červené Karkulce v brněnském
divadle Radost.
Účastníme se soutěží a posíláme
nejšikovnější žáčky nebo jejich práce
do dalších kol, aby reprezentovali naši
školu. Držíme pěsti dětem z výtvarného kroužku, které zaslaly svoje práce
do soutěží „Komenský a my“ a „Moje
Veličenstvo kniha“. Uspořádali jsme
školní kola matematické olympiády
a pythagoriády a do okresního kola vysíláme tři nejlepší řešitele.
Na konci ledna začal pro druháčky
a třeťáčky kurz plavání v plavecké škole Vyškov.
Nezapomínáme na prevenci. Škola
má vypracovanou preventivní strategii
sociálně-patologických jevů, jejíž součástí jsou i besedy a přednášky. V únoru to byla beseda s příslušníky HZS
JMK - program Hasík. V první třídě

probíhá cyklus „Zdravé zuby“ a pro
ostatní děti v následujících měsících
plánujeme besedu s preventisty v rámci projektu Dental-alarm.

Stále spolupracujeme s CVČ Fantázie Brno při začlenění keramiky do
hodin výtvarné výchovy – na Vánoce
si děti vyrobily krásný adventní věnec
a k blížícím se Velikonocům květináč.
Při škole pracuje šest zájmových
kroužků. Díky ochotě organizace Sokol mohou naše děti chodit na kroužek florbalu do šumické sokolovny.
Máme sportovní kroužek pro dvě
věkové kategorie, flétnu pro tři různě
pokročilé skupinky, výtvarné aktivity I., II. (viz fotografie pletení z pedigu), turistický kroužek (viz článek
o jednotlivých výpravách), oblíbený
je také Poználek.
V lednu jsme přivítali budoucí žáčky

na zápisu do 1. ročníku. Děkujeme všem rodičům za důvěru,
kterou nám projevili tím, že
své děti do naší školy přivedli.
V září se těšíme na dvacet moc šikovných holčiček a kluků.
Olga Růžičková

Přípravka pro předškoláky začala
18. dubna, 16.15 - 17.00 hodin, každý
čtvrtek, až do 23. května.

Jak plyne čas ve školní družince
Když jsme se opět sešli po prázdninách odpočatí a plní síly, zjistili jsme,
že je nás na jedno oddělení školní družiny příliš mnoho, a tak byla otevřena
oddělení dvě. O naše prvňáčky pečuje
zkušená paní učitelka Julinka v prvním
oddělení a ve druhém zůstává stará
parta z druhé, třetí a čtvrté třídy.
Prvňáčci si v září zahráli různé seznamovací hry, povídali si nad knihou
pohádek a s maňásky je zdramatizovali,
stavěli z lega a zahájili celoroční soutěž
pexesový turnaj. Děti z druhého oddělení si osvěžily vědomosti z dopravní tematiky, učily se rozlišovat ovoce
a zeleninu, uspořádaly výstavku plodů
z našich zahrádek doprovázenou jejich ochutnávkou. V soutěživých hrách
„Sportsmánie“ a „Kdo s koho“ jsme
si porovnali obratnost, sílu, mrštnost
a logické myšlení.
V měsíci říjnu doznívalo babí léto
a krátký rukáv i nohavice jsme s chladnějším počasím prodloužili a pozorovali
jsme, jak se veselé letní barvy proměňují v barvy podzimu. Podzimní kouzlení
a dýňování nás provázelo celým říjnovým
obdobím. „Zdravý životní styl“ byl název projektu ve druhém oddělení a Hal-
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loween si užívaly všechny děti v převlecích čarodějnic, strašidel i duchů.
V listopadu již běžel školní rok
na plné obrátky a družinka přispívala
k regeneraci sil po náročném dopoledním vyučování. Soutěžili jsme o nejdelší ocas draka ze spadaného listí, draky
a dráčky jsme vyráběli z nejrůznějších
materiálů. Téma „Táhnem za jeden
provaz“ nás donutilo zamyslet se nad
vztahy mezi kamarády a na vlastní kůži
jsme si vyzkoušeli sportovní činnosti
s netradičními disciplínami.
Prosinec, měsíc plný tajného očekávání blížících se svátků, byl zahájen
čtením z Vánoční knížky pohádek, pověstí a koled. Připomněli jsme si tradiční zvyky i obyčeje a mnohé z nich
si vyzkoušeli. Výstavka z vlastnoručně
vyrobených dekorací ozdobila školní
chodbu. Zdramatizovanou Vánoční povídku jsme předvedli na výstavě betlémů a perníčků v místní sokolovně.
Sváteční ladění bylo završeno besídkou
a úsměv na tvářích všech vykouzlilo
pohoštění, zpěv koled a dárečky pod
družinovým vánočním stromečkem.
Leden, jehož název pochází od slova led, jsme si skutečně užívali na ledu
a sněhu. Při první sněhové nadílce jsme
hráli pohybové hry, koulovali se, stavěli iglú a sněhuláky. Hledali jsme stopy
zvířat a podle encyklopedií je určovali.
Učili jsme se „mrazivá“ říkadla, zpívali
„ledové“ písničky a vyráběli inkoustové mrazíky, zamrzlá okna a krmítka
s ptáčky. Recyklovali jsme starý papír,
zašli na exkurzi do obchodu a na poštu.
Budoucí prvňáčky potěšily námi vyrobené dárečky, které si odnesli domů.
Únor proběhl v duchu masopustních oslav. Získali jsme nové informace o tomto období prostřednictvím
projektu „Masopust, do kola mě holka
pusť“. Uvedené období bylo završeno
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karnevalem a koblížkovou hostinou.
Povídali jsme si o zvířátkách ve volné
přírodě a o tom, jak jim můžeme pomoci přečkat zimu. Také se z nás na jedno
odpoledne stali kouzelníci se spoustou
neuvěřitelných kouzel a triků.
Tak nám to první pololetí letošního školního roku uplynulo v radostné
a příjemné atmosféře mezi kamarády
ve školní družince.
Tamara Kalábová

Vycházky turistického kroužku
Turistický kroužek zahájil v tomto
školním roce svou činnost vycházkou
k Jelenici. Za pěkného počasí jsme
vyšli Hradskou, okolo Kopanin, k Žalmanovému kameni a dále po modré
značce k chatě Jelenici. Cestou se děti
seznámily s místními přírodními zajímavostmi. Vzdálenost 12 km zvládli
bývalí i noví členové kroužku bez problémů.
Ve Vítovicích jsme se byli podívat
na ranč, kde jsme si prohlédli volně
ustájené koně v ohradách. Vraceli jsme
se podzimně zbarveným lesem přes
Kopaniny a Hradskou ke škole.
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Další naší akcí bylo pouštění draků
nad šumickým remízkem. Na vyhlédnuté místo jsme se přesunuli kolem
nových vinohradů, cestou směrem
k Bahňáku. Za nepříznivých povětrnostních podmínek se dařilo udržet
draky v povětří jen s obtížemi. I když
draci nelétali, užili jsme si nádherného výhledu na naše obce Kovalovice
a Šumice. Můžeme doporučit rodičům
našich dětí.
První skromné nadílky sněhu jsme
se rozhodli využít k bobování. Stačí
malý poprašek a zábava nemá konce.
Příhodného počasí využil turistický kroužek k odpolednímu bobování
na Jezvinách. Že nevíte, kde to je? Zeptejte se našich turistů.
Dalším oblíbeným zimním sportem
je bruslení. Na vítovickém rybníku se
nás sešlo osm. Ze zdravotních důvodů
se nemohli zúčastnit všichni členové
TK. Projížděli jsme slalomovou dráhu
vpřed i vzad, holky se pokoušely o taneční variace. Škoda, že všechny děti
neměly brusle.
V této době se zaměřujeme na poznávání vzdálenějších oblastí našeho
regionu, včetně její historie. Jako první
jsme navštívili Kopeček ve Tvarožné. Autobusem jsme se přemístili do
Tvarožné. Pěšky jsme šli na Santon
k místní kapličce, kde jsme si povídali o okolních obcích a krajině spjaté
s Bitvou tří císařů. Viditelnost byla
nádherná, v dálce bylo vidět i Pálavu.
Směrem zpět jsme se vraceli po části
bývalé císařské cestě k Sivicím. Z Pozořic ke škole jsme přijeli opět autobusem.
Vycházky byly zaměřeny na poznávání okolí našeho bydliště a zvýšení
fyzické zdatnosti členů kroužku.
Eva Jašková
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Pololetní bilancování
Ani jsme se nenadáli a letošní školní
rok se přehoupl do
své druhé poloviny.
To je i chvíle, kdy bychom se rádi zamysleli nad tím, co se nám podařilo
a co nás ještě čeká.
Jak jistě dobře víte, v srpnu došlo
ke sloučení Mateřské školy a Základní
školy v Pozořicích v jeden subjekt. Toto
spojení přineslo prodloužení doby provozu mateřské školy i školní družiny do
17:00 hod. Nově si žáci ve škole mohou
pochutnat na čerstvě připravených svačinkách. Pro děti ve školce připravili
paní učitelky širokou škálu kroužků
(keramika, angličtina, sportovní kroužek, flétna, tanečky). Od listopadu funguje elektronická žákovská knížka, kde
si rodiče mohou prohlédnout studijní
výsledky svých dětí. Velkou oblibu získal, zejména mezi žáky, i facebookový
profil naší školy. Starší žáci přivítali
na naší škole své vrstevníky z partnerské obce Ivanka pri Dunaji. Společně
zde strávili deset dní plných kreativity
a tvůrčího zápalu. Výsledky jejich práce
jste mohli zhlédnout na výstavě v prostorách obecního úřadu. Díky financím získaným z nejrůznějších projektů
(Mládež v akci nebo Školní poradenské
centrum Čtyřlístek) se nám podařilo
školu velmi slušně vybavit moderními výukovými pomůckami. Pro žáky
prvního stupně jsme zakoupili multilicenci výukových programů v celkové
hodnotě téměř 200.000,- Kč. Od února jsou ve škole k dispozici dvě zcela
nové interaktivní tabule. Upravili jsme
obě učebny anglického jazyka a učebnu
hudební výchovy. Přes jarní prázdniny
byla zrekonstruována podlaha v prostorách školní družiny. Novým nábytkem
jsme zvýšili i estetickou úroveň stravování ve školní jídelně. Částečnou rekonstrukcí prošly i prostory šaten.
Ani vyučující nezaháleli. Absolvovali několik seminářů a workshopů se zaměřením na práci s třídním kolektivem
nebo na efektivní komunikaci s žáky
a jejich rodiči. Celý pedagogický sbor
se zúčastnil také školení, které bylo
orientované na využívání interaktivní
tabule a vytváření digitálních učebních
materiálů. Pro pedagogy mateřské
školy a I. stupně jsme připravili kurz
pro vedení edukativně-stimulačních
skupinek.

Jsme velmi rádi, že se do činnosti
školy zapojují i rodiče. Společné výlety
a exkurze, účast na dnech otevřených
dveří, plné dílničky a další aktivity jsou
toho důkazem. Velmi děkujeme za jejich
finanční i materiální podporu. Díky nezištné pomoci pana Stehlíka dojde i k rekonstrukci našich webových stránek.
Od března se naše škola zapojí do
nového (v posledních letech již třetího) evropského projektu. Tentokrát to
bude Komunitní centrum mládeže při
ZŠ a MŠ Pozořice. O tomto projektu si
můžete přečíst na jiném místě v tomto
Zpravodaji. V průběhu dubna přibude
pro děti na prvním stupni další interaktivní tabule umístěná na pylonovém
pojezdu. Budeme modernizovat i další
prostory pro výuku cizích jazyků. Největší letošní změna nás ovšem teprve
čeká. Díky snaze zástupců městyse dojde k rekonstrukci budovy školy. Jedná

se o zateplení budovy, výměnu oken
a topného systému. Připravuje se také
rekonstrukce toalet.
Množí se dotazy, co bude dále se
ŠPC Čtyřlístek. Toto centrum přestane být od dubna finančně podporováno
z evropských fondů. Naší snahou ale
bude služby centra nabízet i dále. Bez
drobné finanční spoluúčasti klientů,
kteří budou chtít tyto služby i nadále
využívat, se však neobejdeme.
Ve druhém pololetí nás čeká několik tradičních akcí, ke kterým patří lyžařský výcvikový kurz v Krkonoších,
školy v přírodě tentokrát v rekreačním
středisku Záseka nebo rozloučení deváťáků se školou. Novinkou letošního
roku bude předávání Cen ředitele školy
našim výjimečným žákům.
Děkujeme za přízeň, kterou nám
jako rodiče nebo široká veřejnost projevujete. Svědčí o tom i stále vzrůstající
počet žáků naší školy.
PhDr. Jan Dudek, ředitel školy

ZŠ a MŠ Pozořice, ZŠ a MŠ Viničné Šumice, MŠ
Kovalovice
pořádají pro děti a rodiče ve čtvrtek 25.4. 2013
od 16:00 do 17:30 v tělocvičně Základní školy Pozořice.

Čarodějnický rej
s tanečním
a soutěžním programem
Vstup v čarodějnickém oděvu i u rodičů vítán. S sebou
pro malé čaroděje a čarodějnice batůžek s pitím.
Vstupné dobrovolné
Prosíme přezutí do tělocvičny.

Akce bude zakončena závěrečným ohněm
na zahradě ZŠ v 18:00 hodin s možností
opékání vlastních špekáčků.
Účastníci akce dostanou památeční list a drobné
odměny za aktivního soutěžního ducha.
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Dlouhá zima už je za námi…
Utekla nám jako voda v kovalovickém potůčku
Leden - Zimní výlet
Společně s MŠ Hostěnice se nám
vydařil zimní výlet za zvířátky. Počasí
nám přálo, děti se dostavily v hojném
počtu 22. Venku jsme s průvodkyní
Marcelkou poznávali zvířátka žijící
v lese, naučili jsme se legrační hru
Na sovu a ježky. Ve vyhřáté místnosti
nás čekala veselá akční pohádka O lišáku Emilovi. Děkujeme ochotným
maminkám pí Šmerdové a pí Králové,
které nám pomáhaly s dětmi.
Vedení MŠ děkuje školskému poradenskému centru Čtyřlístek při ZŠ
a MŠ Pozořice za příspěvek na dopravu
do zooparku Vyškov.

Květoš, sáně a sníh…
Dvakrát za letošní zimu si kromě
zimních radovánek vyzkoušely naše
děti i jízdu na historických sáních, tažených naším oblíbeným zvířecím kamarádem Květošem. Děkujeme panu
Blahákovi st. za opravdu nezapomenutelný zážitek.
Zasněžené pláně, rolničky zvoní
a my máme pocit, že pro nás z horního
lesa přijíždí pohádkový dědeček…..

Únor - Minikarneval v MŠ
V pá 8. února se ve školičce začaly
scházet zajímavé postavy – Popelka,
lesní víly, čarodějnice, princezny, piráti, voják, Zorro, břišní tanečnice, Pippy,
Šmoulík… Nejdříve proběhl karnevalový rej, poté veselé soutěže a na závěr
společný tanec. Nechyběla ani beruška. Ta se objevila hned dvakrát: Ráno

malinká a během dopoledne nám trošku povyrostla do krásy/ že teto Jitko/.
Všechny děti si odnášely za školky svého karnevalového kamaráda, kterého si
vlastnoručně vyrobily.

Březen - Jaro v MŠ již přichází
První jarní dílna proběhla s dětmi pod vedením pí Markéty Kupčíkové již 7. 3. 2013. Sázeli jsme společně
narcisky a modřence, zdobili květináče
a připravili tak maminkám překvapení
na 8. března. Děkujeme pí. M. Kupčíkové za nápad a poskytnutí všeho potřebného k této zábavné pracovní činnosti.
Druhá dílna byla již velikonoční,
kdy jsme se sešli po třídních schůzkách
a pod vedením pí Jany Kročové si děti
s rodiči vyráběly veselé velikonoční
zajíčky. Děkujeme pí Kročové za poskytnutí materiálů na tuto společnou

velikonoční dílnu. Některé děti strávily ve školce velmi dlouhý den/ až do
18:00/, ale vůbec jim to nevadilo. Kromě společných výrobků si odnášely
svá originální velikonoční přání, osení
a zdobené vajíčko.

Požární ochrana očima dětí –
velké přípravy
Exkurze v požární zbrojnici
MŠ Kovalovice se rozhodla zapojit
do výtvarné soutěže požární ochrana
očima dětí. Nic jsme nenechali náhodě.
V úterý 12. března jsme navštívili požární zbrojnici, kde náš průvodce pan
Pavel ukázal vše k tomu, aby si děti
udělaly představu o práci hasičů a jejich každodenní pomoci při záchraně
lidských životů. Co se nám nejvíce líbilo: hasičské auto, věž na sušení hadic
a klubovna.
Za MŠ Mgr. Helena Skolková

Na co se v dubnu těšíme???
Začínáme barevným pohádkovým
týdnem…
Navštívíme Divadlo Radost v Brně
Zasoutěžíme si na koloběžkách
a trojkolkách….
Zhlédneme zajímavý program
o dravých ptácích…
Proběhne den otevřených dveří
a zápis do MŠ na šk. Rok 2013/2014
Setkáme se na velkém
čarodějnickém reji v ZŠ Pozořice
pozvání platí pro všechny malé a velké
čarodějnice a čaroděje
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Co jste hasiči, co jste dělali…?
Zpráva o činnosti
SDH Kovalovice
od prosince 2012 do března
2013:
PROSINEC
30. 12. Výroční členská schůze
Účast na naší výroční členské schůzi
byla, jak už je za poslední roky zvykem,
hojná. Počínaje našimi členy a mládeží,
přes zástupce jiných organizací, samozřejmě starostu obce až po všechny
ostatní příznivce, kteří během roku
vypomáhají na našich společenských
akcích.
LEDEN
Oddíl žáků, oproti minulým rokům,
přes zimu nezahálel. Díky probíhající
„Open lize“ v uzlování jsme trénovali
prakticky bez přestávky.
26. 1. Soutěž v uzlování BrnoBohunice (žáci)
V krásné nové hale brněnského
univerzitního kampusu se sešlo asi
70 soutěžních družstev. Mladší žáci
se soutěž od soutěže zlepšují, tentokrát získali pěkné šesté místo. První
družstvo starších žáků lehce klopýtlo a obsadilo až deváté místo. Naše
druhé družstvo zabojovalo a skončilo
páté. Ve štafetě 4x60, která byla jako
další disciplína, se naše první družstvo
ve velké konkurenci prosadilo a obsadilo 2. místo.

Ostatky

ÚNOR
2. 2. Těšanský uzel (žáci)
Další soutěž v uzlování, která ale
nebyla zařazená do „Open ligy“, ale
spíš jako trénink před dalšími velkými
závody. Mladší žáci zde suverénně vyhráli, starší se umístili také na prvním
a na třetím místě.
BŘEZEN
16. 3. Soutěž v uzlování Bosonohy (žáci)
Naše marodka se rozrostla o dvě
opory a museli nastoupit náhradníci.
Mladší skončili znovu šestí, i když jim
těsně unikl postup mezi čtyři nejlepší.
Starší žáci (družstvo č. 1) byli po nepodařeném minulém závodě pod velkým
psychickým tlakem, šlo jim totiž nejen
o dnešní výsledek, ale hlavně o dobré
umístění v celé Open lize. Všechny
uzly ale zvládli výborně a vybojovali druhé místo. Tentokrát se ale zase
nedařilo druhému družstvu, skončilo
šestnácté a v lize si o několik míst pohoršilo.
23. 3. Soutěž v uzlování Kovalovice (žáci)
Tentokrát jsme se odhodlali zorganizovat (ve spolupráci s hlavním organizátorem Open ligy S. Smutníkem
z Drnovic) soutěž pro žáky u nás v Kovalovicích v sále kulturního zařízení.
Tato soutěž už nebyla zařazena do celkového hodnocení Open ligy, ale byla
jejím slavnostním vyvrcholením. Soutěžilo se v netradičních disciplínách,
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kde už žáci neuzlovali za svoje družstva, ale každý sám za sebe. Po soutěžích následovalo vyhodnocení jednotlivých disciplín a hlavně celé Open ligy.
Výsledky našich mladých hasičů
v netradičních disciplínách:
Michal Andrysík – 2. místo Úvaz
na proudnici
Filip Viktorín – 1. místo ve smíšené
štafetě
Marek Martauz – 3. místo ve smíšené štafetě
Martina Lvová – 1. místo Ambulantní uzel
Lukáš Andrysík – 1. místo ve smíšené štafetě
Martina Lvová a Pavel Flip – 2. místo ve smíšené štafetě
Tomáš Martauz – 2. místo Úvaz
na proudnici
Hanka Martauzová a Martina Lvová
– 3. místo v soutěži dvojic
Závěrečné vyhodnocení uzlové
Open ligy:
Mladší žáci:
1. Ivanovice na Hané 72 b.
2. Drnovice IV.
70 b.
3. Milešovice I.
66 b.
4. Luleč I.
65 b.
5. Drnovice V.
55 b.
6. Kovalovice
51 b.
7. Strachotín
51 b.
8. Kobeřice III.
46 b.
(Kovalovice - Michal Andrysík,
Marek Martauz, Filip Viktorín, Matěj
Kroča, Vojta David)
Starší žáci:
1. Drnovice IV.
73 b.
2. Drnovice VI.
72 b.
3. Kovalovice I.
67 b.
4. Drnovice VII.
60 b.
5. Drnovice II.
55 b
6. Kovalovice II.
54 b.
7. Bosonohy
51 b.
8. Drnovice V.
41 b.
(Kovalovice I. – Martina Lvová,
Markéta Viktorínová, Hanka Martauzová, Tomáš Martauz)
(Kovalovice II. – Petra Filipová,
Martin Blahák, Pavel Filip, Petr Jedlička, Jirka Kaluža, Lukáš Andrysík
Velký dík patří členům SDH Kovalovice za pomoc při organizačním zabezpečení akce, i místním občanům za finanční a materiální pomoc (R. Buček,
I. Majerová, K. Kotvrda, T. Dudek).
Pavel Martauz
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TJ Sokol Kovalovice
Rok 2012 byl pro nás
opravdu důležitý, protože
jsme oslavili 2 významná jubilea. Jednak
to bylo 150. výročí založení Sokola Českého a dále 100. výročí založení naší tělocvičné jednoty. V duchu těchto výročí
jsme pořádali i naše akce.
Začátkem roku jsme společně s hasiči uspořádali tradiční večer u cimbálu,
který byl spojen s ochutnávkou vín a pochoutek z vepřového masa. Jsme rádi, že
si našel svoje pravidelné příznivce.
Jarní období je na činnost tradičně
velmi bohaté. Dne 8. května jsme uspořádali naši nejnáročnější akci, a to 38.
ročník Pochodu osvobození. Na trasách
15, 27 a 35 km jej pěšky nebo na kole
absolvovalo celkem 222 turistů, z toho
144 trasu 15 km, 41 trasu 27 km, 35 trasu
35 km a neoficiální padesátku absolvovali
na kole 2 účastníci. Tento ročník je možno hodnotit jako velmi vydařený, dá se
říct rekordní, protože v osmatřicetileté
historii jsme zaznamenali jen pár ročníků, kdy počet účastníků přesáhl 200.
Mnoho nechybělo a podařilo se překonat
absolutní rekord z roku 2001, kdy pochod
absolvovalo 226 účastníků. I letos jsme
navázali na pozitivní zkušenosti z minulých let a při organizaci Pochodu spolupracovali s Ochránci přírody, kteří nám
umožnili u chaty Jelenice zřídit kontroly
č. 3. Ti ve stejném termínu pořádali otvírání studánek. Vzhledem k velmi pěknému počasí se obou akcí zúčastnilo poměrně velké množství lidí, takže u Jelenice
bylo opravdu velmi živo.
Po předloňském úspěchu se rodiče
znovu rozhodli uspořádat v měsíci květnu dětský den. Pro naše nejmenší připravili mnoho zajímavých atrakcí. Dále
jsme v květnu uspořádali tradiční turnaj
smíšených dvojic v badmintonu, kterého
se zúčastnilo 6 dvojic, zvítězili Renata
Andrysíková a Tomáš Stejskal.
Tradicí se staly i naše jarní návštěvy
hor. Před pěti lety jsme začali Lužickými, pak následovaly Jizerské, dále to byly
hory Orlické, Šumava a v loňském roce
přišly na řadu Beskydy, ke kterým jsme
přidali jednodenní výlet na Malou Fatru.
Díky perfektním trasám, které nám připravil Zdeněk Stejskal a příjemné společnosti, jsme absolvovali 5 dnů plných
hezkých zážitků. V letošním roce chceme
pokračovat v „dobývání“ hor, tentokrát
přijdou na řadu hory slovenské, a to Malá
Fatra.

V prvním pololetí též probíhaly pravidelné turnaje v nohejbalu ze seriálu Východní konference. Prázdniny znamenají
pro cvičení a tréninky vždy menší útlum,
protože dostávají přednost jiné rekreační
aktivity. Přesto bylo na hřišti velmi živo,
ostatně stejně jako v předchozích letech,
neboť dáváme obci k dispozici některé
naše prostory pro provoz koupaliště.
Po prázdninách se činnost v jednotě
vrátila do zaběhnutých kolejí. Jak již bylo
uvedeno, v loňském roce uplynulo 100
let od založení naší tělocvičné jednoty.
Toto významné jubileum jsme se rozhodli oslavit v sobotu 8. 9. 2012. Tento den
jsme uspořádali 4 samostatné akce:
- nejprve to bylo sportovní dopoledne
pro děti, které změřily svoje síly v různých atletických disciplínách. Odměněni
byli všichni, ti nejlepší navíc diplomem.
Věříme, že téměř 50 zúčastněných dětí
odcházelo k sobotnímu obědu spokojeno,
- po obědě se uskutečnila výstava
fotografií a kronik, která se setkala s poměrně velkým zájmem občanů,
- v podvečer jsme uspořádali slavnostní valnou hromadu, na kterou jsme
pozvali současné i bývalé členy jednoty.
Její součástí bylo předání župního čestného uznání 3 zasloužilým členům jednoty
za jejich dlouhodobou obětavou činnost
ve prospěch sokolského hnutí,
- významný den byl zakončen večerní
zábavou se skupinou Hercok, která byla
příjemným vyvrcholením slavnostního
dne.
Celkově je možno hodnotit oslavu založení jednoty jako velmi vydařenou, a to
především díky obětavému přístupu členů k organizaci jednotlivých akcí, za což
jim patří vřelý dík.
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V podzimním období jsme uspořádali
tradiční turnaj smíšených dvojic v badmintonu za účasti 9 družstev, zvítězili
Eva Lvová a Tomáš Stejskal.
V závěru roku jsme uspořádali tradiční turnaj jednoty ve stolním tenisu. Již
druhým rokem se nám podařilo uspořádat i žákovskou část, které bylo vyhrazeno dopoledne. Vítězem turnaje se stal
Pavel Filip, na druhém místě se umístil
Jiří Kaluža a třetí byl Martin Žemla. Odpoledne se pak uskutečnil turnaj pro dospělé, kterého měli možnost se zúčastnit
i nejlepší ze žákovského turnaje. Je třeba
konstatovat, že, i když nepostoupili za základní skupiny, nevedli si špatně. V odpoledním klání, kterého se zúčastnilo 24
hráčů, zvítězil Milan Mazel, čtyřhry pak
vyhrála dvojice Mirek Koplík a Milan
Sedláček.
Mezi svátky jsme ještě uspořádali tradiční vycházku, tentokrát nikoliv do Olšan, ale do Ochozu.
Závěrem svého příspěvku bych se
chtěl zmínit o dobré spolupráci s obecním
úřadem a ostatními místními organizacemi. Především jsou to Hasiči, se kterými
pořádáme některé společné akce a dále
Moravský rybářský svaz, kterému poskytujeme jednu místnost v sokolovně,
kterou využívají jako úřadovnu a oni nám
na oplátku přispívají na činnost jednoty.
Na úplný závěr bych chtěl poděkovat
všem členům jednoty za činnost v uplynulém roce, speciálně pak všem, kteří se
podíleli na organizaci oslav výročí založení naší jednoty, dále pak cvičitelům a jejich pomocníkům za obětavou péči o naše
nejmladší, příznivcům za pomoc při brigádách a v neposlední řadě sponzorům,
včetně obecního úřadu, za příspěvky jak
finanční tak materiální, bez nichž si činnost TJ nedokážeme představit.
Miroslav Vlach, starosta TJ

Vítězem turnaje se stal Pavel Filip, na druhém místě se umístil Jiří Kaluža a třetí byl
Martin Žemla.
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Něco k činnosti oddílu nohejbalu
Oddíl má v současné době pouze 1
družstvo, které jednotu reprezentuje
pod názvem Staří orli. V letním období
trénujeme na vlastním antukovém kurtu, který využíváme od dubna do října.
V zimním období se stěhujeme do tělocvičny Základní školy v Pozořicích.
Oddíl se pravidelně zúčastňuje seriálu turnajů Východní konference, jehož
je spoluzakladatelem. Seriál je složen
z 5 turnajů, jednoho halového a čtyř
venkovních, které pořádají jednotlivé
zúčastněné obce.
V letošním roce vstupuje turnaj do
jubilejního 15. ročníku, proto bychom
rádi informovali o vývoji, kterým Seriál
za uplynulých 14 let prošel.
Prvních dvou ročníků, to byly roky
1999 a 2000, se zúčastnilo pouze 5
družstev, z toho dvě z Královopolských
Vážan, dvě z Vítovic a Staří orli z Kovalovic.
V třetím ročníku přibylo šesté družstvo, a to Pozdní sběr z Kovalovic. Tento
ročník byl pro nás významný, protože se
nám podařilo poprvé vyhrát Východní
konferenci.
Ve čtvrtém ročníku se připojila čtvrtá
obec, a to Viničné Šumice, které postavily družstvo Šumeni a v pátém ročníku
pak ještě družstvo Vinopa.
Tím se počet zúčastněných družstev
stabilizoval na osmi, což je maximální
počet proto, aby bylo možno hrát systémem „každý s každým“. Složení účastníků série bylo takové, že každá ze 4
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obcí měla ve hře 2 družstva. V tomto
složení proběhlo dalších 6 ročníků.
V 11. ročníku, což bylo v roce 2009,
došlo ke krizi v kovalovického nohejbalu, takže jsme byli nuceni zredukovat počet našich družstev v soutěži na jedno. Ve hře
zůstalo
družstvo
Staříci orli, tzn.,
že se celkový počet zúčastněných
družstev snížil
na sedm.
Ve 12. ročníku postihla obdobná krize i Vítovice,
které byly nuceny provést
obdobnou redukci, takže
tohoto ročníku se zúčastnilo pouze 6
družstev.
Ve 13. ročníku, to byl rok 2011, se podařilo vrátit počet zúčastněných družstev na osvědčených osm, a to tím, že do
turnaje přistoupily Sivice a Pozořice.
Krize kovalovického nohejbalu však
pokračovala dál a hrozilo reálné nebezpečí, že budeme nuceni ukončit účast
v seriálu Východní konference.
Těsně před začátkem loňského ročníku se nakonec podařilo sestavit nový
omlazený kádr, takže se nakonec podařilo přihlásit družstvo Starých orlů do
14. ročníku.
Jak se ukázalo, omlazení a posílení
týmu Starých orlů mělo velmi pozitivní
vliv na průběh uplynulé sezóny. To se

projevilo především v tom, že největší
favorit, kterým bylo družstvo Vinopa,
jako jednoznačný vítěz předchozích
dvou sezón, ztratil svoji výsadní pozici,
takže do posledních chvil nebyl jasný
vítěz Seriálu.
Prvním turnajem posledního
ročníku byl sálový turnaj
v Sivicích, který vyhráli
Staří orli. Na druhém turnaji ve Viničných Šumicích jsme skončili až na 4.
místě. Na zbývajících třech
turnajích v Sivicích, Vítovicích a Kr. Vážanech jsme se
umístili vždy na druhém místě.
Jak již bylo uvedeno, průběh
série byl poměrně vzrušující, takže
celkového vítěze bylo opravdu obtížné tipovat. Před posledním turnajem
v Kr. Vážanech měli Staří orli náskok
pouhého jednoho bodu před Vinopou.
Nakonec se nám podařilo zvýšit náskok
ještě o jeden bod, takže jsme 14. ročník
Východní konference vyhráli s celkovým počtem 54 bodů.
Příprava na letošní sezónu začala
nedávno. Na schůzi Východní konference byly dohodnuty termíny turnajů
a rozlosování utkání. Prvním turnajem
letošního jubilejního 15. ročníku bude
halový turnaj v Sivicích, který se uskuteční v dubnu. V květnu pořádají turnaj
Viničné Šumice. V červnu pak Kovalovice a Vítovice. Závěrečný turnaj se
uskuteční tradičně ve Vážanech na konci prázdnin.
V nejbližší době bychom chtěli připravit kurt na letní provoz, abychom
mohli co nejdříve opustit tělocvičnu
v Pozořicích. Především je potřeba položit novou antuku.

TJ SOKOL KOVALOVICE
zve všechny příznivce
turistiky na
39. ročník

POCHODU
OSVOBOZENÍ,
který se uskuteční
ve středu dne 8. 5. 2013
na trasách 15, 27 a 35 km.
Smrtná neděle.
„Smrtná neděla, kam se poděla...“
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Zumba - zábava, tanec, trénink
Jak to vlasně všechno začalo?
Zakladatelem zumby je věhlasný kolumbijský fitness trenér a choreograf
Alberto „Beto“ Perez. Na Zumbu vlastně přišel úplně náhodou v devadesátých
letech. Jednoho dne dorazil na svou hodinu aerobiku, ale zjistil, že si zapomněl
kazetu s hudbou. Proto použil tu, kterou poslouchal cestou na trénink a improvizoval. Klientům se to líbilo tak, že
si o tuto hodinu pak říkali sami.
Alberto Perez založil později s přesunem do USA z Kolumbie organizaci Zumba Fitness LLC, která zajišťuje
Zumbu celosvětově.
Průběh lekce
Lekce Zumby většinou trvá zpravidla 60 minut, začíná warm-upem, který
čerpá a používá podobné triviální prvky jako aerobik. V této části instruktor připraví cvičence nejen po fyzické,
ale i po psychické stránce na další část
hodiny. Po rozehřátí následuje taneční
párty, plná latinskoamerických rytmů,
kde hraje hlavní roli hudba. Používá
se převážně latinskoamerická hudba
(salsa, merengue, reggaeron, calypso,
cumbie, cha-cha). Každý tanec má základní kroky a proto i Zumba má standardizované kroky. Latinskoamerická
hudba představuje 80% z hodiny, zbytek může představovat moderní hudba,
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třeba i hip hop atd. Na zemi se nikdy
necvičí, vše včetně protažení probíhá
ve stoje. Lekce končí pomalou skladbou, kdy je proveden cool down (snížení
tepové frekcence) a důležitý strečing.
Rozhodně nemusíte být žádným tanečníkem, protože Zumba fitness zvládne každý. Začíná se jednoduchými kroky
a postupem času se přidávají trochu náročnější kombinace. Všechny taneční kroky
jsou ale i tak oproti běžné podobě zjednodušené. V Zumba hodinách se vůbec ne-

počítá, tančí se zcela podle rytmu hudby.
Zumba je vhodná pro všechny věkové
kategorie. Cílem Zumba fitness je ukázat
lidem, že hubnout lze zábavnou cestou.
Kde a kdy si můžete Zumbu zatančit?
Každou neděli od 19 h. v sále
u Obecního úřadu v KOVALOVICÍCH
Každé pondělí od 19 h. v Pohybovém studiu de Fakto – Novolíšeňská 5,
Brno-Líšeň.
Každou středu od 18 h. v Pohybovém studiu de Fakto – Novolíšeňská 5,
Brno-Líšeň.

Internetový prodej krmiv a
chovatelských potřeb pro pejsky
DOPRAVA AŽ K VÁM DOMŮ ZCELA ZDARMA!
Nabízíme rozvoz všech objednávek v Kovalovicích a okolí ZDARMA
Poplatek za rozvoz bude automaticky odečten po dokončení objednávky.

WWW.PRO-PEJSKY.CZ
Možný i osobní odběr objednávek:
Viničné Šumice 456 (konec ul. Vítovské)

tel.: 737 681 908
E-mail: pro-pejsky@email.cz

Tříkrálová sbírka v naší obci

Tak jako každoročně, v sobotu
5. ledna naši obec obešly skupinky koledníků.
V pozořické farnosti se vybralo celkem 167.108,- Kč.
Pozořice
Hostěnice
Kovalovice
Sivice
Viničné Šumice

63 751 Kč
16 745 Kč
23 263 Kč
32 542 Kč
30 807 Kč

Věnované dary budou využity
ke zkvalitnění a rozšíření poskytovaných sociálních služeb charity a dále
se rovněž podpoří projekt chráněného bydlení pro osoby s demencí. Farní
charita Pozořice děkuje všem občanům, kteří na Tříkrálovou sbírku 2013
přispěli.
V pátek 18. ledna po mši svaté se
na faře konalo setkání všech tříkrálových koledníků. Poděkoval jim farář
Jan Nekuda a ředitel Oblastní charity
Rajhrad pan Ing. Bílý.
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Milí čtenáři
Je za námi doba postní. Není to jen
čas, kdy si mám něco odepřít, ale daleko spíše se učit rozpoznávat, co je
v lidském životě podstatné a bez čeho
se můžu obejít. Malou příležitostí k zamyšlení by nám snad mohl být i následující článek, převzatý z italského deníku Il Tempio:
CHIARA CORBELLA–PETRILLO
Chiara Corbella se narodila v Římě
v roce 1984. V roce 2002, se poznala
s Enrikem Petrillem a po několika měsících byly zásnuby. Sňatek uzavřeli 21.
září 2008 v Assisi. Zanedlouho Chiara
přišla do jiného stavu.
A tehdy nastává první drama. Maria,
dítě, které nosí pod srdcem, je těžce
postižené a po narození nemůže přežít.
Enrico a Chiara se přesto rozhodli je
přijmout, i když mnozí jsou překvapeni
a navrhovali terapeutický potrat. Dítě
se narodilo, ale umírá po třiceti minutách. V ten den říká Chiara svým nejbližším, že nezáleží na tom, jak dlouho
někdo žije: „Ta půlhodina s mým dítětem byly pro mě ty nejvzácnější okamžiky mého života. Nemohu myslet, že
dokážu všechno a hned pochopit, a že
snad Bůh má plán, kterému já nerozumím.“
Brzy Chiara otěhotněla znovu, tentokrát je to chlapec. Ale i v tomto případě se ukážou těžká poškození a znovu
jsou oba manželé připraveni Davida
přijmout jako svého milovaného syna,
i když ani on nedokázal po narození
přežít. Později na jednom veřejném
vystoupení Chiara řekla: „Bůh se nám
rozhodl darovat zvláštní děti, Marii
a Davida, ale žádal od nás, abychom je
doprovodili jen po jejich narození. Dovolil nám je obejmout, pokřtít, a pak je
pokorně a s vděčností vrátit zpátky do
náručí Otce.“
Zakrátko byla Chiara v jiném stavu
potřetí, ale současně jí lékaři diagnostikovali nádor. „Teď nám Bůh svěřil
třetí dítě, Francesca, kterému se vede
dobře a zakrátko se narodí zdravý, ale
současně ode mne žádá, abych se svěřila do Božích rukou“ Chiara se rozhodla, že se bude léčit až po porodu,
aby neublížila dítěti, protože zákrok by
pro ně byl velmi rizikový. Francesco
se narodil v květnu 2011. Teprve pak
Chiara podstoupila operaci a bolestivou
chemoterapii s nadějí, že to ještě bude

účinné. Avšak na Zelený čtvrtek 2012
se od lékařů dověděla, že nádor zvítězil. Zemřela 13. června 2012 ve věku 28
let. V dopise svému malému Františkovi píše: „Jdu do nebe, abych tam byla
spolu s Marií a Davidem a ty zůstaň
tady na zemi s tatínkem. Já se budu odtamtud za vás modlit.“ Před svou smrtí
Chiara všem řekla: „Mám vás všechny
velmi ráda!“ Pohřbu se zúčastnilo víc
než tisíc lidí. U rakve stála velká fotografie Chiařiny krásné tváře, která
před smrtí vyjádřila přání, aby na jejím
pohřbu každý dostal znak začínajícího
života – všichni měli v ruce květinu.
Na Youtube lze najít dvacetiminutový záznam, kde vypráví o svém
dobrodružství s Bohem. Říká: „Bůh
vkládá do každého z nás svou pravdu,
není možné se s ní nesetkat.“ Manžel
Enrico řekl: „Dnešní svět před potratem, před nemocným dítětem, před
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starým člověkem na konci svého života předkládá laciné a falešné volby ...
Bůh odpovídá touto naši historií, která
byla psána tak nějak sama od sebe. My
jsme byli v těchto letech jenom diváky.
A celá naše rodina viděla Chiaru, že
umírá pokojná; viděli jsme, že je šťastná. Chiara ráda hrála na housle a ráda
opakovala: „Narodili jsme se a už nikdy
nezemřeme“.
Roberto, otec Chiary a podnikatel,
v dojímavém svědectví pro televizní
stanici SAT2000 (i to je na Youtube)
říká: „Když jsme se na Velikonoce dověděli, že už se nedá nic dělat, začalo
pro naší rodinu nádherné období. Žili
jsme spolu tak, jak nikdy předtím...
všichni spojeni v tom, jak zachránit
Chiaru... To se však uskutečnilo jiným
způsobem. Od své dcery jsem se naučil, že není důležitá délka života, ale jak
ho žijeme.“
Ve světě existuje zahrada, kde rostou nádherné květy. Noviny přináší
aféry, mediální reflektory rozpitvávají
skandály, ale v Boží zahradě tiše kvetou krásní mladí jako Chiara Corbella–
Petrillo.
(s použitím článku Antonia Socciho,
Il Tempio, 8. 10. 2012)
http://www.chiaracorbellapetrillo.it/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZpHOO3IU6Zc
Přeji vám všem, abychom do jarního
úklidu, ke kterému brzy v domácnostech i na zahrádkách dojde, neopomněli
zahrnout i své nitro.
P. Jan Nekuda, farář

Velice nás potěšila tentokrát nejen ministrantská zelená záplava, ale i místní
a „pošukovsko-rodičovská“ záplava
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Telnice ministrant floorbal championship
7. 4. 2013

V neděli 7. dubna 2013 opět zaplavili Telnici ministranti z širého okolí.
Dorazili kluci ze Syrovic, Moravan,
Nebovid, Pozořic, Šumic, Kovalovic,
Sivic a také domácí borci z Telnice,
Sokolnic, Kobylnic a Újezda u Brna.
Tradičně nejvíc patrná byla „zelená záplava“ z PoŠuKova, která si tentokrát
připravila i vlastní osobitou standardu
a v průběhu turnaje o sobě dávala pořádně vědět.
Florbal kluky prostě baví. To bylo
vidět nejen na hřišti, ale i za mantinely,
kde bouřlivé publikum hnalo své favority neustále kupředu. V takovém prostředí se hned jinak hraje: od počátku
všichni napnuli své síly a šli do toho
naplno, mnozí se drželi dobré rady otce
Ladislava Kozubíka: „Kluci, začněte od
začátku hrát naplno a v průběhu ještě
přidávejte!“.
V mladší kategorii soutěžilo pět
mužstev, vítězství obhajovali kluci ze
Syrovic a od počátku byla zřejmá jejich
herní převaha nad zbytkem startovního pole, však také prošli turnaj bez
ztráty kytičky a zaslouženě zvítězili.
Stříbrný a bronzový pohár si odnesli
kluci z PoŠuKova, kdy jejich „Céčko“
bylo o kousek lepší „Béčka“. Nejlepší
hráč utkání z Pošukova byl vyhlášen
David Škrob z Kovalovic. O bronzovou
pozici ale naši kluci z Telnice „C“ při-

šli v rozhodujícím zápase až po samostatných nájezdech, kdy Filip Dvořáček
ze Sivic rozhodl o vítězství Pošukova.
Utkání o třetí místo drželi se svým silnějším soupeřem statečně krok a dokázali kapitánem Štefanem Esterkou dvě
minuty před koncem srovnat na 1:1.
Nevděčnou pozici - páté místo - obsadil tým Telnice „D“, který však svou
kůži nikomu nedal zadarmo, a v jehož
řadách srdnatě bojoval i nejmladší hráč
turnaje a zvolený nejlepší hráč domácích Ondřej Zapletal.
Ve starší kategorii byly zápasy od
počátku poměrně vyrovnané, snad jen
Moravany dokazovaly výrazně svou
herní vyzrálost, ačkoliv také oproti minulému turnaji výrazně omladily. Finále obstaral už tradiční souboj Moravan
a Telnice „A“, ve kterém domácí kluci
obhájili své poslední vítězství a v bojovném utkání udolali své soupeře
v poměru 3:1. V zápase o třetí místo se
utkalo telnické „Béčko“ s PoŠuKovem
a po výsledku 1:1 se také konaly samostatné nájezdy, tentokrát až ve třetí
sérii rozhodl proměněným pokusem
Jarek James Slezák. V zápasech s PoŠuKovem o třetí místo jsme tedy kvit.
Kromě obětavé bojovnosti zaslouží
všichni pochvalu „za slušné chování“
a ohleduplnost. Myslím, že příznak
„ministrantský“ k tomuto šampionátu opravu slušel. Velmi přátelskou

a bouřlivou atmosféru vytvořili fanoušci z řad (pra)rodičů, příznivců a věrné
fanynky, všem za to patří velký dík.
Poděkování pak také dnes už kobylnickým klukům Královým za ochotu
a pomoc s organizací a řízením jednotlivých zápasů. Za podporu děkuji také
zúčastněným farnostem, panu děkanovi
P. Janu Nekudovi, P. Ladislavovi Kozubíkovi (oběma mj. i za fotografie) a všem,
kteří ke zdaru této akce jakkoliv přispěli.

Velice nás potěšila tentokrát nejen ministrantská zelená záplava, ale i místní
i „pošukovsko-rodičovská“ záplava:
myslím, že nejen pro kluky je velmi
povzbuzující vědět, že jim přišla/přijela
fandit jejich vlastní rodina...
Těšíme se zase na příští ministrantské souboje...
Za všechny pořadatele
František Kroutil,
telnický starosta
MINISTRANTSKÝ FLORBALOVÝ TURNAJ
20. LEDNA 2013
Výsledky starší kategorie:
1. Telnice
2. Moravany a Nebovidy
3. PoŠuKov
4. Syrovice
Výsledky mladší kategorie:
1. Syrovice
2. PoŠuKov
3. Telnice

Velká radost po samostatných nájezdech Pošukov B obhájil třetí místo.
Pošukov - „zelená záplava“
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Tajenka - vzpomínka na Velikonoce Počet obyvatel
Na Velikonoce křesťané po celém světě vzpomínají na události související s popravou a zmrtvýchvstáním Ježíše Krista. Na Zelený čtvrtek si připomínají Poslední
večeři, na Velký pátek křížovou cestu a Ježíšovo ukřižování, na Bílou sobotu pak
zapálí ohně a slaví ...(viz tajenku).
VODOROVNĚ: A. Malé okno; stře- domácky Michal; řecký bůh stád.- 6.
doamerický stát; poschodí.- B. Kácet Kolem; lahodné jídlo.- 7. Nářadí k ře(zřídka); biograf; dělat přivítání; 12 zání; karetní výraz.- 8. Souhlas; druh
měsíců.- C. Značka aut; přístavní hráz; papouška.- 9. Přitakání; nováček; SPZ
nepohoda; sídlo v Nepálu.- D. Zavrčení; Brna.- 10. Odpor; pobídnutí.- 11. Malý
rusalka; materiál na zátky; točit.- E. Ta- míč; chobotnatec.- 12. Útok; olejka.jenka.- F. Zeď nad římsou; ženské jméno; 13. Cestovní průkaz; domácky Emílie;
mládě prasete; kdo (slovensky).- G. Lou- kód Sierra Leone.- 14. Značka astatu;
ka; prst; francovka; značka hodinek.- H. proutěné nádoby; SPZ Prachatic.- 15.
Osobní zájmeno; stoka; notes; kanál.- I. Antické platidlo; mimo.- 16. RomanticVycpávka; velitel kozáků; Starogermán. ký ráz.- 17. Velkoocí; lesní bylina.
Pomůcka: Aleman, Kima, Pan, trite.
SVISLE: 1. Nádoba u studny; italské
Autor: Ing. Ladislav Majer
město.- 2. Luční květina.- 3. Prchavá
látka; žití.- 4. Africký veletok; poklopy;
Řešení tajenky z minulého čísla
SPZ Kolína.- 5. Značka pro kilotunu;
ZVONIČKA
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V naší obci žije 617 obyvatel,
mezi nimi jsou i noví občánci, kteří
se v roce 2012 narodili a které mezi
nás vítáme.
Benešová Michaela
6. 4. 2012
Buchta Šimon
28. 6. 2012
Gabriel Tomáš
4. 9. 2012
Gillová Alžběta
23. 1. 2012
Koláčková Markéta
15. 5. 2012
Rybníkář Mikuláš
24. 9. 2012

Úmrtí v roce 2012
Havlíček Jaroslav
Starý Jindřich
Stejskalová Hedvika
Jelen Karel
Drápalová Stanislava
nisla
Pernica Stanislav
nislav
Honek Stanislav
tanislav

9. 2. 2012
27. 5. 2012
6. 6. 2012
6. 6. 2012
1. 9. 2012
16. 10. 2012
26. 12. 2012
2

A
B

Obecní zastupitelstvo
všem zeastupitel
snulým děkuje za práci, kterou
za svého života vykonali, jak pro své
bližní, tak i pro nás ostatní.
Odpočívej v pokoji…

C
D
E
F

Inzerce

G
H

Prodám ocelovou nádrž obsah 2 m3
vhodnou např. na zalévání.
Tel. 602 766 516

I

Naši jubilanti
LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN, DUBEN
Kotlánová Ilona
60
Sobotová Věra
60
Filip Karel
65
Turková Marie
65
Kalužová Růžena
70
Čulíková Hedvika
75
Plevová Ludmila
75
Valihrachová Marie 75
Čulík Ferdinand
75
Lozrtová Františka 85
Kadlec Bohuslav
90
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).

