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Vážení spoluobčané,
konec roku se nezadržitelně blíží,
nastal čas, kdy obchodní centra praskají ve švech, najít volná místa k zaparkování je většinou nadlidský úkol, všude
je shon. To je realita dnešní uspěchané
doby. Přitom adventní období má být
časem klidu a pokoje… Měli bychom se
zastavit a uvědomit si, že není důležité
všechno stihnout za každou cenu, ale
i v této době bychom měli umět najít
čas pobýt se svými nejbližšími, abychom vychutnali předvánoční atmosféru v pravé míře.
Touto dobou vrcholí i práce na obci
v souvislosti se zpracováním běžného
chodu za poslední měsíce roku a probíhají přípravy na inventarizaci majetku
a závazků k rozhodnému dni 31. 12.
2013 současně se zpracováním rozpočtu na rok 2014 a rozpočtového výhledu na další období. Doposud jsme vždy
hospodařili dle rozpočtového provizo-

ria a rozpočet obce
na další rok zastupitelstvo schvalovalo
až v únoru, popřípadě v březnu. Bylo
možné přesněji vyčíslit příjmy i výdaje
na základě zpracovaných výsledků hospodaření za roční období, dle daných
predikcí státního rozpočtu i odsouhlasených změn zákonů. V současné době
však vývoj směřuje k tomu, aby výdaje
obce byly v souladu s již stanoveným
rozpočtem. Návrh rozpočtu na rok
2014 byl tedy již zpracován a čeká
na schválení zastupitelstva při zasedání
16. 12. 2013.
Co nás v příštím roce důležitého
čeká? Především značná část investic
bude soustředěna na zateplení a výměnu otvorových výplní budovy MŠ. Od
září příštího roku bude také rozšířena
kapacita MŠ o jednu třídu, ze stávajících 28 na 55 dětí. S tím souvisí rekonstrukce elektroinstalace a modernizace hygienického zázemí v přízemní
části budovy, obnova vnitřních omítek

a vybavení nábytkem.
V letošním roce se podařilo odkoupit za 1,-Kč část pozemků od 21
majitelů v lokalitě Za Školkou, které
budou sloužit k uložení sítí a pokládky chodníku (výhledově). Zpracování
projektové dokumentace pro územní
řízení je před dokončením a letos jej
již nestihneme podat. Předpokládáme, že v příštím roce již bude vydané
platné stavební povolení a mohla by se
připravit pokládka splaškové a dešťové
kanalizace. Dešťová kanalizace by se
zároveň kladla i v úseku „Za Dvorem“
až k „Příhonu“.
To je z hlediska větších investičních
akcí vše, co lze financovat. V areálu
koupacího biotopu je nedokončené víceúčelové hřiště s umělým povrchem,
na které stále hledáme vhodný dotační
program. Vypadá to, že hřiště budeme
moci dokončit až v následujícím plánovacím období Evropské unie 2014 –
2020 a věřím, že se nám to podaří!
Pokračování na str. 2.

Rok s rokem se sešel a máme tu opět Vánoce. Od počátku prosince slyšíme...Vánoce, Vánoce přicházejí,
zpívejme přátelé.... a tak si jistě mnozí po štědrovečerní večeři s chutí zazpíváme... Narodil se Kristus Pán,
veselme se,... a možná potichoučku zanotujeme.... Tichá noc, svatá noc... možná potichoučku proto,
aby nás nepřemohl sentiment, někteří možná proto, že nechceme znesvěcovat vánoční náladu falešnými tóny.
Možná také proto, že nastává vhodná chvíle pro vánoční přemítání. Přemítání, které bývá niterné,
s nádechem naděje a radosti. Vánoce pro nás všechny totiž znamenají mnoho.
Pro někoho se narodil Spasitel, pro někoho se životodárné slunce na své oběžné dráze
začíná vracet k nám a klíčí naděje nového jara.
Ať patříme k těm, či oněm, je tu důvod k podání ruky a vyslovení přání:

Štastné a veselé Vánoce všem
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Ze zasedání Zastupitelstva obce Kovalovice
Výpis z usnesení č. 16/2013,
ze dne 29. 10. 2013
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno
9, je tedy usnášeníschopné.
Zvolilo: - zapisovatele: Kotvrdová
Jiřina, a ověřovatele zápisu: Šmerda
Petr, Hřebíček Jan.

•

•

•

•

•

Zastupitelstvo obce:
Schvaluje:
plán inventur a jmenování hlavní inventarizační komisi pro provedení
inventury majetku obce za rok 2013
- usnesení č.3/16/13
finanční dar ve výši 3.000,- Kč
pro MŠ Kovalovice – usnesení
č. 4/16/13
dorovnání finančních prostředků pro
MŠ Kovalovice ve výši 41.636,- Kč usnesení č. 5/16/13
nákup ojetého vozidla pro účely obce
do výše 115.000,- Kč - usnesení
č. 6/16/13
peněžitou odměnu starostovi obce
za technickou výpomoc při zajištění stability a rovnováhy na Přírodním koupacím biotopu – usnesení
č. 7/16/13

• rozpočtové opatření č.5 dle přílohy –
usnesení č. 8/16/13
• záměr obce, prodej pozemku p. č.
518/2 o výměře 12 m2 za odhadní
cenu - usnesení č. 9/16/13
• rozšíření prostor mateřské školy
Kovalovice o 28 dětí od září 2014 usnesení č. 10/16/13
Bere na vědomí:
• informace o projektu zateplení budovy MŠ Kovalovice
• informace o výši spolúčasti na IDS
JMK pro rok 2014
• informace o možnosti úpravy daně
z nemovitosti na rok 2014

Výpis z usnesení č.17/2013
ze dne 28. 11. 2013
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno
7 je tedy usnášeníschopné.
Zvolilo: - zapisovatele: Kotvrdová
Jiřina, a ověřovatele zápisu: Petr Filip,
Hřebíček Jan.
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje:
• návrh smlouvy o úvěru číslo 0392180409 od České spořitelny

•

•

•
•

na akci „Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Kovalovice. Čerpání úvěru je do výše 850.000,- Kč
na dobu 7 let za předpokladu obdržení dotace z OPŽP - usnesení
č. 3/17/13
navýšení kapacity MŠ Kovalovice
z 25 dětí na 28 dětí s účinností od
1. 1. 2014 a podání žádosti o zápis
změny v rejstříku škol a školských
zařízení.
pověřuje paní ředitelku MŠ paní
Skolkovou k podání žádosti ke Krajskému úřadu JMK - usnesení
č. 4/17/13
finanční dar ve výši 2.500,- Kč
pro MŠ Kovalovice – usnesení
č. 5/17/13
revokaci usnesení č. 7/16/13 - usnesení č. 6/17/13
kupní smlouvu na prodej části obecního pozemku (12 m2) paní Honkové
– usnesení č. 7/17/13
Milan Blahák - starosta
Ivan Sukovatý - místostarosta

Svoz komunálního odpadu
v naší obci bude probíhat
ve středu 25. prosince 2013

Dokončení ze str. 1.
V nastávajícím roce budeme také
muset zahájit kroky k pořízení nového
územního plánu obce, protože stávající
územní plán z roku 1999 již nevyhovuje požadavkům obce. Tento proces
je ale zdlouhavý, má několik fází projednávání. Předpoklad schválení nového územního plánu může být někdy
v roce 2017. ÚPD je velmi podrobným
popisem toho, jak bude uspořádáno
území obce z hlediska zástavby rodinných domků, komunikací, veřejné zeleně apod. Jelikož je celý proces veřejný,
a máme zájem, aby se občané k této
problematice vyjadřovali, budete včas
vyzváni obvyklými prostředky k podávání připomínek.
Vážení spoluobčané, dovolte mi
na závěr poděkovat vám všem za spolupráci v letošním roce a přeji vám
všem krásné, klidné a pohodové Vánoce a mnoho pracovních či osobních
úspěchů v roce 2014.
Milan Blahák, starosta obce

V letošním roce oslavili manželé Šmerdovi diamantovou svatbu.
Srdečně blahopřejeme a do dalších společně prožitých let přejeme hodně zdraví,
duševní pohody a spokojenosti.
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Čím žijeme na Svazku?
Vážení a milí spoluobčané. Při prohlížení souborů
na svém počítači jsem zjistila, že mimo pravidelné každoroční články o navyšování cen vodného a stočného jsem o dění
na Svazku od února 2012 neinformovala. Není to tím, že by
se na Svazku nic nedělo. Dovolím si říct, nebo spíše napsat,
že právě naopak.
V průběhu roku 2012 proběhlo kompletní vyčištění a kamerová prohlídka splaškové kanalizace, vybudované v rámci
projektu Dyje I, v letech 2005 – 2007. Jednalo se o stoky ve
Šlapanicících, Blažovicích, Jiříkovicích, Kobylnicích, Podolí,
Ponětovicích a v Praci v celkové délce 63 km. Tato prohlídka
proběhla v rámci ukončení reklamační lhůty na zhotoveném
díle. Veškeré závady na stokách či na šachtách a poklopech
byly firmou Metrostav odstraněny. Při kamerové prohlídce
jsme zjistili, co vše se do kanálu vejde – od stavební sutě,
přes zatvrdlý beton a hnijící jablka až po pecky, pravděpodobně ze švestek, které se mezitím v jiném zařízení proměnily v kvalitní mok. Jakpak se to tam asi dostalo?!
Na splaškové kanalizaci, která byla vybudována v rámci
stavby Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec (obce Kovalovice, Mokrá-Horákov, Sivice, Tvarožná, Velatice, Viničné
Šumice a městys Pozořice, v délce 58 km) probíhá zjišťování závad, jejich reklamace u zhotovitele a následné odstraňování. Záruční doba na kanále vyprší v průběhu let 2019
-2020, záruční lhůta na površích (komunikace, chodníky,
předzahrádky, veřejná prostranství) vyprší v průběhu let
2014 – 2015, podle toho, kdy která část stavby byla dána do
předčasného užívání. Chtěla bych proto požádat občany, aby
pokud o nějakém problému ví, ho nahlásili buď na obci nebo
přímo na Svazku na mail stankova@slapanicko.cz. Za tuto
vaši spolupráci bych vám chtěla již dopředu poděkovat.
Začátkem roku 2012 nám byla rozhodnutím Evropské komise v rámci Operačního programu životního prostředí přidělena dotace na stavbu Šlapanicko – Posílení skupinového
vodovodu, I. etapa, ve výši 74,65% z celkového uznatelného
nákladu stavby. Jedná se o kompletní rekonstrukci stávají-

cích vodovodních přivaděčů v celkové délce 12 km od zdroje
– hlubinné jímací vrty na Říčkách, až po vodojem v Jiříkovicích, který bude nově přebudován na armaturní komoru,
napojení na vodovodní rozvody v Jiříkovicích, a dále o vybudování nového vodojemu v Mokré-Horákově. Následně byl
vysoutěžen zhotovitel díla. Z 23 uchazečů se vítězem stala
firma OHL ŽS, a.s., která stavbu v termínu do 30.6.2015
vybuduje za 69 milionů korun. V květnu 2013 jsme zahájili
stavbu, která opravdu zdárně probíhá. I přes problémy, které
jsou způsobeny pozastavením administrace i financováním
díla ze strany Ministerstva financí (děje se tak u několika
desítek projektů). I přes tuto komplikaci probíhá stavba
v souladu s časovým i finančním harmonogramem. Faktury zhotovitele jsou včas hrazeny Svazkem z jeho vlastních
zdrojů. Věříme, že v nejbližších dnech bude financování
spuštěno.
Na tuto stavbu naváže II. etapa, která propojí rekonstruované přivaděče od nové armaturní komory v Jiříkovicích
na přivaděč Šlapanice – Blažovice tak, aby krasová voda
z vrtu na Říčkách mohla zásobit i obce Kobylnice, Prace,
Ponětovice a Blažovice. Tuto etapu v současné době řeší
Svazek s majiteli dotčených pozemků.
Dále Svazek zahájil stavbu nového vodojemu v Babicích
(za cca 5,5 milionu Kč), zahájil výběrové řízení na zhotovitele nového hlubinného jímacího vrtu na Říčkách (cca 3
miliony) a také projednává nutnost kompletní rekonstrukce
čerpací stanice odpadních vod v Ponětovicích.
Všechny tyto projekty vedou ke zkvalitnění služeb v oblasti zásobení naší lokality pitnou vodou a k většímu komfortu při odvádění splaškových vod z vašich nemovitostí. Na těchto stavbách se již finančně nepodílí žádná obec
(mimo vodojem Babice). Jsou hrazeny z dotací, ale převážně
z financí našetřených Svazkem.
Můj článek je poněkud obsáhlejší, ale chtěla jsem alespoň
ve stručnosti popsat blíže naši činnost, kterou si mnohdy
ani neuvědomujete. Možná pouze vnímáte navyšování ceny
vodného a stočného.
Markéta Staňková,
tajemnice Svazku Šlapanicko

Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR v obci Kovalovice 2013
Počet registrovaných voličů
Volební účast (voličů ; %)
Počet platných hlasů
Hlasy pro volební strany:
č.str. Název strany

11
20
1
21
17
4
6
2
3
18

KDU-ČSL
ANO 2011
ČSSD
KSČM
Úsvit přímé demokracie
Tomia Okamury
TOP 09
ODS
Strana svobodných
občanů
Česká pirátská strana
Dělnická strana
sociální spravedlnosti
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505
333
331

Hlasy
počet %

94
63
45
45
28
14
14

28,40
19,03
13,60
13,60

65,94

Hlasy pro volební strany:
č.str. Název strany

5
23
13

8,46
4,23
4,23

10
15

8
4

2,42
1,21

22
24
9

4

1,21

HLAVU VZHŮRU
volební blok
Strana zelených
Suverenita
Strana zdravého rozumu
Strana soukromníků ČR
Strana Práv Občanů
ZEMANOVCI
LEV 21 - Národní socialisté
Koruna Česká
Politické hnutí Změna
Celkem

Hlasy
počet %

3
3

0,91
0,91

2
1

0,60
0,30

1
1
1
0

0,30
0,30
0,30
0,00

331 100,00

NA TVRZI
25. 1. 2014
RYBÁŘSKÝ PLES
15. 2. 2014
POSEZENÍ U CIMBÁLU
1. 3. 2014
OSTATKY
sraz masek ve 12 hod.
OSTATKOVÁ ZÁBAVA večer
2. 3. 2014
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
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Ve školce se nenudíme, proto jen občas zazlobíme...
1. Den pro zdraví v MŠ
V úterý 8. 10. 2013
proběhl již 2. ročník
Dne pro zdraví v naší
MŠ. Děkujeme všem maminkám,
které připravily pro děti ochutnávku
dobrot z ovoce, zeleniny, brambor, slunečnicových semínek a dalších. Děti
se moc těšily na nazdobené stolečky,
na kterých si mohly vybírat podle svých
chutí. Už jsme to uměly jako v několikahvězdičkovém hotelu! Nejvíce se
nám líbily chuťové hádanky, ve kterých
jsme ještě pokračovali druhý den. Už
se těšíme na další ročník.
2. Příprava předškoláků aneb
Kuliferdova MŠ
Stejně jako v loňském roce věnujeme přípravě předškoláků nemalou
pozornost. Pracujeme s novou moderní pomůckou od nakladatelství Raabe
– pracovními sešity Kuliferda. Rodiče
jsou pravidelně po jednom měsíci informováni o tom, v čem se jejich dítě
rozvíjelo a mohou doma doplňovat individuální úkoly.
Velkou pomůckou pro rodiče je
i záznamový arch s konkretizovanými
očekávanými výstupy, podle kterých si
mohou i sami průběžně posuzovat míru
dovedností svého dítěte. V případě nejasností může rodič požádat o konzultaci třídního učitele nebo ředitelku MŠ.
Je důležité, aby dítě bylo vedeno a připravováno na zápis do ZŠ i doma rodiči.
V současné době navštěvuje naši MŠ
deset předškoláků.
3. Zvyšujeme kapacitu mateřské školy
Na podzim roku 2013 navštívila naši

MŠ kontrola z KHS Brno. Společně se
zřizovatelem a ředitelkou MŠ se zabývala mimo jiné i tím, jak využít stávající prostorné místnosti pro jednu třídu
MŠ.
Byla provedena úprava sociálního
zařízení . Poté následovalo vyřízení náročné administrativy. Od 1. 1. 2014 se
tak zvýší kapacita jednotřídní MŠ z 25
na 28 dětí, což je velmi dobrá zpráva
pro tři kovalovické maminky.
Děkujeme panu starostovi za pomoc
a spolupráci při realizaci této změny
a těšíme se na tři nové kamarády.
4. Předvánoční tvoření – dílna
pro rodiče a děti
Proběhla v úterý 3. 12. 2013. V podvečer se sešlo ve školce velké množství maminek, dětí (a dokonce i jeden
tatínek) a začalo to správné předvánoční tvoření a rojení. Chvílemi to opravdu
vypadalo jako v úle nebo mraveništi,
kde se stříhalo, zdobilo, malovalo, obalovalo a závratnou rychlostí vznikaly
krásné zimní a předvánoční drobnosti,
které uvidíte a můžete
si i koupit na našem
II. kovalovickém minijarmarku. Za vedení
dílny děkujeme paní
Kročové a paní Kupčíkové, jejichž nápady
dostaly v tento podvečer reálnou podobu.
Nejmladší účastnici
tvoření Marjánce Šantavé - byly teprve tři
měsíce, nejstarší (věk
nebudeme
prozrazovat) bylo již hodně
přes třicet... :-)

5. Mikuláš přišel do čertovské
mateřinky
V čtvrtek 5. 12. 2013 navštívil MŠ
Mikuláš se svým doprovodem. Dlouho jsme se připravovali na to, že čertíci ve skutečnosti nejsou a že jsme to
vlastně my sami. Byli jsme na to náležitě nastrojeni. Všichni červeno černí
a růžky nám jen svítily…
Přesto jsme někteří pohled na příchozího čertíka (doprovod Mikuláše)
neustáli. Ten pohled na „opravdového
velkého čerta“ nás opravdu dostal.
I slzičky se objevily. A najednou
u některých dětí i to, čemu se říká
špatné svědomíčko. Vše jsme si v tuto
výjimečnou chvíli užili a těch slibů , co
bylo. Však anděl si to určitě všechno do
příštího roku zapisoval.
Velké poděkování patří paní Divácké, paní Volkové a šikovnému mladému pánovi Mikulášovi, kteří pro děti
připravili svoji velkou mikulášskou
návštěvu.
6. Pozvánka na minijarmark
s besídkou MŠ
V pátek 13. 12. 2013 od 16:30 se
v sále Obecního úřadu Kovalovice se
ve spolupráci s rodiči koná Zimní besídka s předvánočním prodejním minijarmarkem. Všichni jste srdečně zváni.
7. Přání
Pracovníci Mateřské školy Kovalovice přejí všem občanům klidné a pohodové Vánoce a šťastný nový rok 2014.
Pro zpravodaj připravila
Mgr. Helena Skolková a Ing. Markéta
Hynková Více fotografií ke stažení zde:
http:..ms-kovalovice.rajce.idnes.cz.
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Zprávy ze školy
Výukový program aneb
byli jsme na velmi příjemném místě
Ve středu 2. 10. jsme navštívili Ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Připravili pro nás výukový
program Rybník, kterého se zúčastnili
žáci třetí, čtvrté a páté třídy.

Ekocentrum je nově zbudované
v prostorách bývalého zámečku a je to
velkoryse pojatá instituce. Moc se nám
tam líbilo. Paní lektorky připravily zajímavý program. Nejdříve děti seznámily s ekosystémem rybník, tj. jaké
živočichy a rostliny zde mohou vidět,
potom šly děti do terénu na vlastní výzkumnou expedici. Dostaly příslušné
vybavení a každá skupinka objevovala
rybniční svět. Síťkami i cedníky lovily
drobné živočichy a rostliny, potom je
v nádobách zkoumaly pod lupou a paní
lektorky jim pomáhaly a vysvětlovaly,
co který nález znamená.
Děti si potom si část vzorků odnesly s sebou do učebny, kde zkoumaly
obyvatele rybníka pod mikroskopem.
Všichni živočichové pak byli vráceni
zpátky do svého přirozeného prostředí.
Dále žáci dostali pracovní listy a další
výukové materiály a tvořili vlastní rybník se všemi obyvateli, kteří se tam
mohou vyskytovat a rostlinami, které
u rybníka viděli nebo o nichž věděli, že
se v okolí rybníků vyskytují.

Děti pracovaly ve skupinkách promíchaných ze všech tříd a vzájemně
si pomáhaly a radily. Jejich výzkumná činnost byla odměněna přívěskem
Expedice rybník, který si všichni připnuli. Výukový program byl výborně
připravený a děti získaly mnoho nových poznatků nejen o ekosystému, ale

i o práci biologů. V Ekocentru Trkmanka se nám skutečně líbilo a už se těšíme na jaro a další výzkumy, které nám
tam slíbili.
Miriam Lerchová

Den jako Halloween
Dnes jsme si připomněli svátek anglicky mluvících zemí – Halloween.
Je to svátek určený hlavně pro děti, a
proto jim ho v naší škole dopřáváme
v rámci seznámení s anglickou kulturou. Tentokrát jsme dopoledne rozdělili
do dvou částí, první půlku jsme strávili
ve třídách, kde proběhla soutěž o tři
nejhezčí masky a každá třída potom
měla svůj vlastní program. V první třídě
byl halloweenský rej, děti plnily různé
úkoly a za ně získávaly obrázky, které
dolepovaly k čarodějnicím. Ve druhé
třídě jsme si povídali o Halloweenu,
vykreslovali jsme dýně, nalepovali
jsme čarodějnice do koláží a hledali
rozdíly mezi téměř totožnými obrázky. Třetí třída využila počítačovou
učebnu a vyzkoušela si vyřezávání

dýní online, dále skládala text o Halloweenu, v němž chyběly některé části
a děti je dolepovaly, poté následovala
strašidelná módní přehlídka. Čtvrtá
třída srovnávala český svátek Dušičky
s anglickým svátkem Halloween, děti
vypracovaly pracovní list. V páté třídě
jsme si zahráli deskovou hru A monster game, v níž děti plnily úkoly zadané v angličtině, překonávaly různé
překážky a na závěr se dostaly do Monster castle.
Následovala celoškolní přehlídka
masek a volba tří nejlepších. Zvítězila
maska Člen protichemické jednotky,
která byla naprosto věrohodná, včetně
plynové masky, polní láhve a vojenské
brašny, druhé místo získal Upír a třetí
byla Čarodějnice. Všechny masky
dostaly sladké odměny, což je podstata
tohoto svátku.
Poslední část dopoledne byla věnována aktivitám na osmi stanovištích.
První stanoviště bylo výroba halloweenského světla s tajemnými
hrady, netopýry, pavouky a dýněmi.
Na druhém stanovišti děti vyráběly
strašidýlka z papírových kapesníků.
Třetí stanoviště patřilo závodům
s košťaty, na čtvrtém slepý strážce dýňového pole chytal zloděje dýní. Páté
stanoviště bylo věnováno skládání
puzzle s čarodějnickou tematikou a na
šestém děti prolézaly slalom mezi
kuželkami s dýní na břiše. Na sedmém
stanovišti děti soutěžily ve střelbě
hokejkou na kuželky. Úkol byl obtížný
v tom, že soutěžící měli zavázané
oči. Osmé stanoviště bylo věnováno
soutěži Posaď se!, což obnášelo chození kolem kruhu židlí, dokud hrála
hudba. Po zastavení hudby každý hráč
vyhledal nejbližší židli, na koho nezbyla, šel z kola ven.
Den s halloweenskou tematikou
jsme si všichni velmi příjemně užili,
děti ocenily školu bez obvyklého učení
a my, vyučující, jsme se vrátily do dob
her a s chutí jsme si v čarodějnických
kostýmech zařádily spolu s žáčky.
Miriam Lerchová

Projekt Záložka do knihy spojuje
školy
V měsíci září a říjnu se naše školička již podruhé zapojila do česko-slovenského projektu „Záložka do knihy
spojuje školy“. Naším partnerem je
Evangelická základní škola v Prešově.
Před vlastním započetím tvorby zá-
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ložek jsme si povídali o knihách a četli
z nich. Seznámili jsme se s přírodními
krásami a nádhernými historickými
památkami našeho východního souseda – Slovenské republiky. Potom jsme
se s chutí pustili do práce, abychom
vyrobili vkusné a nápadité záložky.
A skutečně o dobré nápady nebyla
nouze. Záložky vznikaly použitím různých technik a měly podobu Křemílka
a Vochomůrky, Maxipsa Fíka nebo víly
Amálky. Děti se držely zadaného tématu a pracovaly s potěšením. I když
už jich bylo vyrobeno více než dost,
nechtěly s tvorbou přestat. Těšily se,
až kamarádi na Slovensku vloží právě jejich záložku do rozečtené knihy.
Hotové výrobky spolu s našimi dopisy
o sobě, škole i obci, fotografiemi a zpravodajem obce Viničné Šumice jsme zaslali kamarádům z partnerské školy.
Odpovědí nám byl balíček s originálními záložkami a milým dopisem.
Jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit tohoto smysluplného projektu,
který motivuje žáčky, aby častěji sáhli
po hezké knize.
Tamara Kalábová

Prvňáčci v knihovně
Na začátku října jsme navštívili
p. Puklovou v knihovně. Pochlubili
jsme se, co ve škole děláme, o jakých
autorech a ilustrátorech jsme si již povídali. Od paní Puklové jsme byli pochváleni a pasováni na rytíře a dvorní
dámy, kteří přislíbili být věrnými patrony knih. A navíc!!! My, jako prvňáci, máme dveře do knihovny po celý
rok otevřené zdarma. Děkujeme paní
Puklové a „hurá do knihovny”!
Hana Kleisová
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Zprávy z turistického kroužku

Krátké zprávy ze školy

Turistický
kroužek
pokračuje třetím rokem ve své činnosti.
Zůstalo nám věrných sedm členů, šest se k nám přidalo nových.
Cílem první podzimní vycházky byl
hrad Vildenberk, jedna z nejznámějších historických zajímavostí naší obce.
Osobitá atmosféra místa děti podnítila
k povídání o dávných dobách a životě
na hradě.
Začátkem října jsme od školy vystoupali žlíbkem nad vinohrady, který
dříve při cestě k lesu hojně využívali
vinaři a houbaři. Byla pěkná viditelnost, a tak jsme si povídali o našem
kraji, určovali blízké i vzdálené body.
V lese jsme se dostali na cestu spojující Jezviny s hájovnou, rozcestí nám
posloužilo k určování světových stran
a azimutu. U hájovny jsme nezapomněli pozdravit zvířátka.
Na třetí výlet jsme jeli autobusem do Sivic. V tamních vinohradech
jsme si prohlédli kozí farmu. Kozlíci
se k nám chovali přátelsky. Od cementárny jsme šli podél lesa, kde
byl výhled na obce Sivice, Pozořice,
a za vzdálenější Tvarožnou se vypínala i Pálava. Na vyhlídkovém místě
jsme posvačili. Dále jsme pokračovali po louce okolo památné hrušně až
na točnu autobusu na Jezerách. Domů jsme se vrátili opět autobusem.
Na prvních vycházkách jsme zjistili,
že zdatnost našich turistů není špatná,
a proto si můžeme troufnout i na vzdálenější cíle. V nadcházejícím období
se budeme snažit využívat příznivých
zimních podmínek k bruslení a sáňkování.
Eva Jašková

Od začátku školního roku máme
novou keramickou pec a plně ji
využíváme v hodinách pracovních
činností i v kroužku keramiky.
Na konci září naši čtvrťáci a páťáci
navštívili výstavu O životě a díle Cyrila a Metoděje v Moravském muzeu.
Výklad i expozice byly velmi zajímavé,
děti si vyplnily pracovní listy a dozvěděly se další informace z naší historie.
V říjnu k nám zavítali lektoři z organizace Dental alarm a věnovali se
péči o zoubky našich dětí.
Během listopadu postupně všechny
třídy navštívily šumickou knihovnu.
Děkujeme paní Puklové, že se nám věnovala.
Ve středu 20. 11. byly v naší škole
“dveře celý den otevřené”. Dopoledne
se děti předvedly návštěvám ve třídách,
odpoledne v družině a v podvečer jsme
se společně sešli na předvánoční ch
dílnách. Škola byla vyzdobená výrobky
dětí i výstupy z projektů tříd (hřiště,
recyklace – igelitové počasí, pohádky,
Hradská). Večerní tvoření nás příjemně
naladilo na vánoční čas, nikdo nikam
nespěchal, všichni jsme si to užili.
Děti z kroužku flétny potěšily svým
hraním maminky a jejich miminka na
vítání občánků ve Viničných Šumicích
a jubilanty v Kovalovicích.
Na konci listopadu jsme se vypravili
do Brna do Janáčkova divadla na krásný
balet Sněhurka a sedm trpaslíků.
Vážení a milí, dovolte mi, abych Vám
jménem všech zaměstnanců školy popřála klidné a štědré Vánoce, mnoho
štěstí, zdraví a spokojenosti po celý
další rok.
Olga Růžičková
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Základní umělecká škola
Podzim v naší škole byl ve znamení
pěveckých soutěží. Po několikaměsíční práci se teď můžeme pochlubit úspěchem.
Ve dnech 18. – 20. října 2013 se
v Praze konala Písňová soutěž Bohuslava Martinů. V kategorii D mezi
45 soutěžícími zvítězil náš žák ADAM
DRÁPAL. Další zastoupení jsme měli
v kategorii I A. Mezi 39 soutěžícími byly
ANDREA DAŇKOVÁ a KRISTÝNA
ŠUBRTOVÁ, která si vyzpívala 2. místo.
Při předávání ocenění všichni vítězové mladších kategorií zazpívali. Na této
slavnosti jsme slyšeli i Adama Drápala.
Kristýna Šubrtová vystoupila společně
s dalšími oceněnými zpěváky vyšších
kategorií na Slavnostním koncertě vítězů 8. listopadu 2013 v Tylově domě
v Poličce, rodišti Bohuslava Martinů.
Tento koncert natáčel Český rozhlas.
Základní umělecká škola „Žerotín“
Olomouc uspořádala již X. ročník Pěvecké soutěže Olomouc 2013, která
se konala ve dnech 28. – 30. listopadu

Vážení čtenáři,
vybrala jsem v knihovně několik
knih, které by Vám mohly zpříjemnit
dlouhé zimní večery.
Zábavu i poučení poskytne pro děti
kniha od Zuzany Pospíšilové – Máš
nadání na hádání. Autorka pomocí
veršů a hrou se slovy vede děti k řešení hádanek a doplňování rýmů. Děti
a rodiče se budou určitě bavit.
Klimtová V. – O statečném skřítku Drnovcovi. Malí skřítci vylézají
ze země vždy jen jednou v roce, a to
ráno 1. května. Když je maminka včas
najde… Co bude dál, přečtěte dětem
v této půvabné knížce.
Mezi námi vílami – už podle názvu víte, že jsou to pohádky o vílách.
Mezi námi čarodějnicemi – pohádky
o čarodějích, čarodějných knihách, tajemných nápisech a dalších záhadných
a tajuplných záležitostech.
Další čtyři knížky pro děti jsou
O malé Kamilce a jejích kamarádech. Kamilka chodí do školy a umí
spoustu věcí. Ale někdy si neví rady,
někdy má strach, jindy se stydí nebo
něco zapomene. Napsala N. Delvaux.
Škvarová Věra – 77 výletů po stopách Starých pověstí českých.
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2013. Naši školu zde reprezentovali
ADAM DRÁPAL, ANDREA DAŇKOVÁ, TEREZIE KŘÍŽOVÁ A KAROLÍNA VYSTAVĚLOVÁ. A opět byli úspěšní. Adam Drápal získal ve 3. kategorii 3.
místo z 26 soutěžících. Ve 2. kategorii
soutěžilo 27 zpěvaček. Terezie Křížová
získala také 3. místo. Všem patří poděkování a velká gratulace!
Velký dík patří paní učitelce Romaně
Pávkové, která se všem soutěžícím věnovala a to i o prázdninách a také paní
učitelce Michaele Novákové za podporu
a hlavně za klavírní doprovody.
Stalo se pěknou tradicí, že si naše
tanečnice dělají takovou malou mikulášskou nadílku v podobě Mikulášského
povídání o tanci. Konalo se ve čtvrtek
28. listopadu. Všechny žákyně 7. ročníku I. stupně si připravily zajímavé
povídání. Magdaléna Krátká mluvila
na téma Co je tanec a Petra Staňová potom na téma Co je balet. Anna Kunčáková nás seznámila se scénickým tancem.
Estetika a dějiny tance bylo téma pro

Kateřinu Horákovou, Tereza Kupková
nahlédla do aktuálního dění brněnského
baletního souboru a Eliška Tancošová
se věnovala lidskému tělu jako pohybovému nástroji člověka.
A kdo přišel a všechno si poslechl,
tak se určitě dověděl mnoho zajímavých věcí. Na závěr všechny čekalo
ještě malé občerstvení jako poděkování
za pěkné čtvrteční setkání.
Naši školu navštěvuje mnoho žáků
v hudebním oboru. Proto pravidelně
připravujeme třídní besídky a večírky.
Jedna taková besídka se konala v pondělí 2. prosince 2013. Se svými žáky ji
připravila paní učitelka Božena Škrobová. V podvečer se koncertní sál základní
umělecké školy zaplnil posluchači, rodiči, sourozenci, babičkami i dědečky, kteří si přišli poslechnout a podpořit malé
i větší klavíristy a flétnisty. Mladí umělci se snažili, aby podali co nejlepší výkony a tak udělali radost sobě i ostatním.
UČITELÉ A ŽÁCI ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÉ ŠKOLY POZOŘICE
PŘEJÍ VŠEM KRÁSNÉ VÁNOC
A ÚSPĚŠNÝ ROK 2014
Božena Škrobová

Kromě dějin a legend
knížka přibližuje i přírodní krásy a technické
památky. Trasy jednodenních výprav na dějiště pověstí jsou důkladně popsány.
Najdete mapky se zakreslenou trasou,
úryvky z pověstí, fotografie, zajímavosti a informace.
Začátkem prosince se mnozí z Vás
jdou podívat na rekonstrukci bitvy pod
Santonem. Bojiště bitvy tří císařů
– průvodce po památkové zóně napsal
Marian Hochel. Tato výpravná kniha
představuje historické území slavkovského bojiště a fotodokumentaci všech
památných míst slavné bitvy. Díky čtivé formě a fotografiím se dovíte mnoho
zajímavostí z okolních vesnic.
San Christer – Tajemství Turínského plátna – fiktivní příběh s mystickou zápletkou. Při pronásledování
sériového vraha zavedou stopy dvojici
detektivů z Kalifornie až do Vatikánu.
Klevitová Michaela – Kroky vraha.
V pražském lesoparku byla uškrcena
mladá žena. Inspektor Josef Bergman
řeší složitý případ a odhaluje tajemství
zatajující minulost.
Mai Muchtár – Zneuctěná. Skutečný
příběh chudé ženy z pakistánské vesnice,

která se vzepře krutému kmenovému systému. Pouští se do boje
se zlem a nespravedlností.
Šmíd Zdeněk – Jak jsme se
nedali aneb kapitoly z dějin
národního úpění. Humoristická kniha, v níž chce autor uvést na „pravou
míru“ českou historii a některé legendy a pověsti.
Manfredi Valerio – Sedmá hrobka.
Archeolog Rarrett se snaží odhalit tajemství chráněné národem Blemmyů.
Műllerová Lucie – A postarej se
o Elišku. Maminka pětileté Elišky je
těžce nemocná. Zbývá jí jen pár měsíců života. Kdo se pak postará o Elišku?
Dokáže to její přítelkyně Adéla?
Javořická Vlasta – Čejka v zajetí –
třídílný román a Malvíně Víchové, která vyrůstá u dědečka na venkově.
Quick Amanola – Klíč k tajemství.
Na stránkách vzácných, několik století
starých knih se ukrývají tajemství paranormálních jevů. Abby Radwellová je
na tyto starobylé svazky odbornicí. Občas se kvůli nim ocitne i v nebezpečí.
Bertrice Small – Rosamunda – autorka vypráví historický příběh dědičky venkovského panství.
Přeji Vám příjemné chvíle s knížkou
Připravila Terberová Milada
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Co jste hasiči, co jste dělali…?
Zpráva o činnosti SDH Kovalovice od října do
prosince 2013:

ŘÍJEN
19. 10. Podzimní branné dopoledne
Tvarožná (žáci)
Už tradiční soutěž, kam se naši žáci
rádi vrací. Jde o branný závod, kde
dvoučlenné hlídky plní jednotlivé disciplíny (střelba ze vzduchovky, topografie, zdravověda, překonání překážky
a požární ochrana) na dvoukilometrové
trati v okolí Santonu.
VÝSLEDKY:
Mladší žáci (21 dvojic): Marek
Martauz a Michal Andrysík 3. místo,
Matěj Kroča a Vojta David 4. místo,
Matěj Filip a Adam Vinohradský 17.
místo
Starší žáci (15 dvojic): Lukáš Andrysík a Pavel Filip 2. místo, Petra Filipová a Martin Blahák 6. místo.
Dorostenci (6 jednotlivců): Tomáš Martauz 3. místo, Petr Jedlička 4.
místo.

LISTOPAD
16. 11. Uzlovací soutěž Drnovice
(žáci)
Soutěží v Drnovicích začíná série
závodů uzlovací Open ligy. Hlavní soutěže se zúčastnilo v kategorii mladších
žáků 49 družstev a v kategorii starších
žáků 45 družstev. Mimo to mezi sebou
bojovaly o nejlepší čas i dvojice, kde
naše žákyně Hanka a Petra vyhrály.
VÝSLEDKY:
Mladší žáci (Michal Andrysík, Marek Martauz, Vojta David a Matyáš Filip) 3. místo!!!
Starší žáci (Petra Filipová, Hana
Martauzová, Pavel Filip, Martin Blahák) 14. místo
30. 11. Mikulášské závody Těšany
(žáci)
V tělocvičně místní školy se každoročně koná netradiční branný závod dvojic, kterého se rádi účastníme.
Soutěží se v těchto disciplínách: překážková dráha, zdravověda, střelba ze
vzduchovky, uzlování, topografie a pamatovačka.
VÝSLEDKY:
Mladší žáci: Michal Andrysík

a Marek Martauz 1. místo, Matyáš Filip a Vojta David 5. místo.
Starší žáci: Petra Filipová a Hana
Martauzová 1. místo, Pavel Filip a Filip
Viktorín 7. místo

PROSINEC
7. 12. Uzlovací soutěž Hrušovany
(žáci)
Druhá soutěž uzlovací Open ligy se
konala v Hrušovanech u Brna. Mladší žáci jeli oslabeni o oporu družstva
Michala Andrysíka, ale i tak bodovali.
Starší, po nepochopitelném výpadku
v Drnovicích, potvrdili, že patří mezi
nejlepší. V doplňkové soutěži jednotlivců jsme v konkurenci 53 starších žáků
měli tři v první desítce! (Hanka Martauzová na třetím, Pavel Filip na osmém
a Petra Filipová na devátém místě).
VÝSLEDKY:
Mladší žáci (Marek Martauz, Matěj Kroča, Vojta David, Matyáš Filip)
10. místo
Starší žáci (Petra Filipová, Hana
Martauzová, Pavel Filip, Martin Blahák) 3. místo
Pavel Martauz
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Orlík

O prázdninách v roce 2011 se zrodil nápad, založit
národopisný soubor. V září byl tento nápad odsouhlasen
na radě Orla jednoty Pozořice a od začátku října se už
na orlovně v Pozořicích pravidelně zkoušelo. Začínali jsme
s malými dětmi ve věku od 4 do 7 let. Ve vedení se střídala Hana Gloserová a Michaela Koukalová. Na harmoniku
doprovázela Petra Kratěnová. V té době chodilo do Orlíku
(tak jsme náš soubor nazvali) asi 20 dětí. Od ledna roku
2012 se přidala mladá orelská chasa. Jednalo se o mládež
ve věku 16 let a dále. Tuto skupinu organizačně zajišťuje
Alena Daňková, choreografii má na starosti Zdenka Drlíková ze Šlapanic. Pro velký zájem jsme od září 2012 otevřeli další oddělení - školáci od 1. do 9.třídy. V současné
době má národopisný soubor Orlík asi 50 členů z Pozořic,
Sivic, Kovalovic a Viničných Šumic. Ve vedení jednotli-
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vých skupin spolupracuje 5 osob, o hudební doprovody se
starají další 3 lidé.
Náš národopisný soubor se zabývá folklórem z oblasti
Brněnska. Bohužel jsme neměli to štěstí jako někteří jiní
a nedochovalo se nám mnoho místních tanců a písní, proto
čerpáme z bohatých pramenů celého širšího Brněnska. Nejstarší oddělení souboru – mladá orelská chasa se zaměřuje
na písně a tance, jádrem repertoáru dětského souboru jsou
zvyky, písně, tance a dětské lidové hry.
Naším cílem je udržovat a obnovovat kdysi tak bohatou
místní lidovou kulturu a přibližovat ji mladým lidem. To se
neobejde bez poctivé práce vedoucích i členů souboru a také
bez nepřeberného množství času stráveného citlivým obnovováním a pečlivým udržováním krojů.
Pravidelné zkoušky:
Orlík mladší – děti od 4 let: pondělí 16 – 16.45 hod.
Orlík starší – děti od 2. do 9.třídy: pondělí 17 – 17.45 hod.
Orelská chasa (mládež a dospělí) neděle 18 – 20 hod.

Již tradiční Martinský lampionový průvod s programem pro děti, posezením u ohně
v areálu vedle restaurace.
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Vážení spoluobčané
Konec roku se blíží mílovými kroky,
a jelikož jsme se Vám v letošním roce
se svou činností zatím příliš nepřipomněli, tak bych Vás rád alespoň v závěru roku o činnosti v našem mysliveckém sdružení informoval. Tak jako
asi ve všech organizacích či spolcích
se i naše myslivecké sdružení potýká
s nedostatkem mladých, zapálených
a pracovitých občanů pro aktivní provozování výkonu práva myslivosti.
A jelikož provozování myslivosti ukládá
myslivcům především povinnosti dané
přímo zákonem o myslivosti (449/2001
Sb.), kam, mimo péče o zvěř a dalších
ustanovení, patří také zakládání remízků a jiných vhodných úkrytů pro zvěř,
zakládání políček pro zvěř pro zlepšení
jejich potravních a krytových podmínek, činit potřebná opatření pro záchranu zvěře při kosení pícnin, při použití
chemických přípravků na ochranu rostlin nebo při provádění zemědělských
prací v noční době, činit v době nouze
dostupná a přiměřená opatření k záchraně zvěře při záplavách, požárech
a při vysoké sněhové pokrývce, vyrábět, udržovat a provozovat krmelce, zásypy, slaniska, napajedla, v době nouze zvěř řádně přikrmovat. S tím také

souvisí výroba, příprava, anebo nákup
dostatku potřebného krmení. Nedílnou
součástí je také výchova a výcvik loveckých psů. Jelikož je povinností opravdu hodně, a jak jsem výše uvedl, že se
i naše myslivecká organizace potýká
s nedostatkem mladých, nezbývá nám
na pravidelnou osvětu čas. Ale i v této
oblasti něco děláme. Tak jako v minulých létech jsme i v letošním roce uspořádali spolu s obcí Kovalovice v rámci
mezinárodního dne dětí a v rámci měsíce června - měsíce myslivosti Dětský
den. V letošním roce se konal dne 8.
června a proběhl v celém areálu „Kovalovického biotopu“. I když je tato akce
podle názvu konána především pro děti
a mládež, tak je prospěšná pro všechny
zúčastněné, protože i „zkušení rodičové“ mají někdy problém poznat druhy
naší fauny a flóry. Dětského dne se
zúčastnila dobrá stovka mladších dětí,
které soutěžily v různých sportovních
disciplínách a spolu s rodiči poznávaly
druhy ptačí říše, tentokrát z rodu krkavcovitých, podle vyčiněných kůží
poznávaly druhy našich šelem, seznámily se některými druhy loveckých
psů, střílely nebo se učily za pomocí
myslivců střílet ze vzduchových zbraní krátkých i dlouhých a určovaly podle předložených výhonů druhy našich
stromů či keřů. V průběhu dne bylo pro
děti připraveno občerstvení ve formě
opékaných buřtů, sladkostí a limonád,
a kdo měl zájem, ochutnal srnčí guláš.
Na závěr byli všichni účastníci odměněni malými dárky a Ti nejlepší knihami o přírodě. Počasí bylo po předešlých
deštích přímo ukázkové, s modrou
oblohou po celý den, a tak jsem v přesvědčení, že tato akce splnila svůj cíl,
že všichni účastníci si dne dobře užili,
získali nové vědomosti, a že už se těší
na „Dětský den“ v příštím roce.
Druhou větší společenskou akcí byl
v měsíci listopadu již téměř tradiční
odchyt zajíců. Jedná se o odchyt živých
zajíců do sítí zvaných „tenata“, kdy sítě
jsou rozmístěné lomenou čarou na poli,
před nimi leží chytači a za pomoci honců, kteří zajíce tlačí na tyto sítě, chytají živé zajíce. Tito zajíci jsou následně
prodáváni do honiteb, ve kterých se
zajíc příliš nevyskytuje a slouží tak
ke zvýšení zaječí populace nebo oživení krve. Prodej chycených zajíců je
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pro náš spolek stěžejní záležitostí pro
získání financí na naše další činnosti.
Každý rok potřebujeme získat na běžný provoz (nájem, krmení, obdělání políček, dary apod.) hotovost ve výši sto
tisíc korun. Pokud je zajíců málo a odchyt se neuskuteční, musíme o to více
doplácet z „vlastní kapsy“ a nejsou tak
dostatečné finance pro další zvelebování honitby, nebo další aktivity, kam patří např. odchov bažantů nebo divokých
králíků k zazvěření honitby či zvýšení
estetické a ekologické hodnoty krajiny. Odměnou všem zúčastněným bylo
teplé občerstvení, jak v pevném, tak
v kapalném stavu, a možnost si prohlédnout a pohladit živého zajíce. Proto
bych tímto rád poděkoval všem, kteří
se odchytu zúčastnili a pomohli nám
tak získat finance na další provoz. Dále
také děkuji všem spoluobčanům, kteří
nám přejí, aby se nám v provozování
myslivosti dařilo, a v naší činnosti nás
podporují.
Na úplný závěr si dovolím všem spoluobčanům popřát hezké a pohodové
prožití svátků vánočních a do nového
roku pevné zdraví, a hodně úspěchů
ve všech oblastech našeho krátkého života.
Krásné české myslivosti zdar!
Ing. Luděk Šmerda

Oznámení, sdělení zájemcům
o provozování myslivosti.
Výše jsem uvedl, že se naše organizace také potýká s nedostatkem mladých zájemců o myslivost.
Tímto případným zájemců sděluji, že
v příštím roce 2014 bude v termínu
od 27. 1. do 19. 2. probíhat myslivecký
kurs za účelem získání loveckého lístku. Kurs bude realizován v Brně-Líšni
na myslivecké chatě místního MS, na
ulici Kučerova 10.
Kdo by měl zájem, přihlaste se na
adrese Kovalovice 201, mailu smerda.
ludek@seznam.cz nebo telefonním
čísle +420 728 423 171
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Advent je o Naději…
DUCHOVNÍ OKÉNKO
Nikoliv byznys, ale liturgický kalendář určuje, kdy začíná advent.
Obchodníci zaplňující již od října obchodní výklady vánočním zbožím toto
pravidlo bohužel pomíjejí, a tak už
pěknou řádku posledních let dochází
k tomu, že nám v obchodech zní koledy již v listopadu, vánoční stromy
září v adventu a den po Štědrém dni je
rázem po vánoční atmosféře. Chceme
žít ve svobodě a demokracii a přitom
si necháme tak snadno vnutit diktát
obchodních řetězců, které se snaží
prodat své zboží co nejdřív a co nejvíc
ve vánočním balení, a tak soustavně
a systematicky deformují pravé chápání smyslu Vánoc.
Advent je přípravou na Vánoce pouze poslední týden před svátky. Ve své
první a delší části se nezaměřuje
na oslavu narození Krista, ale je radostným očekáváním Ježíšova příchodu na konci času. My křesťané to víme

a nebo bychom to alespoň měli vědět…
Jestli to také žijeme a jestli je to pravda
nejen v učení Církve, ale také v našich
životech, to už záleží na každém jednotlivci. Máme každopádně po vzoru
prvních křesťanů očekávat Ježíše s radostí a s velkou touhou. Čas adventu
nás k tomu každoročně vybízí a připomíná nám to.
Nadějí křesťanů je plný příchod
Božího království a jeho spravedlnosti! Nadějí, která dává smysl a zacílení
každému dni našeho života. Dnešní
doba je především nemocná svou beznadějí; mnozí ztrácí smysl své existence a náplně žití. Máme prakticky
všechno, co potřebujeme, ale nevíme
proč a na co…
Papež Benedikt XVI. napsal celou
encykliku o naději a v ní vyjadřuje mj.
toto: „… kdo nezná Boha, může mít
množství nadějí, ale nakonec je bez
naděje, bez velké naděje, která podpírá celý život. … Bůh je základem
naděje – nikoli ovšem jakýkoliv bůh,

P. Pavel Lacina se také zúčastnil ministranské olympiády
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ale Bůh, který nese lidskou tvář a miloval nás až do krajnosti: jak každého jednotlivce, tak lidstvo jako celek.
Jeho království není jakýsi imaginární
„onen svět“, umístěný do budoucnosti,
která nikdy nenastane; jeho království
je tam, kde je milován a kde nás zastihne jeho láska. Jen jeho láska nám
umožňuje, abychom ve vší střízlivosti,
den po dni vytrvali ve světě, který je
nedokonalý, a neztráceli elán naděje.“
Můžeme tedy objevit toto pravidlo:
Kdo opravdově věří, ten poznává Boží
lásku; kdo poznal Boha a Jeho lásku,
ten žije v naději; a kdo má v životě naději, která překlene vše těžké, ten žije
v opravdové radosti!
Kéž by se v tomto čase znovu rozhořel plamen Naděje, jehož symbolizuje adventní věnec!
Přeji Vám všem, vážení čtenáři
a občané Kovalovic, požehnané vánoční svátky a novou chuť vykročit s Nadějí do dalšího roku, tentokrát již 2014!
Váš
P. Pavel Lacina,
farář
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Ministrantská olympiáda Telnice 2013
Celkem 75 kluků z širého okolí se
v sobotu 16. listopadu 2013 potkalo
ráno v kostele sv. Jana Křtitele, aby se
po úvodním slovu P. Ladislava Kozubíka společně pomodlilo „jedenáctek”
růžence a zažehlo své olympijské pochodně. Po požehnání se pak štafety
jedenácti týmů vydaly směrem od kostela k sokolovně, kam bylo třeba přinést olympijský oheň. Jako první štafeta byla v cíli domácí - týmu Telnice
C, a tak na jejich počest hořel na sportovišti celý den právě jejich olympiský
oheň.
Nejdříve se ministranti vrhli na stolní tenis v rámci každého týmu probíhaly kvalifikační boje tak, že do finálové
části vyslal každý tým svého nejlepšího zástupce, který ho reprezentoval.
A právě ve finálových bojích srdce každého sportovce muselo zaplesat: týmy
hlasitě povzbuzovaly svého reprezentanta takovým způsobem, že si člověk
musel připadat jako na finále Davis
Cupu v Srbsku. Zvláště pak „Zele-

ná záplava“ z Pošukova vytvořila
svým borcům dokonalý domácí
dvorec, který určitě zvedal výkony hráčů na maximální možnou
mez. Fanoušci hnali své favority
za vítězstvím, až se jej v mladší kategorii dočkal Tomáš Jahoda (Telnice A)
a ve starší Filip Hofírek (Prace), oba tak
přinesli svým družstvům cenné body
do celkového hodnocení. Na druhém
místě se umístili borci z PoŠuKova
a to Vojtěch Šmerda za PoŠuKov
A a za PoŠuKov C Filip Dvořáček.
V průběhu kvalifikačních bojů
se rozběhlo také testování ministrantských znalostí, kde všechny
měřené hodnoty ovládli hoši z Pošukova (jak v mladší, tak starší
kategorii), absolutním znalcem se
pak stal Pavel Marek (Pošukov
A), který jako jediný zodpověděl
všechny otázky správně.
V poledne jsme vystavěli uprostřed
tělocvičny v sokolovně dlouhý jídelní
stůl, takže všichni seděli spolu a baštili

Na druhém místě ve stolním tenise se umístily borci z PoŠuKova a to Vojtěch Šmerda
za PoŠuKov A a za PoŠuKov C Filip Dvořáček

dobroty, které jim připravily maminky
a babičky z Telnice, Sokolnic, ale i odjinud. Děkujeme, bylo to moooc dobré!
Poděkování patří také rodině Zavadilově, která se ujala celé organizace občerstvení.
Po chutném obědě přišel čas na fotbal, který v poslední době bývá doménou domácích borců, když v mladší
kategorii obsadili druhé místo (Telnice
A) za vítěznými Syrovicemi a ve starší pak dokonce zvítězili (Telnice C)
ve finále nad druhými Moutnicemi.
O krásné fotbalové momenty nebylo
nouze, kdyby v této době měla naše
země stálého reprezentačního trenéra,
určitě by se jeho skauti o několik talentů začali zajímat (škoda, třeba přijedou příště). Burácející sokolovna, ale
i sportovní hala byly důkazem velkého
napětí a bojovnosti o každou příležitost ke skórování gólu. Zažili jsme ale
také jednu malou nepříjemnost,
kdy sanitka záchranné služby pro
jistotu řešila nešťastný střet brýlatého brankáře z Pošukova s balonem, který dopadl malou rankou
v obličeji poblíž oka a kontrolou
v Dětské nemocnici - naštěstí bylo
vše v pořádku.
Fotbal byl pak vystřídán populárním
florbalem, kdy v sokolovně bojovali
mladší borci ve skupině každý s každým a v sportovní hala i s postavenými
regulerními mantinely sloužila starším. Góly většinou padaly na obou stranách hřiště, a tak se divákům všechny
souboje musely jistě líbit. Příjemná
sportovní a přátelská afmosféra jenom
gradovala... Poděkování tak zaslouží
všichni hráči za fair-play hru i jejich
rodiče a fanoušci (a fanynky) za neutuchající podporu a neúnavné fandění.
Florbal tentokrát v mladší kategorii
ovládli natrénovaní kluci z Pošu-
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kova C a ve starší kategorii dominující
Moutnice, které ve finále zdolali obhajující Telnici C.
Vyhlášení výsledků pak proběhlo
v atmosféře očekávání, kdy nikdo netušil, jak to celé dopadlo. Oceněné týmy
(viz níže tabulky) si odnesly poháry
a medaile, všichni pak také spoustu
sladkostí na doplnění vydané energie.
A že podle našich zpráv mnozí ten den
večer doma okamžitě (v posteli) „padli

za vlast”. Ani se nedivíme, na odpočinek ten den prostě nebyl čas...
Děkujeme ještě jednou všem, co si
tento krásný sportovní den vzájemně
vytvořili.
Pořadí v mladší kategorii:
1. PoŠuKovC
2. TelniceA
3. PošukovD
4. Syrovice
5. Telnice B

TJ Sokol Kovalovice
o skončení prázdnin
se činnost oddílů vrátila
do zaběhnutých kolejí.
Začaly pravidelné aktivity, jako je badminton, který se hraje 4x týdně, sálová
kopaná a nohejbal, se kterým jsme se
od října přestěhovali do tělocvičny ZŠ
v Pozořicích. Potěšující je skutečnost,
že žáci začali pravidelná cvičení pod
vedením Stanislava Žemly a pod ve-

dením Jana Dvořáka začali hrát stolní
tenis.
Nejvýznamnější podzimní akcí byl
tradiční „burčákový“ turnaj smíšených dvojic v badmintonu. Při účasti
10 družstev zvítězili Renata Adrysíková s Tomášem Stejskalem, na druhém
místě se umístili Katka Plevová s Milanem Kleinem a na třetím místě pak
Eva Lvová s Tomášem Dudkem.

Pořadí ve starší kategorii:
1. Moutnice
2. TelniceC
3. PošukovA
4. Prace
5. PošukovB
6. Tvarožná
František Kroutil
telnický starosta a vedoucí ministrantů
Petr Šmerda
vedoucí ministrantů PoŠuKov
Z připravovaných akci bychom chtěli informovat o tradičním Vánočním
turnaji ve stolním tenisu, který pořádáme v pátek 27. 12. 2013. Dopolední
část absolvují žáci (začátek v 9:00 hod.,
startovné se neplatí). Odpoledne se
uskuteční turnaj pro dospělé (začátek
ve 13.30 hod., startovné 30,- Kč).
Srdečně zveme všechny příznivce
stolního tenisu.
Miroslav Vlach
starosta TJ

SILVESTR
Srdečně zveme všechny občany
na již tradiční silvestrovské
rozloučení se starým rokem
a přivítání roku nového,
u ohně v areálu vedle restaurace.
Přípitek proběhne v 0.30 hodin.
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Tajenka - pohledy do historie
Telnice
Obec Telnice se nachází v okrese Brno-venkov, kraj Jihomoravský. Rozkládá se
v Dyjsko-svrateckém úvalu, přibližně 15 km na jihovýchod od Brna, na silnici II/380
Brno – Hodonín. Dominantou obce je barokní kostel svatého (viz tajenka), který stojí
na Masarykově náměstí. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 1339 obyvatel.
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VODOROVNĚ: A. Podzimní obilí;
stranou;domovina.- B. Zánět sliznice;
domácí skřítek; úschovna vozidel.- C.
Domácky Ota; rákos (lidově); hnací
stroj.- D. Násep; zahradní besídka; lesní pohromy.- E. Tajenka.- F. Sbor znalců; mužské jméno; souhlas.- G. Vařená
vepřová masa; tvořit roty; část těla.- H.
Japonská prefektura; stavební hmota;
velké dveře.- I. Napadení; stepní tráva;
jméno pro psa.
SVISLE: 1. Nádoba u studny; tropická dřevina.- 2. Tajit.- 3. Evropan; druh
papouška.- 4. Vazal; větrovka.- 5. Citoslovce odporu; mzdy; souhlas.- 6. Mísa
pletená ze slámy; hrdina.- 7. Výrobce
kol; hesla.- 8. Uhlovodík; druhý ruský
kosmonaut.- 9. Lesní porost; odpad při
řezání.- 10. Kód Dánska; točit; iniciály
herce Lohniského.- 11. Kozlík lékařský
(lidově); zvuk trubky.- 12. Složka vývojky; prodejce benzinu.- 13. Přehlédnutí.- 14. Plavidla z kmenů; protiklad.
Pomůcka: ARAL, Nara, pona, Titov.
Autor: Ing. Ladislav Majer
Řešení tajenky z minulého čísla:
LIBUŠE ŠAFRÁNKOVÁ

Inzerce
 Hledám ke koupi rodinný dům se

zahradou v Kovalovicích.
Tel.: 773 568 099
 Prodám štěňátko tel.: 602 766 516

Vítáme do života
Karolína Valehrachová 14. 10. 2013
Michal Maštalíř
31. 10. 2013
Tomáš Hének
15. 11. 2013

V neděli 17. listopadu jsme přáli našim jubilantům.
Všem blahopřejeme a přejeme jim pevné zdraví a dobrou pohodu do dalších let.
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).

