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Vážení spoluobčané,
prázdniny utekly jako voda, sluníčko
slábne a pofukuje studený vítr. Podzimní počasí „udeřilo“ velmi rychle. S podzimem souvisí také největší
nápor na nádoby s biodpadem, kam
se ukládá vše nepotřebné ze zahrad
rostlinného původu. Sleduji, že nádoby
jsou v tomto období přeplněné. V nejnutnějším případě se dá zajistit svozovou firmou mimořádný vývoz. Žádám
všechny občany, aby kolem nádob udržovali pořádek a nenechávali shnilá jablka či rajčata u kontejneru! Dokonce
byl zaznamenán případ, kdy neznámý
….zanechal vedle kontejneru celé třímetrové silné větve ze stromů!! Obsluha zajišťující vývoz bioodpadu nechá
samozřejmě takovéto větve stromů dál
ležet vedle kontejneru, nezbývá, než
aby obecní pracovník vzal nůžky a větve rozstříhal na malé kousky! Myslím
si, že dělat práci za někoho není zrovna

náplní práce našeho
pracovníka.
S podzimem souvisí také mobilní svoz nebezpečného odpadu a velkoobjemného odpadu. Sběr
tohoto odpadu proběhne „Na Place
vedle restaurace“ 19. října 2013 v době
od 9.00–11.00 hod. Co se odevzdává
již znáte, nebudou přebírány pneumatiky z nákladních vozidel a disky kol,
stavební odpady a sutě, nebezpečné
stavební odpady např. azbest apod.
Žádáme občany, aby neshromažďovali
odpad před 9. hod. někde v okolí, dělá
nám to obrovské komplikace. Jezděte
opravdu ve výše uvedeném čase, ještě
se nestalo, že bychom někoho vrátili
pro nedostatek místa. Kapacity v nádobách jsou dostatečné!
V minulém čisle Zpravodaje jsem
informoval o zpracování žádosti na zateplení pláště, střechy a výměně oken
na budově MŠ. Při zpracování projektu se zjistilo, že obec nemůže žádat
dotace na část budovy, kterou prona-

jímá soukromé firmě, snížila by se
tím značně dotace. Vzhledem k tomu,
že v sousední obci je značný nedostatek míst ve školce, zvažujeme rozšířit
školku o jednu třídu. Firma Gozmetal
by tedy musela opustit prostory školky, podle slov majitele pana Gryce by
stejně časem k tomuto procesu z důvodu optimalizace provozních nákladů
pravděpodobně došlo. Probíhají jednání s úředními orgány, které povolují
provozování školského zařízení, záleží
také na objemu finančních prostředků
vynaložených na obnovu školní třídy.
Závěrem Vám všem přeji šťasnou
volbu při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, byl bych rád,
kdyby se místo věčných hesel a předvolebních slibů už začali politici konečně poctivě pracovat a chovat tak, jak
je to v civilizované a stabilní Evropě
běžné.
Přeji Vám spoustu pěkných slunečních podzimních dní.
Milan Blahák, starosta obce
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Výpis z usnesení zápisu č. 15/2013 ZO Kovalovice
ze zasedání konaného dne 6. 8. 2013
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno
7, je tedy usnášeníschopné.
Zvolilo: - zapisovatele: Sukovatý
Ivan, a ověřovatele zápisu: Šmerda
Petr, Hřebíček Jan.
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje:
- smlouvu o úvěru č. 0355625499
České spořitelny na úhradu závazku ze
smlouvy o dílo uzavřené mezi obcí Kovalovice a společností Mobiko plus a. s.
dne 7. 6. 2010- usnesení č. 3/15/13

- smlouvu o dílo č.SD/13/27 na vypracování žádosti o dotaci na zateplení budovy MŠ Kovalovice – usnesení
č.4/15/13
- revokace usnesení č.6/14/13 z minulého zasedání zastupitelstva ve věci
zamítnutí podepsání návrhu smlouvy
na zpracování žádosti o dotaci na akci
Modernizace sportovní infrastruktury
obce Kovalovice usnesení č.5/15/13
- rozpočtové opatření č. 3 a č. 4 usnesení č. 6/15/13
- geometrický plán č. 474-120/2013
a v návaznosti na tento geometrický
plán bezúplatný převod zastavěných
pozemků parc. č. 660/39, parc. č. 644/1,

parc. č. 644/5 a parc. č. 651/5 v k.ú.
a obci Kovalovice dle ustanovení § 85
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, do vlastnictví
obce Kovalovice. – usnesení č.8/15/13
- pověřuje starostu obce k jednání
a učinění veškerých úkonů potřebných
pro převod předmětných pozemků do
vlastnictví obce Kovalovice.
Neschvaluje smlouvu o užívaní
zdrojů tepelné energie a smlouvu o
provozování soustavy veřejného osvětlení – usnesení č.7/15/13
Milan Blahák - starosta
Ivan Sukovatý - místostarosta

Kariérní poradenství bezplatně pomáhá občanům
Jihomoravského kraje
Bezplatně se poradit o svém životě
a profesním směřování - přesně takovou službu nabízí JMK svým občanům
v brněnském Centru vzdělávání všem.
Jak takové kariérní poradenství vypadá
a k čemu je dobré, jsme se zeptali kariérní poradkyně Martiny Ježkové.
1. Co kariérní poradenství je
a komu je určeno?
Kariérní poradenství je určeno
všem. Nechápeme kariéru jenom
ve smyslu „ten ale udělal kariéru“. Kariérou rozumíme profesní život a snahu
každého z nás o dobré uplatnění, díky
kterému něco vytváříme a vyděláváme peníze. Někdy je ale člověk spíše
ve vleku událostí, necítíme se šťastni,
práce nás nebaví nebo chceme změnu.
V takovém případě je potřeba se zastavit a zmapovat si, co vlastně chceme v životě dělat. A s tím vám mohou
pomoci naši školení konzultanti. Na rovinu - poradit si sám nebo mít k ruce
odbornou pomoc je pořádný rozdíl...
2. Proč bych ho měl potřebovat
zrovna já?
Radit se k nám chodí lidé různých
oborů – od maminek po mateřské dovolené, přes řemeslníky až po úředníky. Pocit, že se chci pracovně někam
posunout, může mít zkrátka každý.
Lidé k nám chodí konzultovat nejrůznější pracovní otázky – když nemohou

dlouho najít práci, když neví, zda práci
změnit nebo raději zůstat. Stává se, že
potřebují jenom poradit, jak být lepší
u pohovorů, nebo zvednout sebevědomí..
3. Jak kariérní poradenství probíhá?
Stačí nás jednoduše kontaktovat
a domluvit si termín. Na první schůzce
vlastně zmapujeme, čeho chcete dosáhnout, jaká je vaše představa o profesním životě. Pak si stanovujeme
jednotlivé kroky, které se klient snaží
s naší pomocí uskutečňovat – ať už během jednoho setkání nebo dlouhodobého poradenství.
4. Dokážete lidem pomoci
i s praktickou stránkou věci? Třeba
hledáním zaměstnání?
Databázi volných pracovních míst
u nás v Centru vzdělávání všem nenajdete, nesuplujeme práci Úřadu práce,
i když s jednotlivými úřady spolupracujeme. S každým člověkem si ale v klidu
sedneme a pátráme, jaká oblast kariéry
ho oslovuje a co je potřeba udělat, aby
se mohl profesně posunout. Můžeme
samozřejmě pomoci se sepsáním životopisu, motivačním dopisem nebo
s praktickou přípravou na pohovor.
5. Co byste vzkázala lidem, kteří
váhají, zda k vám do CVV přijít?

Není na co čekat! Za zkoušku nic
nedáte, naše služby jsou zcela zdarma.
Můžete u nás získat jiný pohled na věc,
mnoho podnětných myšlenek. Podpoříme vás v hledání nových věcí v životě
a pomůžeme tu změnu v praxi rozvinout. Zkrátka - nejenom o ní mluvit, ale
také ji uskutečnit.
Služby Centra vzdělávání všem
(zdarma)
• Kariérní poradenství
• Informace o celoživotním vzdělávání v JMK
• Zprostředkování zahraničních stáží pro absolventy SOU
Centrum vzdělávání všem:
Pražská 38b, Brno-Bosonohy
www.vzdelavanivsem.cz

V sobotu 9. 11. 2013
v 17 hod. se uskuteční
tradiční

MARTINSKÝ
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Sraz u drogerie paní Blahové
průvod bude zakončen „Na Place“
opékáním špekáčků
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Školka, kde děti 2. září neplakaly...
...se stala skutečností právě u nás v Kovalovicích.
V pondělí 2. září – první den
po prázdninách se sešlo 18 dětí, které
spolu strávily uplynulý školní rok plný
zážitků a moc se na sebe těšily.
Přišly usměvavé, vyrostlé a klidnější, do známého a bezpečného prostředí. Přidalo se k nim 7 nových mladších
kamarádů, kteří se již také dobře znali
a věděli, že se ve školce potkají s panem učitelem a pí učitelkou.
Školka s beruškou Mášou je vítala vyzdobená v námořnickém duchu
a hned jsme všichni začali společně
plánovat nová dobrodružství…
Již během první dnů složil pan učitel
originální námořnickou hymnu, kterou již v současné době dobře umíme
(a moc se nám líbí)...

MOBILNI SVOZ ODPADU
OBEC KOVALOVICE
Sobota 19. října 2013
Harmonogram svozu:
odpad

stanoviště

čas

Technické zabezpečení

Objemný odpad

Na Place vedle
restaurace

9.00-11.00

1 ks, kontejner 40 m3

Elektro odpad

Na Place vedle
restaurace

9.00-11.00

1 ks, kontejner 18 m3

Nebezpečný
odp.

Na Place vedle
restaurace

9.00-11.00

bedny na nebezpečný
odpad -odvoz valník

Objemný odpad
přebírané odpady: starý nábytek, koberce a vybavení domácnosti
Elektro odpad
Přebírané odpady: domácí elektrospotřebiče (ledničky, televizory, počítače, monitory, atd.)
Nebezpečný odpad
Přebírané odpady: oleje, barvy, ředidla, kyseliny, zásady, baterie, sorbety,
obaly od nebezpečných látek, léky, atd.
Nebudou přebírány:
stavební Odpady (suť apod.), nebezpečné stavební odpady (např. s obsahem azbestu), odpady ze zahrad (větve atd.), pneumatiky z nákladních vozidel
a disky kol.
Provedení:
občané mají možnost předat uvedené odpady na jednotlivých stanovištích
dle seznamu a to až do naplnění kapacity kontejneru a nádob.

Jako správní námořníci se naučíme
zdravit, vzájemně si pomáhat, být stateční a odvážní a také šikovní si spoustu věcí udělat a vyrobit sami.
Budeme poznávat vše kolem vody,
ryb a rostlin. Samozřejmě budeme zpívat a cvičit.
K našim nabídkovým aktivitám bude
patřit angličtina, flétna, logopedická
péče, pro zájemce také plavání. Vždyť
každý správný námořník a námořnice
by měli umět plavat!
Nebudou chybět ani různá vystoupení, podzimní a zimní radovánky, jarmark, návštěva divadel… apod.
Na závěr školního roku nás čeká velká Námořnická zahradní slavnost…
A potom, možná, když bude námořnický zájem – uvidíme a vyzkoušíme
i to velké moře, které můžeme pozorovat z chorvatského ostrova Raab.
S námořnickým AHOJ zaměstnanci
MŠ, které říkáme Beruška.
Mgr. Helena Skolková,
Bc. Jiří Gebauer,
Jitka Čulíková,
Kateřina Plevová

Mléko pro evropské školy
Naše mateřská škola se v letošním
školním roce přihlásila do celostátního
programu podporovaného Evropskou
unií Mléko pro evropské školy.
Pokračovaní na str. 4
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Dokončení ze str. 3.
Jedná se možnost objednávat dotované mléčné výrobky v rámci zdravé
výživy pro děti. Vstup iniciovala pí vedoucí školní jídelny Kateřina Plevová,
kterou zaujaly ceny mléčných výrobků
v rámci tohoto programu pro děti.
A co plánujeme do podzimních
dnů?
Říjen
• Den pro zdraví s ochutnávkou zdravých dobrot od maminek i paní kuchařky.
• Jak létají naši draci?
Listopad
• Zvolna se začneme připravovat
na prosincový jarmark a besídku pro
naše nejbližší
• Barevný podzim v MŠ
Prosinec
• Mikulášská nadílka (tentokrát) v čertovské školce
• Vánoční dílna
• Zimní jarmark pro dospělé a děti
s vystoupením pro rodiče a nejbližší…
Mgr. Helena Skolková, ředitelka
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Týden plný zážitků…
První společný výlet jsme prožili neplánovaně v úterý 10. 9. 2013.
Byl krásný slunný den a my se vydali s maminkami a dětmi na první
společný výlet do Viničných Šumic.
Jednu cestu jsme se svezli autobusem a trénovali, jak se chovat v dopravním prostředku.
Zpět jsme se vydali pěšky, cestou
plnou krásných výhledů na okolní krajinu.
Nálada byla výborná. Usměvavým
maminkám a našim malým turistům
cesta rychle ubíhala.
Pan učitel se všemi“ cvičil jazýčky“, prozpěvoval do kroku… a cestou
jsme zvládli ještě prohlédnout místní
zahradnictví.
Moc se nám to všem líbilo.
Děkujeme pí Stejskalové, pí Maštalířové, pí Šmerdové, pí Burešové
za příjemný doprovod.
Co všechno umí zvířátka???
Ve středu 11. 9. se nám podařilo
zhlédnout zajímavé vystoupení malého
minicirkusu.

Dětský den

Přijali jsme pozvání našich kamarádů z MŠ Viničné Šumice na představení se zvířátky.
Z malých opiček, které uměly to, co
my děti, jsme byli nadšeni. Psíci pudlíci se předvedli coby výborní akrobaté
a artisté.Největším překvapením pro
nás byli hadi/ pí učitelka nás připravila na malé barevné užovky/ a ejhle :
z veliké dřevěné truhly byla vytažena
3,5m dlouhá krajta a menší 1,5 m dlouhý hroznýš!!!
To jsme koukali….
Největší zážitek jsme měli z toho, že
jsme si sáhli na živého hroznýše a vyfotili se s ním, jako s elegantní moderní šálou.Chválíme všechny děti, které
byly odvážné a opravdu si vyzkoušely
nezapomenutelný zážitek…..
Děkujeme opět maminkám, které
byly s námi u toho: Pí Stejskalové a pí
Burešové.
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Zprávy ze školy
Malé
ohlédnutí
za koncem předchozího školního roku
V červnu jsme ve spolupráci s CVČ
Fantázie Brno-Slatina pro děti zorganizovali Den bez úrazu. Žáčci si hravou
formou zopakovali zásady první pomoci, povídali si i prakticky zkoušeli, jak
se zachovat v různých krizových situacích, zahráli si nesoutěžní hry, ve kterých nešlo o to, kdo vyhraje, ale o společný prožitek a spolupráci v týmu.
Po celý rok děti sbíraly kůru z pomerančů a na jaře také byliny. I když
jsme vyhlašovali nejlepší sběrače
ve třídách, malou odměnu si nakonec
odnesli všichni.
V červnu jsme uspořádali tradiční školní akademii určenou rodičům
a všem přátelům. Díky ochotě organizaci Sokol Viničné Šumice si všechny
děti ze školky i žáci školy mohli zahrát,
zazpívat, zatančit a zarecitovat na skutečném pódiu, s ozvučením a osvětlením. Atmosféra byla výborná, dětem ze
školky i ze školy se jejich vystoupení
vydařila a také se moc líbila. Děkuji
všem, kteří se na přípravě vystoupení
podíleli: dětem, paním učitelkám, firmě Kočena za technickou podporu.
Pro závěrečný školní výlet jsme
vybrali Lama centrum Hády v Brně.
Dozvěděli jsme se mnoho nových informací o chovu lam, mohli jsme být
přímo mezi těmito zajímavými zvířaty,
pohladit je, zkusit si po nich poklidit
a nakrmit je.
Střípky ze života naší školní
družinky
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou
ve škole a výchovou v rodině. Hlav-

ním posláním je umožnění odpočinku
a rekreace dětí po vyučování. Aktivity
ve druhé polovině školního roku byly
již zcela ve znamení nadcházejícího jara
a léta.
Březen je měsíc nového života, měsíc prvního jarního dne a my s písní
„Vyjdi, vyjdi sluníčko, povyskoč si maličko“ jsme si přiblížili všechny znaky
nastávajícího jara. Připravovali jsme se
na Velikonoce, učili se říkanky na koledu a malovali velikonoční vajíčka.
Na první jarní den jsme tradičně vynesli
Moranu a přinesli lítečko z ozdobených
březových větví jako posla jara. Projekt
„Pohádkové snění“ nás zavedl do světa
pohádek a také do šumické knihovny,
kde jsme naslouchali příjemné četbě
paní knihovnice Puklové. Děkujeme!
Duben jsme začali povídáním o dopravní situaci, ochraně zdraví a bezpečnosti při jízdě na kole, kolečkových
bruslích a koloběžce. Připomněli jsme
si mezinárodní den ptactva, chodili
jsme do přírody s míčem, hráli pohybové hry, na indiány a na schovávanou.
Projekt „Recyklohraní“ nás seznámil s materiály, které lze třídit a opět
zpracovat - recyklovat. Den Země byl
týdenní projekt, který nás upozornil,
že jedině naše planeta umožňuje život
lidem, rostlinám a živočichům.
Květen je nejkrásnější měsíc v roce.
Všude je světlo, teplo a vůně květů. Také mají svátek naše maminky,
a tak jsme jim vyrobili krásné obrázky
s věnováním. Povídali jsme si, co je to
domov a co je to doma. V rámci dne
hasičů jsme si připomněli důležitost
a náročnost jejich práce. Posilovali jsme
tělesnou zdatnost na hřišti i v tělocvičně, cvrnkali kuličky, hráli tenis, řádili
na prolézačkách. Zábavné soutěžní hry
„ Superhol k a ,
superkluk“
nebo „Soutěžíme se zvířátky“ nám také
zpříjemnily
chvíle ve školní
družince.
A jdeme do
finále! Červen
je měsíc, který přináší vůní
růží a sena.
Téma
znělo
„Kudy z nudy“.

Virtuálně jsme navštívili hrady, zámky,
města, jeskyně i hory. Snažili jsme se
poradit si s problémy, které nás můžou na výletě a dovolené potkat. Opět
jsme zavítali na OÚ a milé a ochotné
paní úřednice nám věnovaly svůj čas,
provedly nás po úřadě a nestačily odpovídat na naše všetečné otázky. A proto
jim patří naše velké poděkování. Do finiše se dostal i náš celoroční pexesový
turnaj, a tak se rozdávaly diplomy, věcné i sladké odměny. Pak už jen lahodné zmrzlinové osvěžení a hurá – letní
prázdniny 2013 jsou tu!
Tamara Kalábová
Začal nový školní rok
Děti si užívaly svůj zasloužený odpočinek, ale ve škole se přes prázdniny pilně pracovalo. Vybouráním příček
v kabinetě vznikl dostatečně velký
prostor pro pedagogy, byl položen nový
koberec v ředitelně, malovalo se také
v některých třídách. V jídelně přibyl
kromě nově vymalovaných stěn také
veselý obrázek od naší p. učitelky
z mateřské školy Zuzany Musilové. Ze
cvičebny vznikla nová třída pro děti ze
čtvrtého ročníku.
První školní den zahájili žáci a pedagogové společně s rodiči a hosty.
Přivítali jsme mezi námi starostu obce
Viničné Šumice pana Josefa Drápala
a paní Holubovou. Uvítali jsme zejména
prvňáčky a naši hosté jim předali dárky. V letošním roce poprvé usedne do
lavic osmnáct dětí z Viničných Šumic
a Kovalovic.
Závěrem mi dovolte popřát žákům,
pedagogům i rodičům úspěšné vykročení do nového školního roku, mnoho
úspěchů a pevné zdraví.
Olga Růžičková
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Co jste hasiči, co jste dělali…?
Zpráva o činnosti SDH Kovalovice od července do října
2013:

hasiči z Tvarožné, třetí domácí Velatice
a poslední čtvrté místo Viničné Šumice. Soutěže se zúčastnili: Jiří Jedlička,
Patrik Lev, Tomáš Šmerda, Michal Valter, Pavel Valter, Oldřich Večeřa.

čas nezlepšili, byť jsme za prvním pokusem zůstali o pouhé 4 setiny. Druhé místo obsadil tým Žabčic, třetí tým
Březníku a čtvrté byly Horní Lhotice.
V našem týmu soutěžili: Jiří Jedlič-

31. 8. Soutěž Březník (muži)
Následující sobotu 31. srpna jsme
se vypravili na soutěž do Březníku.
Vzhledem k počtu disciplín jde o nejnáročnější soutěž s příjezdem. Po odstartování musí vzít družstvo hadice,
přiběhnout k autu, naložit je na místa k tomu určená a až poté se může
rozjet. Následuje řezání trámku ruční
pilou (překážka padlý strom), zvedání
auta heverem (defekt), odtlačení vlečky z křižovatky (překážka v cestě),
položení přejezdových můstků (hadice
přes cestu) a samotný zásah. Stejně
jako ve Velaticích se na soutěži objevily pouze 4 týmy. I zde soutěž probíhala dvoukolově, rozhodoval však lepší
čas. Jako obhájci loňského vítězství
jsme startovali až jako poslední. První pokus se nám nad očekávání povedl
a s časem 3:20:36 jsme byli daleko před
našimi pronásledovateli. Věděli jsme
však, že čas už pravděpodobně nezlepšíme, protože šlo o zlepšení o více než
půl minuty oproti loňsku. Při druhých
pokusech nám nejvíce zatrnulo u družstva Žabčic, které nakonec nedokázalo
náš čas pokořit a skončilo o zhruba 3
sekundy za námi. K druhému pokusu
jsme tak nastupovali už jako jasní vítězové. Přes veškerou snahu jsme už

ka, Petr Jedlička, Patrik Lev, Tomáš
Šmerda, Michal Valter, Pavel Valter,
Oldřich Večeřa.

PRÁZDNINY
17. -20. 7. Říčky (žáci).
Vedoucí: Pavel Martauz, Olin Večeřa, Laďa Filip, Jarek Šmerda.
Kuchař: Milan Terber.
Žáci: Vašík Šmerda, Matyáš a Petra
Filipovi, Vojta David, Marek a Hanka
Martauzovi, Michal a Lukáš Andrysíkovi, Petr Jedlička, Martin Blahák,
Martina Lvová.
Už tradičně jsme podnikli prázdninové soustřední na Říčkách. Tentokrát se už starší žáci zapojili i do péče
o mladší táborníky: kluci sekali dřevo,
stavěli lávku přes potok a lavičky kolem ohniště, holky se jeden den staraly
o kuchyň. Kromě toho jsme sportovali, hráli různé hry, chodili na vycházky, Trénovali jsme také na podzimní
branný závod - střelbu ze vzduchovky,
běh, topografii, zdravovědu, hasící prostředky a překonání překážky. Pobyt
vyvrcholil branným závodem, kde jsme
všechno, co jsme natrénovali, zúročili.
25. 8. Soutěž Velatice (muži)
Ke konci prázdnin se opět rozběhl
kolotoč soutěží družstva mužů. 25.
srpna se konala soutěž ve Velaticích,
která se řadí mezi soutěže s příjezdem. Oproti ostatním je pojata lehce
odlišně, po zastavení je nutné nejprve
doplnit nádrž s vodou z hydrantu, a až
poté je možné čerpat vodu. Vzhledem
k malému počtu soutěžících družstev
(4) bylo dohodnuto, že se bude soutěžit dvoukolově, přičemž se budou oba
časy sčítat. V prvním kole jsme docílili
času 1:50:81, což bylo zlepšení oproti
loňskému výsledku o 8 sekund. Ostatní družstva byla pomalejší, ale stále to
neznamenalo garanci dobrého umístění. Druhý pokus se nám povedl ještě
lépe a časem 1:45:32 jsme měli našlápnuto k premiérovému vítězství na této
soutěži. Jediný, kdo nás v ten okamžik
mohl porazit, byl tým Tvarožné. Ten
však při druhém pokusu udělal několik
drobných chyb, a tak jsme se mohli radovat z vítězství. Jako druzí se umístili

ZÁŘÍ
1. 9. Soutěž Tvarožná (muži)
Hned druhý den v neděli 1. září nás
čekala soutěž v požárním útoku ve Tvarožné. Našim cílem bylo docílit na naše
možnosti času někde okolo 26 sekund
a pokusit se porazit týmy Velatic a Viničných Šumic, které jsou vzhledem
k síle stroje v podobné kategorii jako
my. Po nezdaru favorizovaného týmu
Tvarožné, který útok nedokončil, jsme
se na start postavili my. Menší chyba
na levém proudu nás stála drahocenné
sekundy a výsledný čas 30:92 pro nás
byl nakonec zklamáním. V celkovém
hodnocení jsme obsadili 17. místo z 22
družstev. Kromě Tvarožné se nám
žádný z týmů našeho okrsku nepodařilo porazit. Celkovým vítězem se stalo
družstvo z Nesvačilky. Na soutěži startovali: Petr Jedlička, Patrik Lev, Marek
Šmerda, Tomáš Šmerda, Michal Valter,
Pavel Valter, Oldřich Večeřa.
8. 9. Soutěž Mokrá (muži)
O týden později 8. září jsme zavítali
na soutěž v Mokré. Jde o soutěž v po-
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žárním útoku na zkrácenou vzdálenost
(hadice B jsou pouze 2 oproti klasickým
3). Soutěž začala podobně jako soutěž
ve Tvarožné. Domácí tým z Mokré svůj
pokus pokazil a mohl očekávat umístění v poslední čtvrtině výsledkové listiny. Hned po domácím týmu startovalo
naše družstvo. Útok se nám podařil
a i přes drobné chyby na koši a savicích jsme docílili velmi pěkného času
21:48. Kromě domácí Mokré jsme porazili i naše sousedy z Viničných Šumic
a z celkových 21 družstev jsme obsadili
13. příčku. Tým z Nesvačilky v krátkém sledu za sebou nenašel přemožite-

le a vyhrál i tuto soutěž. V našem týmu
soutěžili: Petr Jedlička, Patrik Lev,
Marek Šmerda, Tomáš Šmerda, Michal
Valter, Pavel Valter, Oldřich Večeřa.
Nové stránky soutěžního týmu SDH
Kovalovice:
www.sdhkovalovice.cz
5. 10. Závod požárnické všestrannosti Hostěnice (žáci)
Okresního kola branného závodu
se zúčastnili mladší žáci, starší žáci
a nově i dva dorostenci a jedna dorostenka. Loňské druhé místo starší žáci
bohužel neobhájili, ale i páté místo
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z dvaceti čtyř družstev je krásný výsledek. Mladší potvrdili loňské výsledky
(páté místo ze 17). Dorostenci se letos
v nové roli zatím rozkoukávali, a věřím,
že příští rok se určitě prosadí.
Mladší žáci: Marek Martauz, Michal
Andrysík, Vojta David, Adam Vinohradský, Matěj Kroča.
Starší žáci: Lukáš Andrysík. Filip
Viktorín, Petra Filipová, Martin Blahák, Pavel Filip.
Dorostenci: Petr Jedlička a Tomáš
Martauz.
Dorostenky: Martina Lvová.
Pavel Martauz a Oldřich Večeřa

TJ Sokol Kovalovice
Prázdniny znamenají pro cvičení a tréninky
vždy menší útlum, protože dostávají přednost jiné
rekreační aktivity. Výjimkou byl badminton, kde tréninky žen
i mužů probíhaly v nezměněném rozsahu i během prázdnin.
Letní období naopak znamená každoroční zvýšení provozu na hřišti v souvislosti s provozem koupaliště. Je to nejenom proto, že přístup na koupaliště je přes naše hřiště,
ale i proto, že provozovatel občerstvení i obec využívá naše
prostory pro provoz koupaliště.
Koncem prázdnin absolvoval oddíl nohejbalu závěrečný
turnaj seriálu Východní konference v Královopolských Vážanech. Staří orli šli do závěrečného turnaje s výrazným pětibodovým náskokem, takže jsme očekávali, že svoje tažení
15. ročníkem dotáhnou do vítězného konce. Naše očekávání
nezklamali a sérii vyhráli opravdu suverénně s více jak desetibodovým náskokem před druhou Vinopou.

Inzerce

Při příležitosti začátku školního roku jsme první sobotu po prázdninách uspořádali sportovní odpoledne pro
děti, které změřily svoje síly v různých atletických disciplínách. V kategorii předškoláků zvítězili Lucinka Sedláčková
a Adam Nídr. V kategorii mladších žákyň a žáků to byli Nikolka Terberové a Pavel Mauk a v kategorii starších žákyň
a žáků pak Terezka Šmerdová a Pavel Filip. Odměněni byli
všichni, ti nejlepší navíc diplomem. Věříme, že téměř 45
zúčastněných dětí odcházelo k sobotnímu obědu spokojeno.
Večer jsme uspořádali taneční zábavu se skupinou Hecrock.
S nastalým podzimem se oddíl nohejbalu přestěhuje
z kurtu do tělocvičny ZŠ Pozořice. Z nejbližších akcí, které
připravujeme, to bude tradiční burčákový turnaj smíšených
dvojic v badmintonu.
Mgr. Miroslav Vlach
starosta TJ
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Údolím Wachau
Po loňském úspěšném zájezdu
na Medvědí soutěsku v Rakousku jsme
se v letošním roce rozhodli uspořádat
cyklistický výlet podél Dunaje, malebným údolím Wachau, které se rozkládá
mezi městy Melk a Kremž. V současné
době je celá tato oblast jednou z nejnavštěvovanějších turistických míst
v Rakousku. Pro svou mimořádnou
hodnotu bylo celé údolí Wachau v roce
2000 zapsáno na Seznam světového
dědictví UNESCO, obdobně jako u nás
Lednicko-valtický areál.
Naše cyklistické putování začalo
v Melku, který je branou do Wachau.
Zde jsme nemohli vynechat významný
benediktinský klášter, který patří mezi
největší svého druhu v Evropě. Budova je to skutečně monumentální, vždyť
jeho čelní křídlo je dlouhé asi 450 m.
Na našem 40 kilometrovém putování krásnou krajinou jsme učinili
několik zastávek za pamětihodnostmi
i za odpočinkem.
První zastávka byla ve vesničce
Willedorf, která je světově proslulá
nálezem Willendorfské venuše. Jedná
se o nejznámější archeologický nález
na území Rakouska. Tato plastika je co

do velikosti a kyprých tvarů podobná
naší Věstonické venuši. Rozdíl je v tom,
že ta naše je modelovaná, a o několik tisíc let starší, zatímco ta rakouská byla
vytesaná z vápence. Tento nález připomíná mnohonásobně zvětšená plastika
umístěná ve vesnici.
Přibližně v polovině trasy jsme zastavili ve městě Spitz, kde na nás čekal autobus. Zde jsme absolvovali delší
přestávku na občerstvení a odpočinek
s možností oprav případných závad
na kole.
Naší další zastávkou bylo městečko
Weissenkirchen, které patří k nejmalebnějším místům údolí Wachau, a to
hlavně díky zachovalým domům ze 16.
a 17. století a gotickému kostelu, jehož
hranolová věž je dominantou městečka.
Rovněž nás upoutaly zrovna probíhající
burčákové slavnosti. Mimo zjištění, že
rakouský burčák je stejně dobrý jako
náš, jsme se dozvěděli, že burčáku se
v této oblasti říká „sturm“, což je pro
tento nápoj docela příhodný název, zejména v případě jeho větší konzumace.
Další zastávkou na našem putování
bylo městečko Dürnstein, nad nímž
se tyčí zřícenina hradu, který proslul
tím, že zde byl ve 12. století vězněn
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anglický král Richard I. Lví srdce. Ti
zdatnější absolvovali poměrně náročný
pěší výstup na zříceninu, ostatní se věnovali prohlídce půvabného městečka
s množstvím obchůdků s vínem, suvenýrů a krásným barokním kostelem.
Cyklistické putování jsme zakončili
v nejvýznamnějším městě této oblasti,
v Kremži, které mimo jiné dalo jméno kremžské hořčici. Po absolvování
prohlídky historické části města jsme
se při cestě k domovu ještě zastavili
v nedalekém benediktinském klášteře
Göttweig, který sice není tak rozsáhlý, jako klášter v Melku, ale i v tomto
případě se jedná o monumentální dílo,
které, mimo to, že je výraznou dominantou této oblasti, je též významným
náboženským, kulturním a vědeckým
centrem. Návštěvu kláštera jsme končili za setmění, takže pohled z výšky
na osvětlená města Kremž a Stein byl
krásným zakončením velmi příjemného výletu.
Počasí bylo trochu chladnější a větrné, ale vzhledem k tomu, že po celou
cestu svítilo sluníčko, nebyl to zásadní
problém. Díky skvělému průvodci jsme
absolvovali vše, co bylo naplánováno
a načerpali velké množství informací
o krásné oblasti Wachau. Nelze, než
výlet do této oblasti vřele doporučit.
Připravil: Mgr. Miroslav Vlach
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O novém faráři
Mým rodištěm je Vysočina, konkrétně okresní město Žďár na Sázavou. Zde jsem trvale strávil svých prvních
19 let života a po maturitě na gymnáziu se odešel připravovat na kněžskou službu - nejprve rok v nultém ročníku
v Litoměřicích a pak 5 let v kněžském semináři a na teologické fakultě v Olomouci. Studium jsem přerušil vojnou,
což pro mě byla dobrá zkušenost, jak to chodí v nevěřícím
prostředí… Po čtvrtém ročníku jsem byl vysvěcen na jáhna
a po ukončení studia a pobytu v semináři jsem byl ustanoven
k jáhenské službě do Dolních Bojanovic. Po roce jsem pak
přijal kněžské svěcení a stal se kaplanem v Hodoníně. Tam
jsem strávil další rok, než jsem byl pak poslán jako duchovní
správce do Milonic na Vyškovsku, kde jsem měl 7 let na starost tři menší farnosti. No a nyní jsem druhý měsíc v Pozořicích. Tedy trochu shrnuto: Jsem 10 let v duchovní službě,
9 let v pastoraci, 8 let knězem a 7 let farářem. Nyní je mi 35
let, což vnímám jako určitý mezník v životě, tak je asi dobře,
že můžu začít tak nějak nanovo…
Když se ohlížím zpět, mohu Bohu jen děkovat za všechny
cesty, po kterých mě až dosud vedl! Každé působiště jsem
vždy přijal nejen s poslušností představeným, ale také s vírou, že můj pobyt tam je opravdu Boží záměr. A i když jsem
o tom sem tam trochu pochyboval, čas ukázal, že to má Pán
přece jenom ve svých rukou… Jsem Bohu vděčný za to, co
se s Jeho pomocí a požehnáním podařilo vykonat, ať už pro
spásu duší či pro růst Jeho království tady na zemi v podobě
různých aktivit či oprav. Věřím, že tomu tak bude i zde v Pozořicích a moc se na to těším; na to, co nám společně Jeho
Prozřetelnost připraví a že to budem společně objevovat.
Těší mě, že máme velký kostel zasvěcený Panně Marii Nanebevzaté podobně jako je zasvěcená velká bazilika
ve Žďáru, kde jsem vyrůstal. V Holubicích je zase patronem
sv. Václav, který je i mým biřmovacím patronem. Tedy nebeská „pojistka“ je dobrá.
A co očekávám? Že budeme společně hledat Boží království a jeho spravedlnost, protože nám pak všechno ostatní
bude přidáno (srov. Mt 6,33). Přeji si, aby farnost žila všemi

oblastmi, kterými správná farnost má žít, tedy svátostným
slavením, společenstvím, katechezí, službou, charitou…
Rád bych, abychom tvořili věci společně a těším se na podněty od Vás! Rozhodně se ale nechci do všeho pustit hned
a střemhlav; kvalita potřebuje patřičnou dobu a zrání. Tedy
mi dejte potřebný čas pro „rozkoukání“ a věřím, že nám to
pak milostí Boží začne dobře „krystalizovat“. Moc bych si
přál, aby naše farnost byla místem radostného očekávání
spásy a velkou posilou pro život v tomto světě, který tolik
potřebuje živého Ježíše a Jeho uzdravující Lásku…
P. Pavel Lacina, farář

TANEČNÍ

10 dvouhodinových lekcí společenských tanců
spojených se základy společenského chování + závěrečná prodloužená

cena 900,- pro mládež 14-15 let
vede p. Viktor Janč taneční škola DANZA
kde: Sokolovna Pozořice
kdy: každý víkend
začátek 19. 10. 2013 v 17:30 hod
společenský oděv
přihlášky: tel.: 603 887 627 Ivana Škrobová
e-mail: skrobova@skromet.cz
nebo osobně: Kovalovice 172, 664 06
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Tajenka - významná osobnost

SVISLE: 1. Jihoamerická lama;
podbradek. - 2. SPZ aut Olomouce;
psaná kopie; judský král. - 3. Městský
pták; puška.- 4. Posvátný býk; schránka
měkkýšů.- 5. Knedlíček; oklamat. 6. Polní míra; zpěvohra; předložka.
- 7. Domácky Marie (slovensky);
SPZ Strakonic.- 8. Napadení; slavnost
Sokolů. - 9. Hroby; rostlinstvo. - 10.
Pobídka; mužské jméno. - 11. SPZ
Svitav; věhlas; značka miliampéru.12. Kloub na noze; zlato (španělsky).13. Stopa; řada vagonů. - 14. Sídlo
v Ugandě; semeno k setí. - 15.
Druh pepře; mužské jméno; zkratka
Okresního výboru. - 16. Utajená; dosny.

Populární česká divadelní a filmová herečka ...(viz tajenku) se narodila v Brně
7. června 1953. Ve Šlapanicích prožila dětství a mládí, chodila zde do školy. Setkání
s Marií Mrázkovou, která na JAMU vyučovala pohybovou výchovu, pro ni bylo
osudové. Vystudovala dramatické oddělení brněnské konzervatoře (1971) a už
během studií vystupovala v Mahenově činohře. Antonín Moskalyk si ji vybral do
role Barunky ve svém filmu Babička, a měl šťastnou ruku. Po studiích nastoupila
pražská angažmá; nejprve v Divadle Za branou, pak v Činoherním klubu. Hrála
VODOROVNĚ: A. Neznaboh;
žaludeční léky; snížit kopáním. - B.
Značka hliníku; opření (cvičence);
korálové ostrovy; druhá tráva. - C. Dotaz
na počet; slovenská řeka; závazek;
citoslovce radosti. - D. Hudební
skladba; druhy slínovců;horské jezero;

1

2

3

4

5

6

7

značka india. - E. Tajenka. - F. Snad;
ženské jméno; část věty; vsakování.
- G. Popěvek; obytné stavení; část
básně; domácky Olga. - H. Obyvatelé
Osetie; druhová číslovka; obyčej;
osobní zájmeno. - I. Druh zápasu; úsek
závodu; pouta.

8

9

Pomůcka: Asa, oro, Oseti, Pabo,
pako.
Tajenka z minulého čísla: KŘENOVÝ
LIST

10 11 12 13 14 15 16

A
B

Autor: Ing. Ladislav Majer

C

Vítáme
do života

D
E
F
G

Klára Severová
Anna Tomecschek
Gabriela Pivodová

H
I

Naši jubilanti
ŘÍJEN, LISTOPAD
PROSINEC
Pluháčková Marie
Dvořáková Ludmila
Šmerdová Jarmila
Kotvrda Josef
Železný Josef
Žemlová Růžena
Valehrach Jan
Mazálková Miroslava
Šmerda Stanislav

85
80
80
80
70
70
65
60
60

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.

7. 7. 2013
1. 8. 2013
20. 9. 2013
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