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Vážení spoluobčané,
rok se přehoupl do své druhé poloviny, dětem začaly vysněné prázdniny
a většina z vás se chystá na dovolenou.
Letošní rozmary počasí jsou nevyzpytatelné. Dlouhá letošní zima s nedostatkem sluníčka působila depresivně a
nárůst letních teplot v květnu střídala
zamračená obloha začátkem června.
Období nadměrných srážek způsobilo
záplavy v západní a střední části České
republiky. Následoval týden tropických
veder, poté ochlazení téměř o 20 stupňů a stav bdělosti na vodních tocích po
deštích tentokrát na Moravě. Již prarodiče říkali, že všude prší jen u nás ne.
Možná, že to, že jsme „za bukem“, je
jen dobře, protože pokud budou tyto
trendy počasí pokračovat i v dalších
letech, nebudeme muset vyhánět vodu
z domovů jako jinde. Pokud se však
nezmění způsob hospodaření velkých
zemědělských družstev, problémy se
objeví záhy. Neoraná, jen diskovaná
pole několikrát přejetá těžkou mechanizací se brzy nasytí vodou a ta pak nekontrolovaně stéká po kopcích do údolí
k našim obydlím. Zatím to „odnesly“
jen vyplavené polní cesty - na několika
místech v obci se vyplavilo bahno na
silnici, či zalilo odvodňovací příkop.
Lidská bezmoc v boji proti vodnímu
živlu nás také přiměla přidat se k vlně
solidarity a pomoci postiženým obcím
v zaplavených oblastech. Protože loni
v září navštívili starostové Šluknovska náš mikroregion Roketnice, (po
návštěvě některých obcí se závěrečná
porada starostů odehrála u nás na biotopu), kontaktovali jsme tuto oblast
a zjistili jsme, že Obec Hřensko byla
nejvíce postižena povodněmi. Finanční
pomoc většiny obcí našeho mikroregionu směrovala tedy přímo Hřensku.
V současné době probíhá zpracování
projektové dokumentace pro územní řízení na umístění inženýrských sítí a komunikace „Za Školou“. Majetkoprávní
vypořádání, které je potřebné k územnímu řízení, se opozdilo důsledkem digitalizace pozemků v k.ú. Kovalovice.

Geometrický plán na oddělení jednotlivých částí pozemků (rozšíření komunikace) je před dokončením, chystají se
kupní smlouvy. Věřím, že se podaří do
konce roku vyřídit i stavební povolení, aby se v příštím roce mohla zahájit stavba dodatkové stoky splaškové a
dešťové kanalizace pro tuto část obce.
V jarních měsících se podařilo obnovit polní cestu v sadu, spojnici do Viničných Šumic, schůdná je zatím však jen
za suchého počasí. Zpevňovat se bude
po etapách a dle finančních možností.
Tato cesta bude sloužit jen cyklistům a
pěším, motorizovaná doprava z ní bude
vyloučena.
Na poslední poradě zastupitelů jsme
řešili, zda využít nabídky na zpracování projektu zateplení pláště budovy mateřské školy s výměnou oken a dveří.
Výsledkem jednání je schválení zpracování projektu včetně žádosti o dotaci. V případě získání dotace ze SFŽP
cca 70 % by nás čekala v příštím roce
dosti náročná investiční akce.
Závěrem chci poděkovat kolektivu
pracovníků naší mateřské školy za přípravu zajímavé akce pro děti a rodiče

- zahradní slavnosti na „Place“ vedle
restaurace“. Ožil hrad Beruškov s bílou paní, v podhradí se tančilo, soutěžilo a nechyběl ani středověký jarmark.
Na svátek svatého Petra a Pavla, patronů naší obce, se uskutečnily
tradiční Petropavlovské hody. I když
v poslední době nepřeje této akci počasí, i letos provázelo mrholení ranní
polní mši svatou, nakonec vše dobře
dopadlo. Na odpolední průvod obcí se
vyjasnilo a panovalo takřka ideální počasí. Poděkování patří jak stárkům, tak
i hasičům a všem, kteří se postarali o
zdárný průběh hodů. Kolikátý ročník
Petropavlovských hodů to vlastně byl?
Z dostupných pramenů jsem zjistil, od
kterého data jsou patrony obce sv. Petr
a Pavel. Kolem roku 1770 byla obec
postižena velkým krupobitím, které
zničilo úrodu obilí. Lidé umírali hlady,
protože neměli peníze na drahé obilí
až z Uher. „Od toho času začali choditi
v den sv. Petra a Pavla procesí do Pozořic, neboť v ten den obec krupobitím
poničena byla.“ Záznam o prvních krojovaných hodech však v kronice chybí.
Přeji vám všem příjemné letní slunečné dny bez extrémních výkyvů počasí!
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Výpis z usnesení zápisu č. 14/2013 ZO Kovalovice
ze zasedání konaného dne 31. 5. 2013
Zastupitelstvo obce:
Konstatuje,
že z 9 členů je přítomno 7 je tedy
usnášeníschopné.
Zvolilo:
- zapisovatele: Sukovatý Ivan, a ověřovatele zápisu: Kadlec Josef, Hřebíček
Jan.
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje:
- dle zák. č. 250/2000 Sb. §17 v platném znění závěrečný účet obce za rok
2012, výsledek přezkumu hospodaření obce – bez výhrad. – usnesení
č. 3/14/13
- smlouvu o poskytnutí bezúročné
půjčky ve výši 53 000,- Kč z rozpočtu
obce Kovalovice občanskému sdružení O.S. MAS Za humnama, Viničné

Šumice 23, 664 06, IČ: 27030491, na
předfinancování projektu „Mladí hasiči – bezpečná budoucnost“, který
bude realizován na území obce Kovalovice v letech 2013-2014 – usnesení
č. 4/14/13
- rozpočtová opatření č. 1 a 2 dle přílohy – usnesení č. 5/14/13
- dle §85 písm. a) zákona č.128/2000
Sb., o obcích v platném znění nabytí pozemků ve vlastnictví České republiky,
s právem hospodaření pro MNV Kovalovice, v k.ú. Kovalovice, obec Kovalovice,
okres Brno-venkov, parc. č. 644/2, 734,
824, 844, 845 – usnesení č. 7a/14/13
- příspěvek ve výši 2 000,- Kč pro
Mateřské centrum Človíček o.s. –
usnesení č. 8/14/13
- žádost o vyřazení malého mrazicího boxu MŠ Kovalovice – usnesení
č. 9/14/13

- schvaluje odkup pozemků za 1 Kč
od majitelů nemovitostí dle geometrického plánu č.473-35/2013 v lokalitě „Za Školkou“ pro účely rozšíření
komunikace p.č. 522 – usnesení č.
10/14/13
Bere na vědomí:
- informaci o schválení závěrečného
účtu Mikroregionu Roketnice a Svazku
Šlapanicko – usnesení č. 11/14/13
Pověřuje:
- starostu obce k jednání a učinění
veškerých úkonů potřebných pro nabytí výše označených nemovitostí do
vlastnictví obce Kovalovice – usnesení č. 7b/14/13
Milan Blahák-starosta
Ivan Sukovatý - místostarosta

Tisková zpráva: Mějte své energie pod kontrolou

V posledni době se starostové měst a obcí setkávají s
nárůstem stižnosti svých občanů, které se týkaji odběru elektrické energie a zemního plynu, konkrétně často
neetických praktik některých podomnich obchodníků s
energiemi a jejich neúměrných cen. Vybrat si toho nejspolehlivějšího z téměř stovky dodavatelů, kteří se věnuji koncovým zákazníkům, bývá totiž často tvrdý oříšek.
Abychom vás takovéhoto složitého rozhodováni ušetřili,
přicházíme s jednoduchým a spolehlivým řešenim, jehož
cílem je mít vaše energie pod kontrolou.
Energie pod kontrolou je obecně prospěšná společnost, která vznikla z iniciativy starostů měst a obcí, přičemž je jimi řízena i dozorována. Posláním této neziskové společností je společný a efektivní postup v řešení
energetiky. O úspěšnosti ojedinělého projektu svědčí
zapojení několika stovek obcí, měst a jejich organizací do
správy Energie pod kontrolou, obecně prospěšné společnosti. A právě starostové těchto zapojených obcí přišli s
myšlenkou umožnit výhodný výběr dodavatelů elektrické energie i zemního plynu také svým podnikatelům a
občanům. Zrodil se tak projekt Pro firmy a domácnosti,
který vám přináší jednoduché řešení optimalizace vašich
nákladů na energie a zbaví vás mnohdy tiživých starosti
o ně.

Na základě vašeho rozhodnutí vznikne mezi vámí a
obecně prospěšnou společností Energie pod kontrolou
vztah založený na vzájemné důvěře a podpoře představitelů vaší obce či města.
A jaké výhody vám zapojení do projektu Energie pod
kontrolou přinese? Získáte vysoce konkurenční cenu
elektrické energie a plynu, dosaženou nákupem na velkoobchodních energetických trzích. Dále vás čeká analýza stávajícího stavu odběru vašich energií a bezpečná
změna dodavatele prostřednictvím klientského centra
obecně prospěšné společnosti Energie pod kontrolou.
Velkou přednosti je neustálé monitorování smluvních
vztahů a cen za dodávky energií a špičkové profesionální
poradenství v energetice.
Smlouva o ochraně zákazníka se uzavírá na základě
udělení plné moci. Podrobnější informace o možnostech
přihlášení do projektu, včetně jednoduchého návodu, jak
postupovat, najdete ve speciálních složkách v kanceláři
obecního nebo městského úřadu. K vyzvednutí jsou v
úřední dny:
Mgr. Zdeňka Dubová
tisková mluvčí Energie pod kontrolou,
obecně prospěšná společnost
Brněnská 48, 695 01 Hodonín
Tel.: +420 601 570 292
E-mail: zdenka.dubova@energiepodkontrolou.com
Web: www.energiepodkontrolou.com
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Zimomřivé jaro zakončené tropickými vedry v MŠ
Draví ptáci v Kovalovicích – 23. 4. 2013
V úterý 23. dubna jsme s kamarády ze šumické mateřské školy obdivovali několik druhů dravých ptáků, měli jsme
možnost si vyzkoušet jejich krmení a dozvědět se spoustu
zajímavých informací. Tento zajímavý program pro nás připravili sokolníci z hradu Sovinec a jejich pohádková babička.
Počasí nám přálo a paní Kupčíková pro nás nafotila nádherné jarní fotografie z ptačího dopoledne.

zakončena závěrečným ohněm s opékáním... a s nádherným
počasím. Děkuji panu řediteli ZŠ a MŠ Pozořice Ph.Dr.Janu
Dudkovi za poskytnutí tělocvičny na akci, všem kolegyním
z MŠ a ZŠ Pozořice a ZŠ a MŠ Viničné Šumice za pomoc
a spolupráci při organizaci akce. Panu Bc. Jiřímu Gebauerovi za zajištění hudebního doprovodu. Naše společná akce
se může stát i tradiční do dalších let, pokud byli všichni na
svém sletu spokojeni…

Stop a pozor červená...
dopravní soutěžení v dubnu – 22. 4. 2013

Výlet do Bučovic na zámek
Jak se žilo na zámku – 29. 5. 2013

Nejdřív jsme si vyrobili dopravní značky, naučili se co
znamenají, potom pan učitel s paní Jitkou připravili velké
hřiště na place a naše dopravní hemžení mohlo začít. To
víte, občas se to neobešlo bez jízdy do protisměru, ale jinak
jsme si to moc užili, dokonce 2x...

Čarodějnický rej se vydařil – 25. 4. 2013
Do tělocvičny v Pozořicích se sletělo 25. 4. 2013 mnoho čarodějnic a čarodějů z oblasti PO-Šu-KOV – A , aby si
natrénovali své čarodějnické dovednosti a společně si zatančili. Tělocvična plná dětí i dospělých prožila dvě hodiny
čarodějnického rejdění. Kovalovická školka měla skoro stoprocentní účast a za to jí patří velké poděkování. Akce byla

Ve středu 29. 5. 2013 jsme objednali pro děti příjemné
slunečné počasí /v deštivém a chladném posledním májovém
týdnu/. Společně s MŠ Viničné Šumice jsme se vydali na výlet na zámek Bučovice. 22 dětí odjelo se svým doprovodem
za novými zážitky. Obdivovali jsme místnosti, ve kterých
žili princové a princezny, měli jsme možnost si vyzkoušet
na zámeckém nádvoří žonglování... Ve druhé části programu jsme zhlédli loutkovou pohádku O Palečkovi, jak zvítězil
svojí chytrostí nad obrem. Výlet se nám moc líbil a usnuli
jsme po něm všichni ve školce jako malé berušky…

Velká za(hradní) slavnost – loučíme se s předškolačkami
a s uplynulým školním rokem – 18. 6.
V tropickém letním počasí 18.6. ožil hrad Beruškov rušným hradním životem. Tančilo se, pasovalo, soutěžilo, proPokračovaní na str. 4
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Dokončení ze str. 3.
dávalo, a to vše pod dohledem bílé paní z hradní věže… Poděkování všem, kteří mají na této zdařilé akci velké zásluhy:
Kateřina Plevová, Jitka Čulíková
Pokorovi, Mendlovi, pí Kročová,pí Sedláčková, pí Králová, pí Eisenworthová,pan Milan Blahák, Martin Blahák,pí
Magda Filipová s dcerou,pí Volková s děvčaty, pí Šmerdová,
pí Hlávková, pí Blahová /místní obchod/, pí Kocábová a jogínky
MŠ Kovalovice děkuje za celoroční svědomitou a zodpovědnou práci na školním webu a jeho pravidelné aktualizaci
Ing. Markétě Hynkové, jejíž zásluhou dostávali rodiče vždy
aktuální informace ze života mateřské školy (http://ms-kovalovice.webnode.cz/).
Pracovníci MŠ přejí všem občanům a rodičům klidné a

pohodové léto plné odpočinku a sluníčka…

Rodinné divadelní odpoledne ve Stromíku
V neděli 12. května se sluníčko
konečně umoudřilo a vykouklo zpoza mraků na ten podivný mumraj na
Axmanově hájence. Copak se to tam
děje? Směs dětí v nepromokavých soupravách, které se nenechají zaskočit
žádnými rozmary počasí a překvapivě
s nimi i tatínkové, maminky, babičky,
dědečkové a docela malí sourozenci
v kočárkách. Děti se hemží po improvizovaném jevišti a hlavní pedagog lesního klubu Michal Havlíček se je snaží
trochu uklidnit a soustředit na představení, které si právě děti ze Stromíku připravili pro svoje blízké. Dnes je
na programu „Jak šlo vejce na vandr“.
Děti si představení řádně užívají, předvádějí se před rodiči a mladšími sourozenci. Kdo hraje na výbornou svoji
roli je vejce. Vejce Verunka statečně
mezi rozdováděnými kluky drží linku
vyprávění a strhne i ostatní k tomu, že

představení je dohráno až do konce. A
děti si právem, hlavně jejich pedagog
Michal, zaslouží aplaus publika.
Aplaus sklidí i profesionální divadlo
Koráb se svojí Princeznou na hrášku,
které dává celé divadelnímu odpoledni

další téma pro hry a tvořivé dovádění.
Malé i velké princezny jsou profesionálním kadeřníkem načesány do roztodivných účesů, na hráškové cestě si
celé rodiny užili zábavy s pouštěním
kuliček hrášku důmyslnou sestavou
kladek nebo z různých druhů luštěnin
si mohli vytvořit vlastní mandalu.
Celý areál hájovny byl provoněn
vůní grilovaného masa a buřtíků, vůní
z všelijakých slaných i sladkých dobrot
od šikovných maminek a lahodného
piva. K umocnění celé pohodové atmosféry zahrála kapela Metropolice
se svojí směsí funk - rockově laděných
písní.
Vydařené odpoledne bylo takovým
vyvrcholením školního roku, děti
předvedli svým rodičům a prarodičům
nejen svoje „umění“, ale také „svoji
školku“ a především „svoje pedagogy“,
kteří je provázeli celým školním rokem
a za jejichž trpělivost a výdrž jim patří
velký obdiv a poděkování.
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Zprávy ze školy
Jarní období ve
škole se již tradičně
nese v duchu ověřování výsledků, testování a soutěžení, zejména v matematice. Zúčastňujeme se celostátního
srovnávacího testování žáků pátých

Naše žáky se snažíme rozvíjet ve
všech oblastech, nezapomínáme na
kulturu, dopravní výchovu ani sport.
Navštívili jsme divadelní představení v divadle Radost Brno Pepek námořník.
Zavítali k nám manželé Kocůrkovi,

tříd Kalibro a ani letos naši žáci nezklamali. Ve všech testovaných oblastech dosáhli lepších výsledků, než byl
celostátní průměr. Posuďte sami, zde
jsou naše výsledky: český jazyk 71,9%;
matematika 69,8%; humanitní základ
70,6%; přírodovědný základ 64,4%; anglický jazyk 68,6%. Celostátní průměry jsou: ČJ 67,3%; M 49,2%; Hu 68,2%;
Př 63,1%; Aj 65,9%.
Všichni žáci, kromě prvňáčků, počítají zadání mezinárodně organizované
soutěže Matematický klokan. Výsledky se odesílají a srovnávají. Petr Marek
z 5. ročníku se umístil mezi třemi nejlepšími řešiteli v okrese Brno-venkov.
Gratulujeme!

aby během výchovného koncertu seznámili děti s různými známými i netradičními hudebními nástroji, zahráli
ukázky z děl klasických autorů a zazpívali si s dětmi.
Žáci pátého ročníku v rámci hodin

výtvarné výchovy navštívili výukový
program v Moravské galerii v Brně
„Barvou, pískem, voskem“.
Jarní tvoření z keramiky jsme pod
vedením lektorů z Fantázie Brno-Slati-
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na věnovali dárku pro maminky k jejich
svátku.
Čtvrťákům se podařilo ukončit kurz
dopravní výchovy, v jehož jarním cyklu
obdrželi řidičský průkaz cyklisty.
Žáčci z 1. ročníku společně s dětmi
z naší mateřské školy zavítali mezi příslušníky Hasičského záchranného sboru JMK v Brně.
Opět proběhl jarní sběr papíru a
ráda bych poděkovala všem, kteří přinesli jakékoli množství starého papíru.
Všechny děti dostaly sladkou odměnu,
nejaktivnější „sběrači“ obdrželi drobné
dárky a dort.
Naši budoucí prvňáčci si mohli od
dubna do května chodit „hrát na školu“.
Přichystali jsme pro ně přípravku, ve
které procvičovali paměť, pozornost,
pravolevou a prostorovou orientaci,
jemnou motoriku a hlavně se seznamovali se svojí budoucí školou a vyučujícími.
Zapojujeme se do společných akcí a
projektů s okolními školami. Jsme rádi,
že jsme mohli pomoci MŠ Kovalovice
s organizací Čarodějnického reje, společného projektu MŠ Kovalovice, ZŠ a
MŠ Viničné Šumice a ZŠ a MŠ Pozořice. Děti si v čarodějnických kostýmech
užily veselý podvečer plný soutěží,
tance a zábavy.
Přijali jsme pozvání ZŠ Pozořice a
poslali naše páťáky do přátelského klání „Den pátých tříd“. Děti se tak mohly blíže seznámit se školou, do které

mnohé z nich po prázdninách nastoupí.
Poslední středu v měsíci květnu
jsme se vypravili do Tvarožné, kde základní škola uspořádala atletické závoPokračovaní na str. 6
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Dokončení ze str. 5.
dy malotřídních škol. Po pečlivém výběru, který probíhal v hodinách tělesné
výchovy, jsme nominovali šest děvčat a
šest chlapců ve dvou kategoriích. Naše
děti opravdu zabojovaly: tři družstva
(mladších děvčat, starších děvčat a
starších kluků) se umístila na druhých
místech a mladší žáci na čtvrtém místě. V konkurenci skoro stovky dětí to
považujeme za velký úspěch a upřímně
jim gratulujeme.
P. učitelka Tománková z výtvarného
kroužku s dětmi tvořila práce do výtvarných soutěží. V celostátní soutěži
„Komenský a my“ se Patričce Rajtarové povedlo uspět v obrovské konkurenci. Odborná porota vybírala mezi stovkami soutěžních prací a její práce byla
vyhodnocena jako jedna z nejlepších a
oceněna čestným uznáním. Další pěkné práce se povedly Denisce Doleželové a Adamovi Drápalovi v soutěži Moje
veličenstvo kniha 2013. Jejich práce
byly vystaveny v terénním pracovišti
v Babicích n. S., kam byli oba pozváni
na vernisáž spojenou se zábavnými aktivitami.

Vše vypuklo v páteční podvečer.
Paní učitelky si pro děti pečlivě připravily program v jednotlivých třídách.
Četli jsme mimořádné vydání Čtyřlístku, speciálně vydané k Noci s Andersenem, přepracované do prezentace na
interaktivní tabuli s odkazy na různé
Andersenovy pohádky, s křížovkou a
dalšími úkoly. Ve třídách děti dále luš-

kuchařka. Po večeři přišla asi nejvíce
očekávaná část večera: zachumlání se
do spacáků, čtení pohádek a sledování
pohádky na dobrou noc. U pohádky samozřejmě nikdo neusnul. Ve třídách to
bylo jako v úle, ne a ne spát, všichni byli
plní dojmů…
Ráno jsme posnídali buchty a koláče, které dětem přichystaly maminky,

Noc s Andersenem

tily pohádkové křížovky, četly úryvky
z knih, skládaly puzzle, hádaly pohádky
podle zvukových záznamů a ukázek.

paní kuchařka nám uvařila čerstvý čaj
a začalo se poklízet. První rodiče již
vcházeli do dveří, aby si vyzvedli svoje

Nejstarší páťáci secvičili úryvek z pohádky Císařovy nové šaty. Na návštěvu
se také přišly podívat děti z naší školky.
Z plnění úkolů všem pořádně vyhládlo a tak jsme se pustili do večeře, kterou nám připravila naše paní

děti. Tak zase někdy ve škole dobrou
(Andersenovu) noc.
Přeji všem dětem, rodičům, zaměstnancům školy i přátelům školy příjemné prožití prázdnin a těším se na setkání v novém školním roce.
Olga Růžičková

Naše školka i škola se rozhodly, že
se letos poprvé zúčastní známé akce
Noc s Andersenem. Na začátku roku
byla stanovena pravidla jako součást
celoroční podpory čtenářské gramotnosti. Žáci měli číst knihy, seznámit s
nimi kamarády, přiměřeně věku napsat
krátký referát, namalovat obrázek. Den
Noci byl stanoven na 5. dubna. V týdnu
před tímto termínem všichni postupně
navštívili knihovnu ve Viničných Šumicích, kde pro ně paní Puklová připravila

knihy, ilustrace, kvíz a seznámila je se
životem a dílem H. Ch. Andersena.
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Co jste hasiči, co jste dělali…?
Zpráva o činnosti SDH Kovalovice
od dubna do června 2013:
DUBEN
21. 4. 1. kolo okrskové soutěže v požárním sportu Sivice (muži)
21. dubna se v Sivicích konalo 1. kolo
okrskové soutěže v požárním sportu.
Soutěžilo se ve štafetě na 4x100 m a
požárním útoku. V celkovém hodnocení jsme obsadili 6. místo z 12 družstev,
což pro nás bylo zklamáním. Soutěž vyhrálo družstvo z Mokré, následovala je
Tvarožná a Velatice. Za naše družstvo
startovali: Patrik Lev, Petr Sedláček,
Marek Šmerda, Tomáš Šmerda, Michal
Valter, Pavel Valter, Oldřich Večeřa a
nově také Tomáš Martauz, který v letošním roce přechází ze žákovské do
dorostenecké kategorie.
22. 4. Sběr odpadků na Velešovické
(žáci)
Po dohodě se starostou obce jsme
přislíbili vyčištění silnice od Velešovic.
Za dvě hodiny jsme posbírali téměř 10
pytlů odpadků !!

KVĚTEN
11. 5. Soutěž Neslovice (muži)
Další soutěží, kam jsme se vypravili, byla soutěž v Neslovicích, která měla proběhnout 11. května. Po
příjezdu na místo jsme však zjistili,
že pořadatelé soutěž ráno pro déšť a
chladné počasí zrušili. Šlo o nepochopitelnou věc, protože celá soutěž
probíhá na asfaltovém povrchu, a kdo
jiný než hasič by si měl poradit s nepřízní počasí. Nakonec byla soutěž o
14 dní posunuta (pozn. účast pouhých
3 družstev), v tomto termínu jsme už
ale měli dohodnuté jiné aktivity, a tak
jsme účast museli oželet.
18. 5. Hostěrádky-Rešov (žáci)
Abychom jen netrénovali, ale také
si jeli zasoutěžit, využili jsme pohostinnosti vyškovského okrsku a s družstvem starších žáků jsme přijali pozvání na soutěž v požárním útoku a štafetě
4x60. Ve štafetě díky malému zaváhání
nás předběhlo 6 týmů, ale v hlavním
závodě (požární útok) jsme před sebe
nikoho nepustili.

Výsledky:
Štafeta:
1. místo Drnovice II
2. místo Drnovice IV
3. místo Dražovice
Útok:
1. místo Kovalovice
2. místo Luleč
3. místo Milešovice
19. 5. Pustiměř (žáci)
Na Vyškovsku se nám zalíbilo, tak
jsme tam vycestovali hned druhý den
znovu. V první disciplíně (štafeta dvojic) naše družstvo obsadilo pěkné druhé místo za Drnovicemi (kteří letos
postoupili až do republikového kola).
V požárním útoku jsme se umístili na
osmém místě. Nebyl to ale neúspěch,
mezi časem vítězného družstva a naším byl rozdíl jen několik vteřin. Tady
záleželo už jen na výkonu „mašiny“.
Výsledky:
Útok:
1. místo Drnovice II
2. místo Dražovice
3. místo Drnovice IV
Štafeta:
1. místo Drnovice II
2. místo Kovalovice
3. místo Drnovice I
25. 5. Přísnotice (žáci)
I. kolo hry Plamen je soutěž, na kterou se vlastně připravujeme celý rok.
O to bolestivější bylo deštivé ráno, kdy
nám pořadatelé oznámili, že soutěž se
kvůli počasí ruší. Byla přesunutá na
další víkend, ale to nemohl ani jeden
vedoucí a 9 dětí z osmnácti.

ČERVEN
2. 6. Tvarožná (muži)
2. června se naše družstvo zúčastnilo soutěže ve Tvarožné. Soutěž simuluje klasický zásah při požáru. Chtěli
jsme navázat na loňské třetí místo a toto
umístění minimálně zopakovat. Dosažený čas 1:32:90 nám nakonec přinesl
druhé místo z celkových 15 zúčastněných týmů, což je naše nejlepší umístnění. Z vítězství se radovalo družstvo
z Velatic, jako třetí skončili domácí. Za
naše družstvo soutěžili: Patrik Lev,
Tomáš Majer, Marek Šmerda, Tomáš
Šmerda (pouze jako řidič), Michal Valter, Pavel Valter, Oldřich Večeřa.
22. 6. Řícmanice (muži)
Po třítýdenní přestávce jsme zamířili na soutěž do Řícmanic. Dvě disciplíny soutěže byly ryze netradiční (oprava
techniky - slalom s pneumatikou mezi
kužely, záchrana zraněného - doprava

nosítek přes překážku a následné nesení zraněné osoby), třetí byl klasický
požární útok. Náš největší konkurent
z Ořešína se tentokrát na soutěž připravil znamenitě a poprvé v historii
soutěž vyhrál. My jsme přes urputnou
snahu a povedený výkon obsadili druhé
místo, jako třetí skončili domácí. V našem týmu sbírali soutěžní zkušenosti
končící členové žákovského družstva
Tomáš Martauz a Petr Jedlička. Svým
výkonem se bez problémů zařadili mezi
ostřílené soutěžní matadory. Soutěže
se zúčastnili: Vladimír Filip, Jiří Jedlička, Petr Jedlička, Patrik Lev, Pavel
Martauz, Tomáš Martauz, Michal Valter, Oldřich Večeřa.
22. 6. Noční soutěž Senetářov (žáci)
Poprvé jsme si jeli vyzkoušet noční
soutěž, která začala po 22 hodině. V
nasvíceném areálu se prováděl požární útok za účasti 24 družstev. Ve velké
konkurenci jsme obsadili 12. místo a
nasbírali hodně zkušeností.
23. 6. Pozořice (muži)
Hned druhý den 23. června probíhala soutěž v Pozořicích. Podobně jako ve
Tvarožné musí celá jednotka přijet vozidlem k vodnímu zdroji, připravit stroj,
sací a hadicové vedení a na závěr vodou
srazit všechny terče. Vyrazili jsme na
trať jako první a dosáhli slibného času
1:44:59. Na startu však čekalo ještě několik kvalitních týmů. Nejvíce jsme se
zapotili při pokusech hasičů z Velatic a
Tvarožné. Když hlavní rozhodčí ohlásil jejich výsledné časy, hodně jsme si
oddechli. Oba týmy zaznamenaly čas
něco málo přes 1:45. Na soutěži jsme
tak, byť s minimálním odstupem, obháPokračovaní na str. 6

8

KOVALOVICKÝ ZPRAVODAJ

Dokončení ze str. 3.
jili loňské první místo. Druhé skončilo
družstvo z Velatic, jako třetí Tvarožná.
Vítěznou sestavu tvořili: Jiří Jedlička, Patrik Lev, Pavel Martauz, Tomáš
Šmerda, Michal Valter, Pavel Valter,
Oldřich Večeřa.
27. 6. Sivice (žáci)
Tradiční soutěž na konci školního roku proběhla za krásného počasí.
Družstvo starších žáků obhájilo už po
několik ročníků prvenství, mladší žáci,
kteří soutěžili v oslabení, skočili třetí.

29. 6. Bukovina (žáci)
Poslední červnovou sobotu se družstvo starších žáků zúčastnilo bukovinského štafetování. Soutěžilo se ve
dvou disciplínách - štafeta 4x60m a
štafeta dvojic. Naše družstvo se domů
vrátilo s bramborovou medailí.
Tímto chci na závěr školního roku
poděkovat všem členům oddílu mladých hasičů za jejich perfektní výkony,
nadšení, týmového ducha a vzornou reprezentaci Kovalovic. Také jejich rodičům za pochopení a spolupráci.

TJ Sokol Kovalovice
S příchodem jarní sezóny se přesunuly některé
sportovní aktivity do venkovních prostor. Pravidelná cvičení našich nejmladších se pod vedením Standy Žemly přesunula na hřiště a kurt, kde se
začali učit nohejbal. Rovněž fotbalisté
a nohejbalisté přešli na „letní provoz“.
Pouze oddíl badmintonu svoje působiště v tělocvičně nezměnil. Ten má
v současné době 1 družstvo mužů a 3
družstva žen. Potěšitelné je, že od letošního roku začal pracovat oddíl kulturistiky.
V měsíci dubnu jsme spolu s Hasiči uspořádali tradiční večer u cimbálu
spojený s ochutnávkou kvalitních vín
a pochoutek z vepřového masa. Tato
akce si našla svoje pravidelné příznivce, takže je možno ji hodnotit jako velmi vydařenou.
Dále jsme v dubnu uspořádali tradiční turnaj smíšených dvojic v badmintonu, kterého se zúčastnilo 8 dvojic.
Zvítězila dvojice Katka Plevová a Miloš
Atonický, na druhém místě se umístili Miluška Gillová a Tomáš Stejskal a
třetí skončila dvojice Katka Plevová
Filipová a Radim Pokladník. Turnaj se
velmi vydařil, stejně tak jako následná
„tisková konference“.
Jarní období je na činnost tradičně velmi bohaté. Dne 8. května jsme
uspořádali naši nejnáročnější akci, a to
39. ročník Pochodu osvobození. Na trasách 15, 27 a 35 km jej pěšky nebo na
kole absolvovalo celkem 169 turistů, z
toho 107 účastníků trasu 15 km, 22 jich
absolvovalo trasu 27 km, 33 pak trasu
35 km a neoficiální padesátku absolvovalo na kole 7 účastníků. Proti loňským
222 účastníkům jsme zaznamenali určitý pokles, ale i tak je možno tento

ročník hodnotit jako vydařený. 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, k němuž
se účastníci Pochodu měli možnost připojit. Vzhledem k velmi pěknému počasí se obou akcí zúčastnilo poměrně
velké množství lidí, takže u Jelenice
bylo i v letošním roce velmi živo.
Jarní tradicí se staly i naše jarní návštěvy hor. Před pěti lety jsme začali
Lužickými, pak následovaly Jizerské,
dále to byly hory Orlické, Šumava a
vloni Beskydy. V letošním roce vyrazilo 22 turistů na Malou Fatru. Díky perfektním trasám a špičkovému ubytování jsme v příjemné společnosti strávili
krásných 5 dnů plných hezkých zážitků, o které se s Vámi rádi podělíme
v samostatném příspěvku. Příští rok
bychom rádi pokračovali v „dobývání“
českých, moravských, popř. slovenských hor. Cíl zatím nebyl stanoven.
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Starší žáci: Petr Jedlička a Tomáš
Martauz (oba za žáky končí a budou
soutěžit za dorost a za muže), Martina Lvová, Markéta Viktorínová, Petra
Filipová, Hanka Martauzová, Martin
Blahák, Lukáš Andrysík, Pavel Filip,
Martin Jedlička
Mladší žáci: Filip Viktorín, Michal
Andrysík, Marek Martauz, Matěj Kroča, Matyáš Filip, Vojta David, Eliška
Andrysíková, Dominik Čulík, Adam
Vinohradský.
Oldřich Večeřa a Pavel Martauz
Na závěr něco k nohejbalu
Již v loňském roce zaznamenalo
omlazené družstvo Starých orlů výrazný úspěch, když po dlouhých 6-ti
letech opět zvítězilo v seriálu turnajů
Východní konference s těsným rozdílem 2 bodů před Vinopou. I letošní,
15. ročník, ze kterého v současné době
zbývá odehrát poslední turnaj v Královolpolských Vážanech, je provázen urputným soubojem těchto dvou rivalů se
střídavými úspěch na jedné, či druhé
straně, což je nakonec patrno na následujících výsledcích:
Sivice: 1. Staří orli (14 bodů),
3. Vinopa (8 bodů),
Viničné Šumice: 1. Vinopa (11
bodů) 2. Staří orli (10 bodů),
Kovalovice: 1. Staří orli (13
bodů), 2. Vinopa (10 bodů),
Vítovice: 1. Vinopa (13 bodů),
2 Staří orli (10 bodů).
Před posledním turnajem mají Staří
orli 5-ti bodový náskok před Vinopu,
takže jsou na nejlepší cestě k obhajobě
loňského úspěchu. Doufejme, že vše
dotáhnou do úspěšného konce.
Miroslav Vlach – starosta
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Malá Fatra - Vrátná Dolina

Věrni červnové tradici, vydáváme
se do hor. Vzhledem k tomu, že nám
loni počasí při jednodenní návštěvě
Vrátné nepřálo, rozhodli jsme se zkusit
štěstí letos. Tentokrát vyšlo téměř na
jedničku, i když začátek naši anabáze
na Slovensko tomu nenasvědčoval.
Dvaadvacet skalních kovalovický ch turistů se v šesti autech vydalo
5. června v 7 hodin ráno na pětidenní
putování. Cíl cesty byl v srdci Vrátné,
ve Štefanové, kde náš osvědčený ubytovatel Tomáš Stejskal zajistil pobyt v
penzionu Stárek. Nutno dodat, že ubytování bylo na úrovni, stejně jako podávaná polopenze.
Vzhledem k tomu, že šest aut nemůže dost dobře jet v koloně, přemístili jsme se individuálně k prvnímu
cíli putování. Sraz byl na parkovišti
autokempinku Manín. Prošli jsme soutěskou Manínská tiesnava, kde část
silnice vede nad potokem, vytesaná
do skály. Stejně impozantní byl i skalní amfiteátr. Další zastávkou byl Sulov.
Jelikož byl čas oběda, vyhledali jsme
otevřené pohostinství, na jehož téměř
negramotnou obsluhu budou účastníci
zájezdu určitě dlouho vzpomínat. No a
následoval výstup k Sulovskému hradu. Docela velké převýšení a hlavně
po deštích kluzká cesta dala některým
účastníkům zabrat a předznamenala, s

jakými cestami se letos budeme potýkat. Nicméně všichni túru zdolali a v
podvečer jsme se ubytovali v již zmíněném penzionu.
Druhý den se naše skupina rozdělila, aby zdatnější turisté prošli kaňonem
Horních dier do sedla Mezirozsutce s
nadějí, že výstraha hlásající zákaz výstupu na Velký Rozutec bude v sedle
chybět. Nechyběla, takže jako ukáznění návštěvníci hor jsme ji respektovali.
Rozsutec jsme obešli do Meziholí a po
zelené zpět dolů. Druhá skupina prošla
Dolné diery a někteří navíc Horné diery. Takový ostrý začátek zájezdu bylo
nutno řádně oslavit, zejména když se
točil Zlatý bažant. Podotýkám, že ne
všichni v něm našli zalíbení a dali přednost dalším dobrotám, které zde byly k
dispozici.
Den druhý, nejkrásnější. Lanovkou
jsme vyjeli na Snilovské sedlo a odtud
jsme zdolávali všichni Velký Fatranský
Kriváň vysoký 1709 metrů. Pokud na
začátku výstupu bylo polojasno, nahoře mraky vyklidily nebe a zbytek dne
nás doprovázela modrá obloha. Podle
původního plánu jsme udělali změnu
a zdatní turisté vystoupali náročnou,
ale krásnou hřebenovkou na Malý Fatranský Kriváň. Nádherné výhledy byly
odměnou za skutečně náročnou trasu.
Méně zdatní šli z Bubnu na Chrapáky a

po modré zpět k lanovce. Po stejné trase se vraceli i úspěšní horalé z Malého
Kriváně.
Den následující se vrcholová skupina přepravila do Tiesnav a odtud dobrodružnou, náročnou cestou, připomínající via feraty, došli na Malé noclahy,
Sokolie, dále pak za mírného deště
přes sedlo Príslop sestoupili na Starý
Dvor a odtud auty na ubytování. Ostatní využili opět lanovky, vyjeli do Snilovského sedla a vystoupali na Chleb,
poté od křižovatky u lanovky hezkou
procházkou zamířili na občerstvení do
chaty Pod Chlebom. Lanovkou jsme
sjeli zpět na parkoviště.
Den poslední, odjezdový. Předání objektu proběhlo bez sebemenších problémů, nasedáme a odjíždíme směrem k domovu. Cestou odbočujeme k Vršateckým
bradlům. Mohutné vápencové útvary
jsou zde jakoby seřazeny do jedné linie.
Stoupáme k Vršateckému hradu a ti nejodolnější ještě výš, na skalní vyhlídku.
Na zpáteční cestě nás zastihlo nemilé překvapení, když jsme zjistili, že
hraniční přechod z Červeného Kamene
je kvůli stavebním pracem neprůjezdný, a tudíž uzavřený. Byli jsme nuceni
se několik kilometrů vracet, ale to už
jsme byli na cestě ke Starému Hrozenkovu a skoro jako doma.
Zpracoval: Zdeněk Stejskal
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Malá bilance – 19 let
Říká se, aby zelí dobře rostlo, musí
se přesazovat. Nevím, nakolik je to
pravda, nejsem zelinář. Také i mne
čeká letos v létě přesazení – po 19 letech služby ve farnosti Pozořice odcházím do Šlapanic.
Někteří se ptáte proč. Stěhování patří ke kněžskému způsobu života a je
dobré, když se farář po 10–20 letech
služby vymění. Vždyť ani Ježíš, ani
apoštolové se nikde neusadili natrvalo. I my kněží, kteří chceme jít v jejich
stopách, jsme při kněžském svěcení
slibovali biskupovi, že půjdeme, když
nás bude potřeba jinde.
Při každém stěhovaní jsem cítil, že
tento krok pomůže člověku zase nově
začít, mnohé věci uchopit jinak, opět
od začátku – technicky něco jako reset
či restart. Nový farář pak může změnit
vyjeté koleje, osloví zase jiné lidi, může
zavést nové formy. Ze své zkušenosti
vím (a Pozořice jsou mým pátým místem), že se takovýto začátek může stát
i prostředkem osobního růstu – člověk
si znovu uvědomí, že nám na tomto
světě vlastně definitivně nic nepatří, že

stejně jednou budeme muset opustit to,
co jsme budovali – majetek, vztahy – a
přenechat vše jiným. A jen tak na okraj
– z tohoto úhlu se překládání kněží,
jak se podle svých slov režisér Troška
chystá prezentovat ve 2.dílu své nové
komedie, jeví jako hrubě zkreslené a
pravdě neodpovídající – ale to by bylo
jiné téma.
Mám–li se ohlédnout na oněch 19
let, musím říct, že jsem byl v Pozořicích opravdu rád. Když jsem zde v srpnu 1994 začínal, mluvil jsem s jedním
z kněží–rodáků a sdělil mu své obavy,
jestli já jako kněžský začátečník bez
velkých zkušeností zvládnu tak velkou
farnost. A on mi tehdy řekl památnou
větu: „Neboj se, je tam řada rozumných
lidí.“ A mnohokrát od té doby jsem mu
dal za pravdu.
Díky za všechna setkání s vámi,
„kostelovými“ i „nekostelovými“, za
svědectví vašeho života, za spolupráci,
za všechno, co se podařilo, za společných 14 let s „panem děkanem“ Karlem Pavlíčkem. Vzpomínám na děti,
které jsem nejprve pokřtil, pak vedl
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k 1.sv.přijímání a nyní je jako mladé
lidi připravuji k biřmování. Chybí jen
pár let, abych ještě také oddával – a to
už je celá jedna generace. Necháme-li
promluvit čísla, pak jsem za tu dobu pokřtil 512 dětí, oddal 132 párů a doprovodil na věčnost 624 zemřelých. Ještě
jednou díky za to, co jsme spolu mohli
prožívat.
Na novém místě budou jiní lidé, přijdou jiné úkoly, ale přesto budu na pozořické roky rád vzpomínat. Mojí velkou
radostí bude, když se farnost podaří
předat mému nástupci P. Pavlovi tak,
aby si lidé ani nevšimli, že se vyměnil
farář – aby se povedlo dobře navázat a
dál pokračovat. Protože úplně nejhorší
je, jak jsme toho bohužel často svědky,
když ti noví, co přijdou, říkají „Všechno
špatně a odteď úplně jinak“.
Když pojedu kolem a uvidím v dálce pozorský kostel, tak vám vždycky zamávám a pošlu své požehnání.
A zároveň přijměte pozvání na obřad
uvedení nového faráře, který se bude
konat v neděli 4.srpna v kostele při mši
v 9.30 hod.
P.Jan Nekuda
(do 4. 8. zatím ještě farář)
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Tajenka - pohledy do historie
KŘENOVICE leží 3 km jihozápadně od Slavkova u Brna po obou stranách
potoka Rakovec. Písemné prameny zachycují dějiny Křenovic teprve od počátků 14.
století. Archeologické výzkumy však jasně dokazují, že území, na kterém se obec
rozkládá, bylo lidmi osídleno již o mnoho tisíc let dříve. Křenovice patří vůbec k
nejbohatším archeologickým lokalitám v regionu. Mezi nejvýznamnější symboly obce
vždy náležely znak, pečeť a prapor. Námětem pečetí byl většinou …(viz tajenka), který
se tak stal vhodným motivem k vyjádření názvu obce. Ve středověku patřily Křenovice ke svobodnému majetku pánů z Deblína a již na samém počátku 14. století zde
existoval farní kostel. Konec patnáctého a počátek 16. století probíhal ve znamení
hospodářských změn. Došlo k bouřlivému vývoji v myšlení, víře, lidské mentalitě i
životního stylu a politice. V téže době se Křenovice jako součást Slavkovského panství spojily s jedním z významných moravských rodů, hrabaty z Kounic. Slavkovské
panství konce 16. století zahrnovalo celkem 10 vesnic. V této době se v Křenovicích
nacházelo 61 hospodářských usedlostí.
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Naši jubilanti
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VODOROVNĚ: A. Vypsání znaků a
vlastností; maďarský klobouk; strach.B. Zabijačková pochoutka; ostny; ozdoba jelena; jestli (slovensky).- C. Jehličnan; maminka; světová strana; druh
papouška.- D. Iniciály herečky Naskové; látky k solení; velká nádoba; opadávání.- E. Iniciály fotbalisty Panenky;
tajenka; zápor.- F. Zduření štítné žlázy;
karetní výraz; prodejce nábytku; značka americia.- G. Jméno herečky Janžurové; jméno moderátora Ebena; ústní
voda; osobní zájmeno.- H. Přitakání;
kniha islámu; domácky Oldřich; správní jednotka.- I. Portugalské souostroví;
klovat; důkaz neviny.
SVISLE: 1. Poživatina.- 2. Obvaz;
vozidlo.- 3. Cestovní průkaz; výplně
oken; SPZ aut Kolína.- 4. Evropan;
část oceánu; zhoubná nemoc.- 5. Pořád; druh lázní.- 6. Krtci (nářečně);
najednou.- 7. Spojka; kloub na noze.- 8.
Kód Libye; český herec; předložka.- 9.
Chuť; domácka Olga.- 10. Mužské jméno; cukr z jeřabin.- 11. Dravý pták; pravoslavný obraz.- 12. Borový les; hlupák
(expresívně); SPZ aut Olomouce.- 13.
Značka ampérhodiny; odrůda brambor;
pás ke kimonu.- 14. Ještěr; spojka.- 15.
Členové akademie.
Pomůcka: Apta, idit, IKEA, kalap,
LY.
Autor: Ing. Ladislav Majer
Řešení tajenky z minulého čísla
JEŽÍŠOVO VZKŘÍŠENÍ

Inzerce

KVĚTEN, ČERVENEC,
SRPEN, ZÁŘÍ
Paurkert Jan
60
Zetková Dana
60
Valehrachová Marie 60
Kalábek Zdeněk
60
Kousal Miroslav
80
Havlíčková Vlastimila 80
Šmerda Stanislav
80
Pleva Vladimír
80
Jašková Marie
85
Šmerdová Emilie
91

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.
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