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Vážení spoluobčané,
dětmi tolik očekávané prázdniny začaly, snad jim bude
přát počasí bez extrémů.
V průběhu června nám všem, hlavně dětem, připravili
organizátoři různých dobrovolných spolků zajímavé kulturní
či sportovní akce. Vyvrcholením bylo uspořádání tradičních
Petropavelských hodů – oslavu patronů naší obce. Stárci
i organizátoři-hasiči skvěle zvládli hody. Jen škoda, že poslední roky nevychází počasí! Všem patří velké poděkování,
protože jsou ochotni udělat něco ve svém volném čase pro
všechny ostatní a bez nároku na mzdu, což v dnešní době
není samozřejmé.
I když nastupuje doba dovolených, nás čeká perné léto.
O přidělení dotace z OPŽP na Zateplení a výměnu otvorových výplní MŠ Kovalovice jsme se dozvěděli 28. 6. 14 a to
ještě neoficiálně. Plán klidného průběhu prací na budově MŠ
v čase prázdnin vzal za své. Budeme rádi, když začátkem
srpna zvládneme vybrat a schválit dodavatele. Výroba oken
a dveří také zabere nějaký týden času, takže budeme muset

nějakým způsobem zahájit provoz MŠ ve stavebních podmínkách. Věřím, že vzniklou situaci, kterou jsme nemohli
nijak ovlivnit, milí rodiče, pochopíte!
Komplexní pozemkové úpravy obce jsou oficiálně schválené, teď musíme počkat, až Pozemkový úřad Brno-venkov
zařadí katastr naší obce do výběrového řízení na zpracovatele komplexních pozemkových úprav, což má být někdy
koncem roku 2014.
Pasport dopravního značení obce: Obec jako majitel místních a účelových komunikací zodpovídá za provoz a dopravní značení na těchto typech komunikací. Jelikož stávající
dopravní značení není zrovna v nejlepším stavu, rozhodli
jsme se pro vypracování pasportu obce, který musí schválit dopravní inženýr dopravního inspektorátu Brno venkov
a silniční správní úřad Šlapanice. Věřím, že tímto krokem
přispějeme ke zlepšení bezpečnosti dopravní situace v obci.
Přeji Vám i Vašim dětem pěkné prázdniny, plné pohody
se spoustou sluníčka, ať načerpáte hodně energie do další
poloviny roku!
Milan Blahák,
starosta obce
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Ze zasedání Zastupitelstva obce Kovalovice
Výpis z usnesení č. 20/2014,
ze dne 29. 5. 2014
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno
9 je tedy usnášeníschopné.
Zvolilo: - zapisovatele: Petra Filipa,
a ověřovatele zápisu: Stanislava Pernicu a Jana Hřebíčka.
Zastupitelstvo obce:
• schvaluje dle § 4 vyhlášky
č.220/2013 účetní závěrku obce
za rok 2013- usnesení č.3/20/14
• schvaluje dle zák.č.250/2000 Sb
§17 v platném znění závěrečný účet
obce za rok 2013, výsledek přezkumu hospodaření obce s výrokem
auditora bez výhrad. – usnesení
č.4/20/14
• schvaluje v souladu s ustanovením
§ 85 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění, bezúplatné nabytí majetku, pozemku
p.č.644/5 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 362 m2 v k.
ú. a obci Kovalovice, na kterém je
parkoviště realizovaného v rámci
akce „Dopravní úpravy před Starou
Poštou, k. ú. Kovalovice“ na silnici
II/430 Brno – Holubice – Rousínov
v k. ú. a obci Kovalovice, v pořizovací ceně 8.869 Kč Uvedený majetek
Obec Kovalovice nabude darovací
smlouvou od Jihomoravského kraje,
se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3,
601 82 Brno, IČ: 70 88 83 37 - usnesení č.5a/20/14

• schvaluje návrh darovací smlouvy,
na základě které budou z vlastnictví
JMK do vlastnictví Obce Kovalovice převedeny části pozemků p. č.
644/5, p. č. 660/9 a p. č. 660/10, vše
v k. ú. a obci Kovalovice, zastavěné
parkovištěm - usnesení č.5b/20/14
• schvaluje v souladu s ustanovením
§ 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, bezúplatný převod majetku, ochranného
ostrůvku pro zabezpečení přechodu
pro chodce realizovaného v rámci
akce „Dopravní úpravy před Starou
Poštou, k. ú. Kovalovice“ na silnici II/430 Brno–Holubice–Rousínov
v k. ú. a obci Kovalovice, v pořizovací ceně 144.725,50 Kč do vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82
Brno, IČ: 70 88 83 37 – usnesení
č.6a/20/14
• schvaluje návrh darovací smlouvy,
na základě které bude z vlastnictví
Obce Kovalovice do vlastnictví JMK
převedena stavba ochranného ostrůvku pro zabezpečení přechodu pro
chodce, který se ze zákona stal součástí silnice II/430 Brno–Holubice–
Rousínov - usnesení č.6b/20/14
• pověřuje starostu obce k jednání
a učinění veškerých úkonů potřebných pro převody předmětného majetku do vlastnictví Jihomoravského
kraje. – usnesení č.6c/20/14
• schvaluje smlouvu o výpůjčce
s obcí Viničné Šumice - usnesení
č.7/20/14
• schvaluje smlouvu o výpůjčce

•

•

•

•

•

•

•

•

s Mateřskou školou Kovalovice příspěvkovou organizací - usnesení
č.8/20/14
schvaluje navýšení kapacity MŠ
Kovalovice, příspěvková organizace z 28 na 55 dětí, kapacitu
školní jídelny z 35 na 66 strávníků
s účinností od 1. 9. 2014- usnesení
č.9/20/14
pověřuje paní ředitelku Mgr. Skolkovou k podání zápisu změny navýšení kapacity MŠ Kovalovice
v rejstříku škol a školských zařízení
- usnesení č.10/20/14
schvaluje záměr obce – prodej části
obecního pozemku p. č. 308 v k.ú.
Kovalovice - usnesení č. 11/20/14
schvaluje smlouvu o zřízení
věcného břemene pro E.on PV014330026923-001 - usnesení
č.12/20/14
schvaluje smlouvu o zřízení
věcného břemene pro E.on PV14130007665-001
usnesení
č.13/20/14
schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů včetně dodatku č. 1 - usnesení
č.14/20/14
schvaluje žádost o vyřazení nefunkčních věcí v MŠ Kovalovice usnesení č.15/20/14
schvaluje finanční dar ve výši
2000,- Kč od fyzické osoby pro MŠ
Kovalovice – usnesení č. 16/20/14
Milan Blahák - starosta
Ivan Sukovatý - místostarosta

Volby do Evropského parlamentu 23. a 24. 5. 2014
Volební okrsek: KOVALOVICE
Výsledky hlasování:
Počet osob zapsaných v seznamech voličů: 505
Počet voličů, kteří se zúčastnili
hlasování:
120
23,8 %
Počet platných hlasů
120
strana
počet hlasů
KDU - ČSL
70
Komunistická strana Čech a Moravy
11
ČSSD
8
ANO 2011
7

tj. 58,3 %
9,2 %
6,7 %
5,8 %

Občanská demokratická strana
6
Koalice TOP 09 a STAN
4
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury 3
Strana zdravého rozumu
3
LEV 21 – Národní socialisté
2
Česká pirátská strana
2
NE Bruselu – Národní demokracie
1
Volta Pravý Blok
1
Repulika
1
Občanská konzervativní strana
1
NE Bruselu – Národní demokraté
1
Celkem
120

5,0 %
3,3 %
2,5 %
2,5 %
1,7 %
1,7 %
0,8 %
0,8 %
0,8 %
0,8 %
0,8 %
100,0 %
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A byli jsme čaroději, stonožkou, nejvíce však námořníky...
Čarodějnický rej podruhé...
V úterý 29. dubna
2014 se pod vedením
„vrchního čaroděje” ze ZŠ a MŠ Pozořice sletělo obrovské množství
čarodějnic z oblasti Po-Šu-Kova, aby
pro děti tří mateřských škol připravily
zábavné taneční odpoledne pod vedením DJ-Jerryho.
Sletělo se nás opravdu hodně – malí,
velcí… pochvalu dostávají především
i maminky, které ve svých kostýmech
byly velmi krásné a přitažlivé.
Všichni malí čarodějové a čarodějnice se účastnili opět mnoha zajímavých
soutěží a tanečků.
Po zábavném odpoledni následovalo
tradiční zapálení ohně.
Děkujeme všem přítomným účastníkům akce za velmi příjemnou čarodějnickou atmosféru.
Snad za rok nezabloudíme a doletíme zase všechny na stejné místo…
Přání maminkám... aneb Máš
dnes svátek maminko, zaraduj se
malinko…
Pondělí 12.5.2014 probíhalo ve znamení velkých příprav na odpolední setkání s maminkami.
Pečlivě jsme se připravovali… tvořili jsme originální dárek i přání …
Každý den z uplynulého týdne viselo
na zahrádce 5 – 6 krásně barevných bavlněných nákupních tašek.

Domů jsme potom přicházeli barevní jako indiáni chystající se na válečnou
stezku…
Mezitím jsme zkoušeli, s čím se maminkám ukážeme a pochlubíme…
Předškoláci se učili pohádku O Palečkovi a jeho kamarádech, jak si máme
pomáhat a spoléhat jeden na druhého.
K tomu patřily samozřejmě známé písničky a básničky, které jsme chtěli ukázat, že už umíme. Při nástupu na vystoupení s písničkou Petra Spáleného
Učitelka Josefína si určitě mnozí rodiče
všimli, že naši nejstarší si přivádějí své
malé kamarády…
Před závěrem jsme program zpestřili pohybovým číslem na známou píseň

z filmu Svět patří nám od J. Voskovce
a J. Wericha – Stonožka.
Věříme, že maminky i ostatní přítomní si odpolední chvilku se svými
dětmi opravdu užili.
Opravdové divadlo…
V úterý 13. 5. 2014 jsme společně
s MŠ Viničné Šumice navštívili představení v Divadle Radost v Brně. Bylo
to již podruhé v letošním školním roce,
co jsme se společně vydali do města.
Předtím jsme samozřejmě museli
vědět, jak to tam chodí… vždyť někteří
z nás byli v takovém divadle poprvé.
Představení se jmenovalo Zvědavé
slůně aneb jak slůně ke svému chobotu
přišlo…
Měli jsme možnost vidět i zvířátka,
která žijí spolu se slůňaty v jižních krajích – např. žirafu, zebru, lva a další…
Pohádka se nám všem moc líbila
a s velkými zážitky jsme druhý den
ve školce zkoušeli, jak se takové divadlo hraje.
Naposledy do opravdového divadla
jsme zavítali v úterý 3. 6. 2014. Byli
jsme se podívat do Divadla Bolka Polívky na představení Tetiny v lese.
Výlet do Rajhradu... aneb Prší,
prší, jen se leje...
Ve čtvrtek 29. 5. 2014 jsme se vypravili na společný výlet s našimi kamarády z Mateřské školy Viničné Šumice do
Památníku písemnictví v historickém
areálu kláštera v Rajhradu.
Čekala nás pohádková výstava (od
Pokračovaní na str. 4.
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které se zaplnily drobnostmi na památku od MŠ.
Dárkové tablo ve velikosti A4 udělalo určitě radost, stejně jako velká panoramatická fotografie všech kamarádů
ze školky. Nechybělo ani vysvědčení
z Kuliferdovy MŠ.
Na školku budou předškoláci vzpomínat každou svačinku v ZŠ na krásném mořském stylovém prostírání,
které pro ně vyrobila paní H.Volková.
Vše vypuklo v úterý 17.6.2014,
kdy v odpoledních hodinách se prostor za obecním úřadem pod rukama
pana učitele a jeho pomocnic proměnil
na ostrov v Karibském moři – Havaj.
Zvlněné korálově modré moře,
v něm mnoho plovoucích barevných
ryb i jiných mořských živočichů… to
vše si dokázaly děti připravit samy.
Skluzavka se proměnila pod šikovPokračovaní ze str. 3
Ferdy k Jonatánovi) a návštěva záchranné stanice pro zvířata.
Výstava nás překvapila v krásné historické výstavní síni, ve které na nás
čekala zvířátka ze známých pohádek…
pes Jonatán, Ferda Mravenec, kocour
Modroočko… a další.
Moc se líbila hraná pohádka o chaloupce Roubence… ani jsme nestihli
omalovánky zvířátek a skládání maxipuzzlí.
Poté jsme se zabalili do pláštěnek
a deštníků a za hustého deště jsme se
vydali na prohlídku „zvířecí nemocnice“ za klášterem. Zde jsme se dozvěděli spoustu zajímavého o čápech, krkavcích, výrovi, labutích, pávech a veverkách.
V poslední části zahrady nás čekali
dravci a mladá srnčí rodinka.
Jako překvapení se objevila sova pálená, kterou si mohl každý z nás pohladit po bříšku.
…A PŘITOM VŠEM NÁM PRŠELO, JEN SE LILO...
Velká námořnická zahradní slavnost... aneb Rozloučení s předškoláky
Velké zahradní námořnické slavnosti
předcházely ještě větší přípravy…
Oblečení pro malé námořníky, výroba námořnických čepic, dále šaty pro
malé námořnice (z nichž se staly v okamžiku i malé havajské tanečnice).
Nákup ozdobných květinových korálů, modrých obálek pro předškoláky,
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nýma rukama pana učitele ve slavnou
historickou loď Santa Mariu s velkým
kormidlem. Na ostrově nechyběla ani
záchranná lana, mořské bóje, záchranné kolo. Vstupní brána na ostrov nás
vítala havajským pozdravem…
Návštěvníci ostrova se usadili u nazdobených stolů modrými ubrusy s barevnými mořskými rybami, v krčmě
U Dvou sardinek vznikaly mořské vonící pochutiny…pod šikovnýma rukama námořnice Katky Plevové. Tržnice
U přístavu čekala na první nakupující…
A k tomu všemu konečně i počasí
na objednávku (zkrátka havajské), hřející sluníčko a příjemně pofukující větřík…
Konečně je vše na svém místě a ostrov může přivítat malé námořníky
a námořnice, kteří za námořnického
pochodu a v plné parádě pochodují před
své dospěláky. Umíme se představit,
zazpíváme svoji hymnu s námořnickým
pozdravem. Jako správní námořníci zacvičíme rozcvičku…
Poté se naše malé námořnice promění v krásné Havajanky a předvedou
i taneční číslo. Na závěr všichni společně zatančí příběh Byla jedna holčička
v naší ulici…
A následuje slavnostní představení
námořníků kapitánovi lodi Santa Maria
a jejich pasování na zkušené mořské
vlky a rozloučení s námořníkem, který
sám odplouvá na cestu kolem světa.
Program je nyní ve své polovině….
všichni se na památku vyfotíme u lodi
a následuje příběh o pirátu Benovi, který na ostrově střeží svůj poklad. Jak se
nám ho podaří získat, jak piráta obelstíme je už jenom na nás…..
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Potom hurá do soutěžení: Pozor budeme ale potřebovat pomoc starších
a zkušených – třeba při přetahování lanem, nošení plavčíka do bezpečí, nebo
přenos želvy do moře….
To vše probíhá za příjemné havajské
hudby…, kterou si pro nás připravil náš
pan učitel… a za hojných návštěv krčmy U Dvou sardinek a občerstvování.
Zábava je v plném proudu a najednou je tady večer a s ním zapálení ohně
s pirátskou vlajkou…
Pravdou je, že se nám nikomu z havajského ostrova moc domů nechce,
ještě bychom chtěli zůstat… a to je
dobře , že se spolu rádi potkáváme…
S námořnickým AHOJ vás zdraví
všichni, kteří se na této námořnické
akci pro předškoláčky a jejich kamarády podíleli… Prázdniny plné sluníčka
a dobrodružství pro všechny malé námořníky a námořnice…
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Od září budeme větší…..
V měsíci dubnu se uskutečnil zápis
do MŠ na školní rok 2014/2015, přesně
řečeno I. kolo zápisu.
Mezitím probíhaly administrativní
práce na rozšíření kapacity MŠ a ŠJ
v rejstříku škol, vybíralo se vybavení do
nové třídy ve spolupráci s paní ředitelkou MŠ a ZŠ Viničné Šumice Mgr. Olgou Růžičkovou. Byla dovybavena školní kuchyně novými přístroji a nádobím.
Změna v rejstříku škol na zvýšení
kapacity byla potvrzena začátkem června, a tak mohlo proběhnout i II. kolo
zápisu.
V tento den, tj. ve čtvrtek 12. 6.
2014 se sešli rodiče dětí, které budou
od září navštěvovat Mateřskou školu v Kovalovicích k první informační
schůzce. V I. a II. kole zápisu bylo přijato celkem 37 nových dětí. Rodiče byli
informováni o tom, že se mateřská škola podařila naplnit na celkovou kapacitu
55 dětí, dále o změně provozní doby od
1. 9. 2014 od 6:45 do 16:15.
Rodičům se představila i nová paní
učitelka, která bude od září s dětmi pracovat.
Na závěr schůzky mohli všichni nahlédnout do renovovaných prostor, které jsou pro děti připraveny.
Těšíme se na první společnou třídní
schůzku, která proběhne v obou třídách
ve čtvrtek 28. srpna 2014 v 16:00.
A tak po mnoha letech se do celé
budovy staré základní školy vrátí zase
smích i křik našich nejmenších.
Mgr. Helena Skolková
a Ing. Markéta Hynková
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Přijde 2500 dětí o místo v lesní školce?
České Budějovice, 6. července 2014
Přijde 2500 dětí o místo v lesní školce kvůli dětským skupinám? Dětské
skupiny jsou prezentovány jako nová
možnost péče o děti předškolního
věku. Veřejnost se však nedozvěděla,
že s přijetím nového zákona žádná další forma péče o děti nebude přípustná.
Jeho záměrem je totiž regulovat širokou nabídku různých zařízení – všichni, kdo nebudou mít parametry dětské
skupiny, tak do roka končí. Je ohroženo
nejméně 2500 míst v lesních školkách
a to nejsou jediné, koho zákon může
ohrozit. „Politici klamou veřejnost,
prosazují plošnou kontrolu a nazývají to novou alternativou,“ upozorňuje
Tereza Valkounová z Asociace lesních
mateřských škol..
O víkendu v Českých Budějovicích
mimořádně zasedaly členské organizace Asociace lesních mateřských škol.
Jejich počet během pěti let překročil
stovku a stále vznikají nové. V dalším
školním roce nabídnou místa pro nejméně tři tisíce dětí. Opírají se přitom
o dlouholetou praxi lesních školek
z Německa a Skandinávských zemí,
které jsou na špičce vzdělávacích výsledků a jsou často uváděným vzorem
pro Českou republiku. Chystaný zákon
pro české lesní školky představuje zcela nečekaný zásah do úspěšného fungování zaštítěného spokojenými rodiči.
„Máme podporu města, protože nabízíme kvalitní program pro předškolní
děti a nyní nám mají hrozit sankce?“
vyjadřuje své rozčarování zástupkyně
plzeňské lesní školky Větvička.
ČSSD a ANO hájí přísný zákon
s tím, že během roku vyřeší problematickou situaci revizí provozně hygienických předpisů pro mateřské školy.
Lesní školky by se pak mohly stát součástí vzdělávacího systému v rejstříku
Ministerstva školství. To je i dlouhodobým cílem Asociace lesních mateřských škol. Revize problematických
předpisů je však v rukou Ministerstva
zdravotnictví. To jakékoli ústupky z nastavených pravidel zatím odmítá. Místo
toho Ministerstvo zdravotnictví navrhuje, aby lesní školky fungovaly mimo
státem regulované formy péče. Zákon
o dětských skupinách však takovou
existenci neumožňuje. Co tedy s tím?
Zákon nyní čeká na schválení Senátem

- je to poslední šance na jeho změnu
nebo zamítnutí. Existuje řada důvodů,
proč by Senát měl bedlivě zvážit reálný přínos předkládané podoby zákona.
V první řadě je otázkou, zda rodičům
dětské skupiny skutečně pomohou,
pokud se vlivem zákona řada již existujících organizací zavře. V době, kdy je
nedostatek míst v mateřských školách
by mělo být samozřejmostí zachovat to,
co dobře funguje a nelikvidovat rodiči
osvědčená zařízení. Dětské skupiny
rodičům mohou pomoci v případě, že
přibydou jako další forma péče o děti.
V tomto směru jsou všemi vítanou alternativou. V prosazované verzi zákona
jsou však spíše represivním nástrojem
na všechny stávající subjekty. Rušit
existující zařízení je navíc plýtvání
prostředky, a to často i z veřejných
zdrojů. Řada lesních školek vybudovala
zázemí dle vzoru zahraniční i domácí
dobré praxe, nikoli podle parametrů
dětské skupiny, nyní by byly nuceni
je zavřít nebo nákladně přestavovat.
Řešení, které by pomohlo všem, spočívá v možnosti volby, zda se organizace stane dětskou skupinou s garancí
a podporou státu, nebo budou fungovat
na vlastní odpovědnost s podporou rodičů. Tuto změnu v zákoně doporučila
i poslanecká Stálá komise pro rodinu
a rovné příležitosti, která zákon připomínkovala. Senátoři tak mají k dispozici jasné východisko z problematické
situace. Závažnost této volby jim má
připomenout i petice, kterou iniciovaly
lesní školky. „Uděláme všechno pro-

to, aby tisíce dětí nepřišly o svá místa
v lesních školkách,“ ubezpečuje Tereza Valkounová, předsedkyně Asociace
lesních mateřských škol.
Odkaz na petici: www.e-petice.cz/
lesniskolky
Kontakt: Tereza Valkounová tereza.
valkounova@lesnims.cz 777 327 227
Asociace

Asociace lesních mateřských škol
(ALMŠ) byla založena roku 2011.
V současnosti sdružuje 120 organizací pečujících o 2500 dětí. Lesní školky
vzdělávají děti v souladu s Rámcovým
vzdělávacím programem stejně jako
klasické MŠ. Přidanou hodnotou jsou
lepší sociální vztahy díky menšímu
kolektivu dětí, posilování obratnosti pohybem v terénu a posílení obranyschopnosti celoročním pobytem
na čerstvém vzduchu. Pedagogický
koncept lesních MŠ je ve světě běžný
již 100 let – v Norsku je integrovanou
součástí celého vzdělávacího systému,
v Německu je nyní 1500 lesních školek, které byly modelem pro Českou
republiku.
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Zprávy ze školy
Pohádková noc
Noc s Andersenem je akce knihoven
na podporu dětského čtenářství, při níž děti
nocují v knihovně u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře, Hanse Christiana
Andersena, které připadá na 2. dubna, kdy je
od roku 1967 vyhlášen i Mezinárodní den dětské knihy. Kromě veřejných knihoven se akce účastní i školní knihovny,
školy, školky, domy dětí, občanská sdružení a další zařízení.
Letošní “Noc” je u nás již druhá v pořadí, po loňském
úspěchu jsme se rozhodli akci zopakovat. Podmínkou účasti
pro děti byly přečtené knížky, kdo nečte, nespí. Tedy ve škole. Samozřejmě nejde jen o nocleh, i když ten byl lákadlem
nejmocnějším. Pedagogové pro děti připravili podvečerní
program zaměřený na rozvíjení zájmu o knihy a čtení obecně.
Nocování začalo už v pět hodin odpoledne. V první třídě
děti zahájily „pohádkovou noc” na zahradě školy. Společně
hádaly, z jaké pohádky pochází různé písničky, přiřazovaly indicie k pohádkovým postavám, četly krátké úryvky
ze svých oblíbených knížek, zahrály si pohádkové pexeso.
K spánku se děti uložily po zhlédnutí filmu „Jak dostat tatínka do polepšovny”. Druháčci poznávali úryvky z pohádek, luštili tajenky, hráli společenské hry a četli. Ve třetí
třídě měli žáčci připravené skládanky textů pohádek, kde
poznávali hlavní hrdiny. V tomto ročníku už jsou děti natolik
vyspělé, že zvládly četbu strašidelných historek a neutekly
domů, ale statečně zůstaly a přenocovaly.
Žáci čtvrté a páté třídy absolvovali akci společně, neboť
ve čtvrté třídě je sice hodně čtenářů, ale málo žáků a v páté
třídě naopak. Děti skládaly rozstříhané komiksy, luštily

vlastnoručně vyrobené křížovky, zahrály si turnaj v piškvorkách. Po setmění všichni vyrazili na noční vycházku. Děti
byly vybaveny svítidly natolik bohatě, že vyděsily lesní zvěř
široko daleko a v noční krajině působily velké pozdvižení. Jediná věc, které se děti obávaly, byla, že na fotodokumentaci,
již pedagogický doprovod pořizoval, bude zřejmé, že nejsou
oblečeny do všech oděvů nařízených maminkami.
Jako další příjemný bod programu nás čekala večeře
a uhnízdění žáčků, kdo vedle koho, s kým, kde a tam spát
nebudu a ona mi vlezla na moje místo… Nakonec se vše
poskládalo a uskládalo a pustily se pohádky na dobrou noc.
Poté některé děti skutečně usnuly, jiné pod nejrůznějšími
záminkami pobíhaly po škole až do půlnoci, nicméně nako-
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nec všichni spali a spali. Dobře se jim to spalo. Jestlipak víte,
z které knížky je tato věta?
A ráno – konec pohádky, jde se domů.
Miriam Lerchová
Jarní, velikonoční...
S příchodem jara tradičně slavíme Velikonoce. S dětmi
jsme si vytvořili malou ukázku tradičního i moderního zdobení velikonočních vajíček. Děkujeme maminkám i babičkám, které byly ochotné nám svá „dílka” zapůjčit.
...vystřihované, lepené, barevné, zlacené, pletené, šité,
malované, pečené, drátkované, zdobené...
Den Země

Den Země je věnovaný naší planetě a koná se každoročně 22. dubna. Dříve se tento svátek oslavoval v den jarní rovnodennosti, 21. března, a byl symbolem vítání jara.
V současném pojetí se jedná o ekologicky motivovaný svátek, který upozorňuje na nešetrný přístup lidstva k životnímu prostředí.
V tento den celá naše škola vyrazila do přírody. Na louce
u hájovny se před námi rozprostřela žlutavá louka, která se
pyšnila květy smetánky a během dne nám poskytla útočiště
pro odpočinek a „malý piknik”.
Startovali jsme po skupinách po trase kolem louky
a po cestě plnili drobné úkoly. Na stanovištích nám pomáhali
žáci z 5. ročníku. Sbírali jsme části šifry a neoficiální vlajky,
které nám odhalily původ tohoto svátku.
Cílem našeho krátkého putování bylo, abychom si uvědomili, které nejdůležitější podmínky pro život nám poskytuje
planeta Země. Společně jsme přemýšleli, jakým způsobem
můžeme i my sami přispět k ochraně životního prostředí.
Shodli jsme se na tom, že v přírodě je nám dobře a že se
budeme učit chovat zodpovědně nejen k ní, ale i ke svému
okolí.
Hana Kleisová
Výtvarná soutěž
Sbor dobrovolných hasičů Viničné Šumice vyhlásil u příležitosti 110. výročí založení SDH ve Viničných Šumicích
výtvarnou a literární soutěž pro děti. Zapojila se škola i školka. Odborná porota měla opravdu nesnadný úkol vybrat ze
všech výkresů, básniček, výtvorů ze stavebnic a společných
kompozic ty nejlepší, které byly později vystaveny v sokolovně ve Viničných Šumicích. Děti z první třídy vytvořily
Pokračovaní na str. 6.
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Dokončení ze str. 5.

knihu s veršovanými doprovodnými texty k obrázkům, starší žáčci malovali, někteří skládali z lega, tvořili z papíru, krabic a vytvářeli své vlastní, do detailů propracované hasičské
stanice a auta. Největší úspěch sklidilo společné dílo dětí
ze školní družiny, hasičský vůz, na kterém se podíleli Vojta Drápal, Lukáš Řídký, Jeníček Kohout, Simonka Pallová
a Vojtík Svačina.
Nejlepší práce byly odeslány do celostátní soutěže „Požární ochrana očima dětí“, proto držíme pěsti, ať se podaří
uspět i ve velké konkurenci. Všem dětem, které se soutěže
zúčastnily, děkujeme a těšíme se na další povedená dílka
někdy příště.

Krátké zprávy ze školy

2/2014

Uvítali jsme nabídku tatínka našich dětí, p. Kováře, na zajištění exkurze u Hasičského záchranného sboru Brno-Líšeň. Krásný zážitek! Děkujeme.
Na začátku dubna, 4. 4. jsme prožili noc ve škole, Noc
s Andersenem.
V dubnu sbíráme starý papír. Děkujeme vám všem, kteří
jste se zapojili do sbírání. V letošním roce byla velmi vysoká
účast, zapojilo se 91 % žáků.
V dubnu byl úspěšně dokončen cyklus dopravní výchovy
pro žáky 4. ročníku, a to splněním všech podmínek k předání řidičského průkazu cyklisty.

Zařádili jsme si na Čarodějnickém reji, který spoluorganizujeme se školkou v Kovalovicích a školkou a školou v Pozořicích.
Od dubna do května k nám jedenkrát týdně přicházeli
naši budoucí prvňáčci, aby si „hráli na školu“. Zatím to bylo
jen na nečisto, ale v září se na našich dvacet dva nových dětí
moc těšíme.

V březnu jsme pozvali paní nprap. Petru Hradilovou
z Preventivně informačního oddělení krajského ředitelství
Policie JMK, aby si v besedě zaměřené na dopravu, značky, dopravní předpisy a také na rozbor nebezpečných situací
s dětmi oživila všechny znalosti z těchto oblastí.
Stalo se tradicí, že se naši žáci od 2. do 5. ročníku zúčastňují mezinárodní soutěže Matematický klokan, ve které jde
především o zábavnější matematiku a o podchycení zájmu
dětí o počítání. Letošní „klokan“ proběhl v pátek 21. března
v oficiálním celostátním i mezinárodním termínu.
Děti z první třídy šly na návštěvu do naší mateřské školky na divadelní představení maňáskového divadla Šikulka.

Na konci května pořádala Základní škola Tvarožná pro
okolní prvostupňové školy atletický přebor. Družstva našich
mladších i starších žákyň obsadila třetí místa, starší žáci
skončili na druhém a třetím místě. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Netradiční hudební výchovu zažili žáčci první a druhé třídy díky muzikoterapeutickým pohádkám p. Soni Štoudkové.
Olga Růžičková
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Základní umělecká škola
Skončil školní rok 2013/2014. Je čas
k jeho hodnocení. Na naší Základní
umělecké škole máme pěknou tradici
tento akt provést slavnostní formou
za přítomnosti rodičů a přátel naší školy. Samozřejmě výjimkou není ani náš
výtvarný obor.
Dne 14. května 2014 jsme připravili slavnostní vernisáž absolventů
v prostorách ZUŠ v budově ZŠ, kterou
automaticky doprovází výstava žáků
oddělení jak plošné tvorby, tak i keramiky a modelování. Kulturní program
i ohodnocení práce absolventů a žáků
probíhaly v koncertním sále. Poděkování si zaslouží děti a učitelé z hudebního oboru za krásné příspěvky k dotvoření slavnostní atmosféry.
Práce žáků výtvarného oboru budou
vystaveny v budově Zdravotního střediska v Pozořicích a v knihovně v budově pozořické radnice.
Absolventky výtvarného oboru
Natálie Bajerová
Michaela Daňková
Jana Gregorová
Lenka Novotná
Markéta Sedláčková
Klára Zítková
Veronika Fišerová
Michaela Kozáková

plošná tvorba
plošná tvorba
plošná tvorba
plošná tvorba
plošná tvorba
plošná tvorba
keramika
keramika

I. st.
I. st.
I. st.
I. st.
I. st.
I. st.
I. st.
I. st.

Naši mladí výtvarníci se ve školním
roce zapojili do mnoha soutěží a byli
úspěšní. Soutěže Českého rozhlasu
„Děti chrání planetu Zemi“ – Malujeme po síti se zúčastnila také Barbora
Střížová. Její práce v silné mezinárodní
konkurenci v současnosti postoupila do
finále.
Další významnou událostí naší školy byl Absolventský koncert hudebního oboru, který se konal ve středu
21. května 2014. Letos ukončilo první
nebo druhý stupeň vzdělávání 18 žáků.
Na koncertě zazněly skladby nejčastěji pro zobcovou flétnu, dále pro klavír,
příčnou flétnu a sólový zpěv. Mezi absolventkami byly i dvě, které ukončily
studium dvou hudebních oborů.
Absolventi hudebního oboru
Natálie Bajerová
Veronika Bilíková
Ester Dvořáčková
Kateř. Kopijevská
Eliška Korityáková
Martin Kousal
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zobcová flétna
příčná flétna
zobcová flétna
klavír
zobcová flétna
klavír

I. st.
I. st.
I. st.
I. st.
I. st.
I. st.

Alena Kupsová
Jan Prudký
Markéta Sedláčková
Kristýna Šubrtová
Anna Kadlecová
Anna Kalužová
Kr. Kousalíková
Ver. Laníčková
Kateř. Richterová
Mich. Ryšánková
Helena Ryšavá
Jakub Švábenský

z. flétna, klavír I. st.
zobcová flétna I. st.
zobcová flétna I. st.
sól zpěv, klavír I. st.
zobcová flétna II. st.
příčná flétna II. st.
sólový zpěv
II. st.
zobcová flétna II. st.
zobcová flétna II. st.
zobcová flétna II. st.
zobcová flétna II. st.
zobcová flétna II. st.

K červnovým dnům patří společné
koncerty se ZUŠ Ivanka pri Dunaji.
Ve středu 4. června 2014 přijel plný
autobus mladých hudebníků ze Slovenska. Nejprve jsme pro ně připravili
prohlídku pozořického kostela i s výstupem na věže k hodinám, ke zvonům
a hrkači. Pan učitel – varhaník – si
s chutí zahrál na naše varhany a mrzelo ho, že si nepřivezl také nějaké
noty. Koncert se konal opět v Obecním
domě v Sivicích. V první části jsme si
poslechli slovenské hosty, kteří přijeli i s celým komorním orchestrem,
ve druhé části vystoupili naši žáci.
Společným vystoupením obou škol
byly písně ze známé pohádky Zlatovláska, které zazněly v podání dvou
souborů – našeho flétnového a slovenského kytarového. Po koncertě následovalo posezení u dobrého jídla a pití,
muzicírování a hlavně povídání.
Následující den se podobný koncert
konal v Ivance pri Dunaji. Za těch ně-

kolik let se už učitelé i mnozí žáci dobře
znají a tak vždycky je o čem si povídat.
Absolventské koncerty tanečního
oboru se konaly 10. června 2014 v Horákově a 17. června 2014 v Pozořicích.
Koncert měl letos název Pohyb znamení života aneb Živly spoutané tancem.
Představila se nám celá řada menších
i větších tanečnic a také několik tanečníků. Viděli jsme první taneční krůčky
i temperamentní tance, gymnastické
sestavy i skladbu Setkání, která byla
připravena pro taneční přehlídku scénického tance v Brně. Vrcholem koncertu byly absolventské skladby, kterými zakončily studium dvě absolventky
prvního stupně a čtyři absolventky
druhého stupně.
Absolventky tanečního oboru
Kateřina Horáková
Eliška Tancošová
Bohdana Gillíková
Anna Kalužová
Eliška Nečasová
Petra Řičánková

I. stupeň
I. stupeň
II. stupeň
II. stupeň
II. stupeň
II. stupeň

Posledním vystoupení si připravili
žáci literárně-dramatického oboru. Nastudovali pohádku Císařovy nové šaty.
Poprvé se s ní představili ve středu 11.
června 2014. Veselé a vtipné provedení klasické pohádky H. CH. Andersena
se všem moc líbilo. Aby si mladí herci
užili chvíle slávy, zahráli pohádku ještě o týden později všem dětem, které
tráví odpoledne ve školní družině.
Opět sklidili bouřlivý potlesk a uznání.
Božena Škrobová a Vít Tříska
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Co jste hasiči, co jste dělali…?
LEDEN
25. 1. Třetí soutěž
Uzlové open ligy Brno Kampus (žáci)
V krásné hale brněnského Kampusu
jsme se zúčastnili třetího kola uzlové
soutěže. Starším žákům se příliš nedařilo, obsadili 5. místo, 4. místo mladších
bylo úspěchem.
V soutěži jednotlivců se nám dařilo
o poznání lépe - čtyři z našich starších
žáků se umístili mezi prvními šesti! Uzlovou soutěž dorosteneckých dvojic Kovalovice také ovládly - Martina Lvová
a Tomáš Martauz dovezli zlato.
Jako vedlejší disciplína byla štafeta
4x 60, ve které starší skončili na 11.
místě a mladší na pátém.
ÚNOR
1. 2. Těšanský uzel (žáci)
Do Těšan jsme jeli obhajovat loňská
první místa, bohužel mladším žákům
tento záměr nevyšel.
Výsledky ml. žáci:
1. Těšany 1
2. Kovalovice
3. Těšany 2
Výsledky st. žáci:
1. Kovalovice 1
2. Tvarožná
3. Kovalovice 2
15. 2. Čtvrtý závod Uzlové open
ligy - Bosonohy (žáci)
Poslední závod uzlové open ligy, kde
naši borci urvali maximální počet bodů.
Výsledky:
Mladší žáci 3. místo, starší 1. místo, dorostenci Martina Lvová a Tomáš
Martauz byli druzí.
Díky těmto výsledkům jsme se kvalifikovali do závěrečné soutěže, kam se
dostalo jen 8 nejlepších družstev.
BŘEZEN
8. 3. Finále Uzlové open ligy - Kovalovice (žáci)
Zhostili jsme se už podruhé finálového klání v uzlování. Soutěžilo se v mnoha netradičních disciplínách, které měly
za cíl spíše děti pobavit. Bylo rozdáno
přes 70 medailí pro jednotlivce i smíšená družstev. Výsledková listina je k nahlédnutí na www.oul.estranky.cz.
Na závěr soutěžního dne byly vyhlášeny výsledky celého ročníku open ligy,
předány diplomy, medaile a upomínkové
předměty.

Konečné pořadí uzlové open ligy:
(zároveň účastníci kovalovického finále)
Mladší žáci:
1. Hostěrádky-Rešov 1 78 b.
2. Strachotín
73 b
3. Drnovice 7
69 b
4. Kovalovice
64 b
5. Drnovice 8
56 b
6. Drnovice 10
55 b
7. Kobeřice ohniváci A
54 b
8. Milešovice 1
50 b
Starší žáci:
1. Drnovice 2
76 b
2. Drnovice 1
64 b
3. Kovalovice 1
61 b
4. Strachotín
60 b
5. Milešovice 3
49 b
6. Milešovice 1
46 b
7. Drnovice 4
41 b
8. Bosonohy
41 b
Velký dík za finanční pomoc patří
těmto sponzorům:
Obec Kovalovice, pí. Monika Olešovská, Anima Sivice, stolařství Kalábek,
SHD Kovalovice.
Tímto je zakončeno zimní soutěžní
období a vrháme se do trénování na jarní část hry Plamen.
Naše příprava se nyní přesunuje
z hasičské zbrojnice na hřiště za mlýnem.
DUBEN
27. 4. Hasičská pouť Křtiny
V rámci oslav sv. Floriána, patrona
hasičů, jsme se zúčastnili již 14. ročníku hasičské pouti ve Křtinách. Po slavnostním průvodu a mši v kostele přišly

na řadu ukázky z činnosti hasičů. Dobrovolní i profesionální hasiči nám předváděli historickou i moderní techniku.
KVĚTEN
3. 5. Kroužek (starší žáci)
Disciplíny: útok CTIF, požární útok.
Na závodech jsme získali cenné zkušenosti, které později zúročíme.
Výsledky: 3. místo v požárním útoku,
7. místo v útoku CTIF.
4. 5. Velešovice (žáci)
Disciplíny: požár. útok, štafeta dvojic.
Útok ani štafeta bohužel nedopadly
podle našich představ, ale nejezdíme jen
kvůli výsledkům.
4. 5. 120 let SDH Vin. Šumice
Členové našeho sboru se zúčastnili
oslav 120. výročí založení SDH ve Vin.
Šumicích. Oslavy probíhaly po celý víkend, v sobotu se uskutečnila slavnostní schůze a v neděli soutěž a ukázky
hasičské techniky na sokolském hřišti.
11. 5. Okrsková soutěž v požárním sportu - Sivice (muži)
První soutěž v mužské kategorii
na nás čekala již tradičně v Sivicích, kde
11. května probíhalo 1. kolo okrskové
soutěže v požárním sportu. Úvodní disciplína štafeta na 4x100 m se nám opět
moc nepovedla. Časem těsně pod 84
sekund jsme se umístili v polovině z 11
družstev. Po štafetě se ze zatažené oblohy spustil vydatný déšť, který neustal
až do konce soutěže. Nepřízeň počasí
znamenala pro mnoho týmů nebezpečné
pády na trati a velké časové ztráty. Nám
se však dařilo nad očekávání skvěle.
Oba pokusy požárních útoků jsme, po-
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prvé na této soutěži, dokončili v čase
pod 30 sekund a dokonce oba ve stejném
čase 28:70, což je velká rarita. Díky požárním útokům jsme v součtu umístění
všech tří disciplín obsadili fantastické 2.
místo, což je úspěch, který se mužskému družstvu nepodařil minimálně 15
let. Soutěž vyhrálo družstvo z Viničných
Šumic, jako třetí se umístili hasiči z Velatic. Za naše družstvo soutěžili: Petr
Jedlička, Patrik Lev, Marek Šmerda,
Tomáš Šmerda, Aleš Valehrach, Michal
Valter, Pavel Valter a Oldřich Večeřa.
18. 5. Plamen Sivice (starší žáci)
Po těchto přípravách jsme jeli do Sivic na první kolo hry Plamen. Soutěže
se zúčastnilo pouze družstvo starších
žáků. I když se nám nedařilo při požárním útoku, ostatní disciplíny jsme zvládli úspěšně. Tím jsme se dopracovali
ke stříbrným medailím.
Výsledky: 1. Kuřim, 2. Kovalovice, 3.
Blažovice
31. 5. Luleč (starší žáci)
Disciplíny: požární útok, štafeta 4x
60.
Výsledky: obě disciplíny 9. místo.
Tímto výsledkem jsme bohužel potvrdili, že se nám na vyškovském okrsku
letos nedaří.
ČERVEN
1. 6. Tvarožná (muži)
1. června jsme se vydali na soutěž do
Tvarožné, která se řadí mezi soutěže simulující zásah při požáru. Po roční pauze se nám podařilo sestavit opět 2 týmy.
Výsledky z předchozích let na nás kladly
velké ambice. Soutěžní pokus prvního
týmu stanovil další z našich rekordů
na této soutěži, ale ani s časem 1:26:08
jsme nemohli pomýšlet na lepší, než
třetí místo. Zlepšení našeho času oproti předchozím rokům o 5 sekund bylo
skvělé, za hranice svých možností se
ovšem dostaly i týmy Tvarožné a Velatic. Náš druhý tým si také nevedl špatně,
avšak drobné problémy u rozdělovače jej
stály drahocenné sekundy. V celkovém
součtu z toho bylo 7. místo z celkových
11 soutěžících družstev. Někteří z členů
druhého týmu na této soutěži startovali
poprvé, což také hraje svou roli. V příštím roce očekáváme jejich posun výsledkovou listinou vzhůru a možná i útok
na stupně vítězů. Vyhrála domácí Tvarožná, na druhém místě skončily Velatice. První družstvo tvořili: Patrik Lev,
Marek Šmerda, Tomáš Šmerda, Michal
Valter, Pavel Valter a Oldřich Večeřa.
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V druhém startovali: Jiří Jedlička, Petr
Jedlička, Pavel Martauz, Tomáš Martauz, Petr Sedláček a Aleš Valehrach.
8. 6. Setkání historických stříkaček firmy Vystrčil - Mladoňovice
Do Mladoňovic na Třebíčsku se
za krásného počasí sjeli majitelé hasičských stříkaček „vystrčilek“. Firma Vystrčil dodávala hasičským sborům ruční,
parní i motorové stříkačky od poloviny
19. stol. až do znárodnění v r. 1948.
K vidění v Mladoňovicích byly stříkačky
funkční i nefunkční a také ty, co se zapřahaly do koňských postrojů. Na srazu
nechyběli ani potomci zakladatele - senátor Miloš Vystrčil (ODS) se svým otcem a bratrem.
Setkání v Mladoňovicích začalo hasičskou soutěží dětí, v poledne se začaly
sjíždět „vystrčilky” a po slavnostním
nástupu se představily jednotlivé sbory.
Naši hasiči, vybaveni pro tuto příležitost
novými dobovými stejnokroji, předvedli
naši funkční stříkačku z roku 1935.
23. 6. Pozořice (muži)
23. června probíhala soutěž v Pozořicích. Ta se podobá soutěži ve Tvarožné,
je však pro posádku náročnější. Stroj
se po zastavení musí odnést asi 30 m
k vodnímu zdroji a vyšší je také počet
používaných hadic. Po předchozích dvou
vítězstvích jsme tajně pokukovali po zlatém hattricku. V tomto roce musel být
stroj nesen striktně čtyřmi soutěžícími,
což pro nás znamenalo změnit zaběhlý
systém (stroj jsme původně nesli ve 3
lidech). Změna systému se projevila
u rozdělovače, na kterém jsme v okamžiku dorazivší vody neměli připojenou
žádnou ze tří navazujících hadic. Než se
nám podařilo všechny hadice připojit,
ztratili jsme odhadem okolo 20 sekund
a bylo nám jasné, že vítězství a pravděpodobně i stupně vítězů jsou v nedohled-
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nu. Zaváhání dalších týmů nám nakonec
pomohlo k získání 3. místa z celkových
6 startujících družstev. Soutěž po několika letech vyhrálo domácí družstvo
z Pozořic, na druhém místě se umístily
Velatice. V našem družstvu soutěžili:
Jan Ivičič, Tomáš Majer, Marek Šmerda, Tomáš Šmerda, Michal Valter, Pavel
Valter a Oldřich Večeřa.
26. 6. Sivice (žáci)
Den před vysvědčením, stejně jako
několik let zpátky, jsme se zúčastnili
prázdninové soutěže v Sivicích. Požární útok, štafeta 4x60 a netradiční závod
(dálková přeprava vody) - to byly tři disciplíny, které nás v Sivicích čekaly. Obě
družstva skončila na druhém místě, pro
starší to bylo zklamání, pro mladší naopak výborný výsledek, obzvlášť proto,
že téměř celou sezónu nezávodili.
Tímto chci na závěr školního roku
poděkovat všem členům oddílu mladých
hasičů za jejich výkony, nadšení a vzornou reprezentaci Kovalovic. Také jejich
rodičům za pochopení a spolupráci.
Mladší žáci: Michal Andrysík, Marek
Martauz, Matěj Kroča, Matyáš Filip,
Vojta David, Eliška Andrysíková a Adam
Vinohradský.
Starší žáci: Petra Filipová, Hanka
Martauzová, Martin Blahák, Lukáš Andrysík, Pavel Filip, Martin Jedlička a Filip Viktorín
Dorostenci: Martina Lvová, Petr Jedlička a Tomáš Martauz.
29. 6. Petropavelské hody
Další ročník kovalovických hodů
se opět neobešel bez dešťových přeháněk. I přes tuto komplikaci se sešlo
dostatek návštěvníků, kteří se přišli
podívat na průvod stárků i večerní taneční zábavu.
Pavel Martauz (žáci)
a Oldřich Večeřa (muži)
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Zpráva o činnosti TJ Sokol Kovalovice
S příchodem jarní
sezóny se přesunuly některé sportovní aktivity do venkovních prostor. Pravidelná
cvičení našich nejmladších se pod vedením Jirky Stejskala a těch starších
pod vedením Standy Žemly přesunula
na hřiště a do lesa. Rovněž nohejbalisté přešli na „letní provoz“. Oddíl badmintonu svoje působiště v tělocvičně

sách 15, 27 a 35 km jej pěšky nebo
na kole absolvovalo celkem 173 turistů, z toho 107 účastníků trasu 15 km,
39 jich absolvovalo trasu 27 km, 24
pak trasu 35 km a neoficiální padesátku projeli na kole 3 účastníci. I letos
jsme navázali na pozitivní zkušenosti
z minulých let a při organizaci Pochodu spolupracovali s ochránci přírody,
kteří nám umožnili u chaty Jeleni-

nezměnil, stejně tak jako kulturisté.
Jarní měsíce, zejména pak květen,
jsou na činnost tradičně velmi bohaté.
Hned prvního jsme uspořádali fotbalové utkání dětí proti rodičům, ve kterém byli rodiče úspěšnější.
Další akcí byl květinový turnaj smíšených dvojic v badmintonu, který
vyhráli Katka Plevová s Jirkou Pujmanem, druzí byli Miluška a Luboš
Vlachovi a na třetím místě se umístili
Katka Plevová a Miloš Antonický.
Nejnáročnější akce nás čekala osmého, kdy jsme pořádali jubilejní 40.
ročník Pochodu osvobození. Na tra-

ce 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. K příjemné atmosféře jistě
přispěla i skupina Experiment, která
zde v odpoledních hodinách vystoupila. Tradiční gulášovou polévku v cíli
Pochodu letos uvařil i „zasponzoroval“ Marek Kousalík, za což mu patří
poděkování.
V měsíci květnu se naše mládež pod

vedením Standy Žemly zúčastnila župního přeboru v atletice v Brně, kde nás
velmi dobře reprezentovala. V kategorii žáků se Adam Vinohradský umístil
na druhém místě, dále se Adéla Vinohradská v kategorii žákyň umístila
na šestém místě a dorostenka Gábina
Žemlová skončila třetí.
V měsíci červnu jsme již posedmé
vyrazili do hor. Tentokrát to byly Vysoké Tatry. I tato výprava se velmi vydařila, takže jsme v příjemné společnosti
strávili krásných 5 dnů plných hezkých
zážitků, o které se s vámi rádi podělíme v samostatném příspěvku.
Velice nás potěšilo, že se nám
po pauze dlouhé několik desítek let
podařilo uspořádat na zdejším Biotopu
minitábor pro děti. Pod vedení Jirky
Stejskala zde děti spolu se svými rodiči strávili příjemný letní víkend. Průběhu tábora je rovněž věnován samostatný příspěvek. Všem organizátorům
patří dík a nám nezbývá, než doufat, že
po mnohaleté pauze podaří tato tradice
zase obnovit.
Na závěr pár informaci k nohejbalu. Oddíl zahájil 16. ročník Východní
konference turnajem ve Viničných Šumicích, který jsme vyhráli. Na dalším
turnaji ve Vítovicích jsme již nebyli tak
úspěšní a skončili třetí. Po dvou turnajích jsme celkově na druhém místě,
o bod za Vinopou. V nejbližší době nás
čeká domácí turnaj, který se uskuteční
v sobotu 19. 7. 2014. Doufejme, že se
nám bude dařit lépe, a proto bychom
chtěli pozvat všechny příznivce nohejbalu, aby nás přišli podpořit. Občerstvení je zajištěno. Závěrečný turnaj Konference se tradičně uskuteční
koncem srpna v Královopolských Vážanech.
Zpracoval:
Miroslav Vlach – starosta

Letní dětský mini tábor na Biotopu
Dětský mini tábor jsme uspořádali o víkendu od 13. 6. do 15. 6. 2014
na Biotopu v Kovalovicích. Zúčastnilo
se ho 12 dospělých a 24 dětí, kteří byli
ubytováni ve vlastních stanech.
Během pátečního odpoledne vyrostla na biotopu stanová vesnička
o počtu 19 stanů. Oficiálním zahájení

proběhlo v pátek v 19:00 hod. vztyčením sokolské vlajky za přítomnosti
starosty obce a starosty jednoty. Následně byly děti rozděleny do dvou kategorií na mladší a starší. Ještě tentýž
večer byla na pořadu stezka odvahy.
Mladší měly vytýčenou trasu v areálu
Biotopu a starší vyrazily pod vedením

svého vedoucího Stanislava Žemly
k posezení pod hradem, odkud se samostatně vracely zpět do tábora.
V sobotu dopoledne byla na pořadu
honba za pokladem. Děti absolvovaly
asi šest kilometrů dlouhou trasu, během které plnily úkoly spojené s poznáváním přírody. Pochod vyvrcholil
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hledáním sladkého pokladu na hradě
Vildenberk. Odpoledne se uskutečnila
táborová olympiáda, která se skládala
ze čtyř disciplín: skok daleký, sprint,
hod míčkem a terénní běh. Na závěr
byly vyhlášeny výsledky a předány
medaile těm nejlepším:
- mladší žákyně: 1. Julie Stejskalová,
2. Adélka Pokorová, 3. Natálka Eisenwortová,
- starší žákyně: 1. Klárka Švábenská,
2. Adélka Vinohradská, 3. Barunka
Šmerdová,
- mladší žáci: 1. Matyáš Filip, 2. Matěj Filip, 3. Štěpán Dudek,
- starší žáci: 1. Michal Andrysík, 2.
Marek Martauz, 3. Lukáš Filip.
V neděli dopoledne jsme zakončili
náš tábor fotbalovým utkáním.
Závěrem bych chtěl poděkovat
všem vedoucím, kteří se podíleli
na organizaci tábora, jsou to Stanislav

Tatry 2014
Výchozím bodem k tatranské anabázi kovalovického týmu, posíleného pěti
pozořickými turisty, byla Tatranská
Lesná, penzion Erika, kde jsme měli
také zajištěnu polopenzi.
Sobotní přesun 21 účastníků osobními auty proběhl individuálně s jedním kontrolním srazem na bývalé
celnici ve Starém Hrozenkově. Brzký
ranní odjezd z Kovalovic nám umožnil
odpolední výjezd z Tatranské Lomnice
na Skalnaté pleso a pochod po magis-
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Žemla, Petra Stejskalová a Jiří Filip.
Dále pak všem, kteří se starali o stravování účastníků a v neposlední řadě
obci za poskytnutí azylu na Biotopu.

Věřím, že tento ročník nebyl poslední
a že bude mít příští rok pokračování.
Zpracoval: Jiří Stejskal
- vedoucí tábora

trále na Hrebienok a dále do Starého
Smokovce. Někteří šli od křižovatky
magistrály s modrou značkou zpět do
Tatranské Lomnice k autům.
V neděli jsme využili tatranskou
električku k přesunu do stanice Popradské pleso a odtud jsme kolem
Symbolického cintorína přišli na Popradské pleso. Po občerstvení jsme se
rozdělili na dvě skupiny, aby ti zdatnější vyšli klikatou strmou stezkou na Ostrvu a dále po magistrále k Batizovskému, respektive až Velickému plesu
a zpět do Smokovce. Druhá skupina
však zvolila neméně náročnou trasu

a po modré se vydala k Hincovu plesu.
Po zdolání strmého výstupu a krátkého
sněhového pole jsme stanuli u zamrzlého Hincova plesa ve výšce 1946 metrů,
které je plochou 20 ha největší a také
nejhlubší na slovenské straně Tater.
V pondělí jsme všichni společně
zdolávali postup Mlynickou dolinou
k vodopádu Skok. Někteří pak zdolali
poslední skalní stupeň za pomoci řetězů až k plesu nad vodopádem. Poměrně méně náročnou trasu jsme zvolili
proto, abychom mohli v odpoledních
hodinách využít blahodárných účinků
termální vody na koupališti ve Vrbově.
Úterý bylo vyvrcholením našeho pobytu v Tatrách. Výkonnější skupina vystoupila ze Štrbského plesa za 4 hodiny
na vrchol Kriváně (2494 m). Zpáteční
cesta z téměř velehorského štítu trvala
asi 3 a půl hodiny. Zbytek výpravy vyjel sedačkovou lanovkou ze Štrbského
plesa k chatě pod Soliskom, aby odtud
vystoupal do výšky nad 2000 metrů
na vrchol Predného Soliska.
Všechny túry jsme prošli bez větších problémů a zdravotní újmy za přijatelného počasí, takže jsme se domů
vraceli spokojeni plní nových zážitků.
Středeční zpáteční cestu jsme si ještě
zpestřili zastávkou v rázovité fatranské
obci Vlkolinca, která leží kousek od
Ružomberka.
Zpracoval:
Zdeněk Stejskal
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100 let od vypuknutí 1. světové války
DUCHOVNÍ OKÉNKO
Milí spoluobčané!
V letošním roce (a to už poměrně za krátkou chvíli), konkrétně 28. července, si připomeneme 100. výročí začátku
jednoho z nejhorších období lidských dějin - 1. světové války. Vše začalo o měsíc dříve, kdy byl v Sarajevu zavražděn
následník rakouského trůnu František Ferdinand d´Este.
Když poté Srbsko dostalo od Vídně takřka nesplnitelné ultimátum a požadavky skutečně nesplnilo, vyhlásilo tehdejší
Rakousko-Uhersko Srbsku válku. Během několika málo dní
se do konfliktu zapojila většina světových velmocí a nastalo 4leté období, které na všech frontách stálo život dohromady 9,5 milionů vojáků, z čehož bylo 300 tisíc českých.
Je v naší vlasti jen velmi málo obcí, kde by nestál pomník
těchto hrdinů. 1. světová válka byla příčinou rozpadu nejen
tehdejších velmocí, ale hlavně tradičních jistot a hodnot,
uspořádání společnosti a celkové světové stability. Stala se
také příčinou vzniku nejhorších diktatur a teroru 20. století. Než konflikt začal, většina evropské populace si vůbec
nepřipouštěla, že by k něčemu takovému mohlo dojít. Mír
se bral jako samozřejmost a že je něčím, co prostě vydrží
navždycky. Mnozí ale byli tehdy znechuceni životem a rostlo
napětí mezi světovými velmocemi. Mnozí toužili po určitém
dobrodružství a válka jim pro to nabídla vhodné prostředí.
Bohužel, když se podíváme na stav dnešní (zvláště české)
společnosti, situace se v mnohém podobá té před 100 lety.
Je mnoho zla a nenávisti v lidských srdcích, ve vztazích, celkově je naše společnost nespokojená a otrávená. Bohužel se
kumuluje i agrese a násilí, což také často vyjde napovrch.
A že by si někdo připouštěl válku? Žádna přece nehrozí; to

Farní den

Výročí 100 let
od začátku 1. světové války

28. 7. 2014
•

18:30 mše svatá

v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Pozořicích za oběti 1. světové války
a zachování míru ve světě

• Průvod

na místní hřbitov,

kde proběhne vzpomínkový pietní akt

jen dětí vraždí postavičky v počítačových hrách – a to je přece JENOM hra, ne? …
Nemilé výročí a oběť našich českých vojáků si v naší farnosti společně připomeneme přesně v den 100. výročí, tedy
v pondělí 28. července, a to v 18.30 hod. v pozořickém kostele slavením mše sv. za oběti války s prosbou o zachování
míru. Poté se přesuneme na hřbitov k pomníku padlých, kde
položíme věnce a zazpíváme naši národní hymnu. Chci již
předem poděkovat Obci Kovalovice i dalším přifařeným obcím za podporu této akce a také Vám všem, kteří se akce zúčastníte, a vůbec všem, kterým ani minulost ani budoucnost
naší evropské společnosti není lhostejná…
S přáním opravdového Pokoje v našich srdcích i pohodových odpočinkových prázdnin a času dovolených
Váš P. Pavel Lacina,
pozořický farář

2/2014

KOVALOVICKÝ ZPRAVODAJ

15

Zelená záplava
Naši „pozořičtí“ ministranti, jsou
rozděleni do 7. skupin dle věku a
každá skupinka má jednoho vedoucího
a pomocníka vedoucího, který se
nazývá ministrant rover. Celkový počet
ministrantů včetně vedoucích je v naší
farnosti nyní 48. Každý ministrant
má jednou za čtrnáct dní službu. To
znamená, že v určitý den by měl přijít
na mši svatou a plnit svěřené úkoly. Aby
se schopnosti našich chlapců rozvíjely,
jsou během školního roku jednou za
čtrnáct dní ministrantské schůzky. Na
nich se vedoucí snaží rozšířit vědomosti
a dovednosti. Ty potom kluci zúročí při
plnění ministrantských stupňů.
Další aktivitou našich ministrantů
Ministrantské setkání v Olomouci
je florbal, fotbal, stolní tenis. Říkáme
si „PoŠuKov zelená záplava“ Pozořice, Na poslední olympiádě jsme postavili
Šumice, Kovalovice a Sivice – z těchto čtyři týmy celkem 29 ministrantů
z celkového počtu 75 kluků ze všech
vesnic se skládá naše farnost.
Název „Zelená záplava“ nám dal zúčastněných pěti farností. Takže
telnický starosta František Kroutil, zelená barva zaplavuje celou olympiádu.
Ministranti POŠUKOV ZELENÁ
pořadatel ministrantských soutěží. Na
soutěže nosíme zelená trička s logem ZÁPLAVA pravidelně trénují jednou za
našeho kostela a je nás bezkonkurenčně čtrnáct dní. První stupeň (kluci od první
na každém sportovním utkání nejvíc: do páté třídy) v tělocvičně ZŠ Sivice

Vážení čtenáři,
věřím, že i o dovolených a prázdninách
rádi sáhnete po dobré knížce.
Spisovatel Jett Kinney nazval své knihy pro malé čtenáře Deníky malé poseroutky. V knihovně máme těchto velice
oblíbených knížek sedm dílů.
Ze života koníčků – Veronika, Lada a Filip tráví u koní
každou volnou chvilku. Ale kůň je náročný přítel. Potřebuje
nejen lásku, ale i pravidelnou péči.
Steinwart Anne – Čarodějnické příběhy. Příběhy o čarodějnicích ve světě pohádek mají rády snad všechny děti.
Příhody Bořka Stavitele – tyto čtyři knihy jsou pro ty
nejmenší. Příběhy Bořka a jeho pomocníků, kteří každý den
pilně budují, opravují a prožívají nejrůznější příhody.
Holčičky určitě sáhnou po knížce Pohádky o vílách.
Přečtou si pohádku o květinové víle Leknínce, o zimní víle
Sněhurce, o víle, která se dloubala v nose, o víle, která nosila rovnátka a mnoho dalších.
Jednoduché ozdoby pro tvořivé děti – 71 nápadů pro
všechny, kteří chtějí vyrobit originální ozdoby pro různé
příležitosti. Knížka je rozdělena na jednotlivá témata, která
jsou uvedena krátkým příběhem. Postup výroby je doplněn
fotografiemi.
Pro děti, které se rády bojí, je určena knížka Mrazivé
příběhy před spaním. Napsala Ingrid Uebe.
I dospělí se někdy rádi bojí. Krkavčí brána – Horowitz

a 2. stupeň v tělocvičně ZŠ Pozořice.
Po prázdninách opět začínáme v
pátek v 12. září v 17.00 ministrantskou
schůzkou, následuje mše a po mši
trénink ve florbale.
Těšíme se na všechny a především
na nováčky:
Petr Šmerda Smrček - vedoucí
ministrantů

Anthony. První díl nové série Síla Pětice plné děsivých a nadpřirozených dobrodružství.
Protivítr – autor Nance John. Thriller o napínavé cestě napříč kontinenty
při hledání útočiště pro bývalého prezidenta.
Měsíční kámen – Kid Bourbon. Řád
mnichů Hubalů ukrývá vzácný drahokam – Měsíční kámen.
Svému majiteli zaručí neomezenou moc a nesmrtelnost. Jednoho dne je ale kámen ukraden….
Láska z kapek deště – Dominika Kirschová. Hlavní hrdinka má před maturitou a plánuje celý svatý týden šprtat.
Jenže všechno dopadne jinak.
Josef Formánek procestoval jako reportér víc jak třicet
zemí světa. V tropickém pralese na indonéském ostrově Siberut strávil několik měsíců a rád se tam vrací. Ale po osmi
letech je ostrov i lidé úplně jiný. Tak vznikla kniha věnovaná
místům a bytostem jenž zmizely a láskám co zůstaly – Syn
větru a prsatý muž.
Zlodějka příběhů, Vraky bez pokladů, Slepá ulička,
Konec záletné lady – to jsou původní české detektivky.
Přeji vám příjemné chvíle s knihou. Knihovna je otevřena každou sobotu od 14 do 16 hodin. V knihovně probíhá
revize, při které bude vyřazeno větší množství knih. Pokud
budete mít zájem, přijďte si z nich vybrat. Budou na chodbě
před knihovnou.
Připravila Milada Terberová
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Tajenka - pohledy do historie
Od dávných dob patřily …(viz tajenka) k farnosti Tvarožná. Tam také jejich obyvatelé chodili do kostela a pohřbívali své předky. V roce 1923 se rozhodli založit
Kostelní jednotu s cílem vybudovat v obci chrám Páně. Již v červenci roku 1923 zakoupili pro tento účel pozemek od hraběte Mitrovského za 7 404 Kč. Na místě stavby
byl nalezen kvalitní kámen, který stačil na vystavění celého soklu kostela, což ještě
povzbudilo nadšení místních obyvatel.
Projekt a rozpočet na stavbu vypracoval Ing. arch. Metoděj Zoubek z Bratislavy. Rozpočet na stavbu činil 500 000 Kč. Výstavbu provedl zednický mistr Lábr
z Křenovic. Základní kámen byl přivezen z Hostýnských vrchů. Již v červnu 1930
byl posvěcen a vztyčen kříž na věž kostela. Díky veliké obětavosti místních věřících,
kteří se na tomto díle podíleli nejen prací, ale především finančním přispěním se
dílo podařilo. Kostel byl dokončen v červnu 1934 a vysvěcen brněnským biskupem
Dr. Kupkou.
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VODOROVNĚ: A. Kolem; květenství; protiklad.- B. Kus dřeva;
výzva; oves (botanicky).- C. Důkaz
neviny; zaúpění; výpravná báseň.D. Sušená tráva; druh ryby; chlapci;
ruský souhlas.- E. Vysoké karty;
tajenka; boční strana.- F. Tohle; cizí
ženské jméno; anglicky „hlas“; škodliví
motýlci.- G. Souzvuky; krátké kabáty;
střílet.- H. Předložka; tatínek; části
paží.- I. Spisy; naprostá neplatnost;
psovitá šelma.
SVISLE: 1. Opasek (zastarale);
úsek závodu.- 2. Velké kolo; část těla.3. Domácky Olga; anglicky „člun“.- 4.
Slovensky „nebo“; ženské jméno.- 5.
Osobní zájmeno; pohádková postava.6. Značka mouky; sáhnutí; zde.- 7.
Louže; velká místnost.- 8. Dělati
operaci.- 9. Stromový porost; dělat
kvočnu.- 10. Slovensky „jíl“; výkvět;
značka radia.- 11. Pokrývka hlavy;
pašované zboží.- 12. Plody; maminka.13. Domácky Josefa; jméno herce
Polívky.- 14. Důrazný zápor; údolí.- 15.
Druh lodi; Evropan.
Pomůcka: Avena, Beate, boot, vote.
Autor: Ing. Ladislav Majer
Řešení tajenky z minulého čísla:
HANÁCKÉ VERSAILLES

Vítáme do života
JIŘÍ TESAŘ
28. dubna 2014

Naši jubilanti
KVĚTEN–ČERVENEC
Šmerdová Emilie
92
Kalábková Zdeňka
85
Sekvencová Květoslava
80
Stejskal Zdeněk
75
Richterová Milada
75
Stará Jana
75
Štark Antonín
70
Kocáb Pavel
70
Sobota Jiří
70
Kaluža Alois
70
Filipová Alena
60
Gabriel Josef
60
Šmerda Stanislav
60

Stavění máje

Blahopřejeme všem jubilantům a přejeme jim pevné zdraví a dobrou pohodu do
dalších let.
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