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Vážení spoluobčané,
letní období je za námi, dětem začal nový školní rok,
ve školních budovách i v jejich bezprostředním okolí je opět
rušno. Kolem budovy naší MŠ již touto dobou mělo stát lešení a práce na výměně oken a zateplení budovy měly být
v plném proudu. Není tomu tak, protože firma SKR stav,
s.r.o., která bude zateplení realizovat, nepřevzala staveniště
z důvodu zvětšení trhlin v omítce hlavní budovy a nemohla by poskytnout záruku na zateplovací práce. Nejprve bylo
třeba řešit tento problém a na podkladech zjištění několika
firem zabývající se statikou se potvrdilo, že u starých budov
(škola postavena v roce 1905), které mají základy skládané
z kamenů, dochází díky povětrnostním vlivům k pohybům
v základové spáře. To se týká zvláště Kovalovic, které leží
na jílovitém podloží.
Z několika nabídek jsme vybrali firmu SARON statika s.r.o., která teď v podzimních měsících provede stažení
budovy lany ve třech úrovních a podbetonování pěti rohů
základů budovy. Tato nepředvídatelná skutečnost pro nás
znamená zajistit cca 900.000,-Kč navíc.
Po zajištění statiky budovy bude v jarních měsících příštího roku provedeno zateplení budovy s výměnou oken a dveří. Ukončení projektu zateplení musí proběhnout nejpozději
do 31. 8. 2015, což je podmínkou přislíbené dotace SFŽP.

Ještě malé ohlédnutí za uplynulou letošní koupací sezónou. Červnový nástup vyšších teplot nás navnadil, že letošní léto bude parné, opak však byl pravdou. Sezóna skončila
10. srpna, což se ještě za osm let provozu biotopu nestalo.
Letos koupací biotop navštívilo 12.853 lidí, příjem ze vstupného činil 385 715,- Kč, příjmy celkem 399 547,- Kč. Provozní výdaje 453 646,- Kč byly vyšší z důvodu oprav mola
před zahájením sezóny v objemu 136 380,- Kč a investicí
filtračního zařízení 101 759,- Kč. Jen pro zajímavost za osm
let provozu, koupací biotop navštívilo úctyhodných 131 324
platících návštěvníků!
Vážení občané, ač se to nezdá, čtyřleté volební období
končí… O tom, kdo bude pracovat v dalším období v zastupitelstvu obce, rozhodnete vy, voliči, ve dnech 10. a 11. října.
Věřím, že vám není lhostejné dění v obci, ve které žijete,
a přijdete vybrat kandidáty do devítičlenného zastupitelstva
Obce Kovalovice. Patříme k volebnímu obvodu 57, takže
současně proběhnou i volby do třetiny senátu. Seznamte se
dobře se způsobem hlasování v komunálních volbách, aby
zbytečně nedocházelo k propadnutí volebního hlasu!
Závěrem děkuji zastupitelům, spolkům, organizacím,
sdružením, podnikatelům a všem občanům, kteří se jakoukoliv měrou podíleli na rozvoji obce, ať už v oblasti kultury,
sportu či pomohli při opravách, případně investicích.
Starosta obce
Milan Blahák
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Ze zasedání Zastupitelstva obce Kovalovice
Výpis z usnesení č. 21/2014
ze dne 29. 7. 2014
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno
8, je tedy usnášeníschopné.
Zvolilo: - zapisovatelku: Jiřinu Kotvrdovou, a ověřovatele zápisu: Stanislava Pernicu a Jana Hřebíčka.
Zastupitelstvo obce:
Rozhodlo:
odložit program jednání o týden
z důvodu nevyjasněného položkového
rozpočtu stavby Zateplení a výměnu
otvorových výplní MŠ Kovalovice, finančního krytí stavby a výběru dodavatele stavby. - Usnesení č. 3/21/14

Výpis z usnesení č. 22/2014
ze dne 5. 8. 2014
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno
7 je tedy usnášeníschopné.
Zvolilo: - zapisovatelku: Jiřinu Kotvrdovou, a ověřovatele zápisu: Stanislava Pernicu a Jana Hřebíčka.
Zastupitelstvo obce:
•

•

•
•

•

Schvaluje:
zhotovitele na provedení díla „Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ
Kovalovice, firmu SKR stav, s.r.o.
se sídlem v Brně, Nováčkova 18,
IČ:269961474 za cenu 2.820.494,Kč bez DPH s realizační dobou plnění 60 dnů - usnesení č. 3/22/14
smlouvu
o
smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030012642/001 E.on – usnesení
č. 5/22/14
rozpočtové opatření č. 3 dle přílohy
– usnesení č. 6/22/14
podání žádosti o dotaci a s tím spojenou administraci z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
na akci budování víceúčelového
hřiště pro obec Kovalovice a rekonstrukci přírodního koupacího
biotopu ze Státního fondu životního
prostředí z programu OPŽP firmou Iww, s.r.o. se sídlem Kroměříž, Kostelany 161, PSČ: 767 01, IČ:
27678202.- usnesení č. 7/22/14
zpracování projektové dokumentace pro žádost o dotaci z OP Životní

prostředí (6. 3 - Obnova krajinných
struktur) v části obce „Pastvisko“ –
Lokální biocentrum, firmou Ing. Remeš krajinné inženýrství a zahradní
architektura, Nové domky 131, Dolní Životice, 747 56, IČ:75351153. –
usnesení č. 8/22/14
• úhradu neinvestičních transferů
MěÚ Šlapanice za projednávání
přestupků 1-6 - 3.000,- Kč a úhradu 7.630,- Kč Městysy Pozořice
na opravu památníku obětem I. svět.
války –usnesení č. 9/22/14
Pověřuje:
• starostu obce k jednání a učinění
veškerých úkonů potřebných pro
podpis smlouvy o dílo s vítězným
uchazečem firmou SKR stav, s. r. o.
- usnesení č. 4/22/14

Výpis z usnesení č. 23/2014
ze dne 22. 9. 2014
Zastupitelstvo obce:
konstatuje, že z 9 členů je přítomno
9 je tedy usnášeníschopné.
Zvolilo: - zapisovatelku: Jiřinu Kotvrdovou, a ověřovatele zápisu: Stanislava Pernicu a Petra Filipa
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje:
• dodatek č. 1 smlouvy o dílo
č. 14/235 s firmou SKR stav, s.r.o.
se sídlem v Brně, Nováčkova 18,
IČ: 269961474, z důvodu objektivně nepředvídaných okolností, které

•

•

•
•

vyžadují zastavení stavebních prací.
Mění se bod 3.2. smlouvy - stávající text se ruší a nahrazuje textem
novým ve znění: „Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději 30. 6.
2015.“ Ostatní ujednání smlouvy se
nemění - usnesení č.3/23/14
dodavatele stavby na akci Statické
zajištění budovy MŠ Kovalovice firmu SARON statika s.r.o. Maničky 5,
Brno 616 00, IČ:15547299 za cenu
767.904,12 Kč bez DPH - usnesení
č. 4/23/14
úvěrovou smlouvu č.0393082499 od
České spořitelny, a.s. do výše 1,4 mil
Kč na projekt „Zateplení a výměna
otvorových výplní MŠ Kovalovice“.
Tato smlouva nahrazuje úvěrovou
smlouvu č.0392180409 schválenou
usnesením č.3/17/13 ze dne 28. 11.
2013 - usnesení č.6/23/14
rozpočtové opatření č.4 dle přílohy usnesení č.7/23/14
smlouvu o investičním příspěvku
na zajištění stavby „Splašková a dešťová kanalizace, lokalita Za Školou“
mezi Svazkem obcí pro vodovody
a kanalizace Šlapanicko a obcí Kovalovice - usnesení č.8/23/14

Pověřuje:
• starostu obce k jednání a učinění
veškerých úkonů potřebných pro
podpis smlouvy o dílo s vítězným
uchazečem firmou Saron statika
s.r.o.- usnesení č. 5/23/14
Milan Blahák - starosta
Ivan Sukovatý - místostarosta

První řada zleva: Jan Hřebíček, Jiřina Kotvrdová, Petr Filip
Druhá řada z leva: Milan Blahák, doc. MUDr. Radomír Buček CSc., Ivan Sukovatý, Stanislav Pernica, Josef Kadlec, Petr Šmerda
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Jak se z nás stala velká Beruška
V posledním srpnovém týdnu jsme se intenzivně připravovali na otevření nové třídy
pro 27 dětí. Prvními hosty a návštěvníky se
stali rodiče, kteří přišli na důležitou informační schůzku ve čtvrtek 28.srpna.
V pondělí 1.září se otevřely dveře MŠ celkem pro 37 nových dětí. Celkem jsme tedy přivítali 55 dětí.
Od rána měly paní učitelky i ostatní zaměstnankyně plné
ruce práce ... chovalo se, uklidňovalo, hrálo, zpívalo … prostě všechno, ale někdy ani to nepomáhalo. Sešli jsme se
v nízkém věkovém průměru, a tak se není co divit (vždyť
na to máme právo...).
V Berušce jsme se pro dobré rozlišení rozdělili na Ježky
a Žabičky. O Žabičky v tomto školním roce budou svědomitě
pečovat dvě paní učitelky: Lenka Korábová a Petra Stejskalová. Ve třídě Ježků se budou potkávat děti s paní učitelkou
Soňou Hromkovou a paní ředitelkou Helenou Skolkovou.
V kuchyni paní kuchařce Katce Plevové pomáhá od 1. září
paní Radka Viktorinová. O celou školku se stará paní Jitka
Čulíková. Díky výborné spolupráci obcí Kovalovice a Viničné Šumice vznikly v přízemí stávající budovy dvě světlé,
prostorné místnosti, které začaly sloužit dětem a rodičům.
Naše poděkování patří všem rodičům, kteří přispěli do vybavení třídy různými pěknými hračkami. S beruškou Mášou
začínáme tedy třetí společný rok – tentokrát Indiánský rok.
Budeme si povídat, učit se a zkoušet, co všechno má takový indián umět. Být samostatný, statečný, pomáhat druhým, umět poznat stopy zvířat, naučit se indiánský tanec,
pokřik… A každý dostane své indiánské jméno….. Naše
celoroční úsilí vyvrcholí opět velkou zahradní indiánskou
slavností.
Těšíme se, jak nám bude společný rok v novém obsazení
ubíhat a těšíme se opět na příjemnou spolupráci s vámi –
rodiči.
Sluníčko na Nemojanském mlýně ... .
Konečně se na jeden den proměnlivé počasí v září
umoudřilo a my poprvé – Velká beruška – jsme se vypravili
ve středu 24. září na společný výlet na Nemojanský mlýn
a farmu.
Za novými zážitky se vydalo 22 Ježečků a 15 Žabiček
(ostatní byli nemocní) v doprovodu paní učitelek a maminek.
V krásném údolí mlýna jsme si prohlédli jezírko s velkými

barevnými rybami, ovečky, kozy, pávy, papoušky… a všichni, kdo měli odvahu se mohli povozit na koni. Je přece prima
zkusit něco nového.
Poté nás čekala procházka lesem na farmu. Cestou bychom rádi viděli daňky (ale to se nepodařilo). Žabičky měly
větší štěstí, viděly celé stádo na louce.
Na farmě jsme se vydováděli na dětském hracím hřišti,
skluzavce a pískovišti.
Zkrátka budeme mít na co vzpomínat!
Naše poděkování patří především paní učitelce Hromkové, která nám celý výlet zorganizovala, dále maminkám,
které to krásné podzimní dopoledne strávily s námi: paní
Gillové, paní Kalčíkové, paní Buchtové, paní Hynkové, paní
Šantavé, paní Mackové, paní Martauzové, paní Žižkové, paní
Polusové, paní Kalouskové.
Zdravice pana učitele
Vážení rodiče, prarodiče a přátelé MŠ v Kovalovicích,
uplynul již nějaký čas z nového školního roku a já jsem si
uvědomil, že jsem se s mnohými z Vás na konci minulého
školního roku ani nestačil rozloučit. Proto bych chtěl touto
cestou napravit svůj „hříšek“. Všem, kteří byli překvapeni
touto změnou v personálu MŠ, se také chci omluvit za zpoždění této zdravice. Přešel jsem na pracoviště do Židlochovic
na první stupeň ZŠ Židlochovice. Vedla mě k tomu ekonomická situace a to ohledně dojíždění. Do Kovalovic jsem dojížděl 40 kilometrů a do Židlochovic to mám pouhých pět.
Proto, když jsem dostal nabídku z vedení ZŠ Židlochovice
na post učitele, tak jsem moc dlouho neváhal. To ovšem nemění nic na faktu, že mi Kovalovice navždy zůstanou v srdíčku a vždy, když to jen trošku půjde, tak se tam rád budu
vracet. Tak úžasnou spolupráci rodičů se školičkou snad už
nikdy neuvidím, prostě super, jedna velká rodina. Velké díky
patří teď již mému „bývalému“ kolektivu spolupracovníků
(paní ředitelce a děvčatům), také chci poděkovat za velmi
vstřícnou spolupráci OÚ Kovalovice v čele s panem starostou Milanem Blahákem, který byl vždy velkou oporou MŠ.
Ještě jednou Vám všem děkuji za nádherné dva roky života,
na které nikdy nezapomenu!!
S pozdravem a přáním krásných dnů do budoucna Váš
Jiří Gebauer
Více informací z dění MŠ Kovalovice naleznete na webových stránkách: http://ms-kovalovice.webnode.cz/
Stránku připravila
Mgr. Helena Skolková a Ing. Markéta Hynková
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Zprávy ze školy

Zprávičky ze
života
školní
družiny
Cílem pobytu
ve školní družině je smysluplné využití volného času, prožívání radostných chvil, jistoty
a bezpečí se svými kamarády. K tomu účelu je
využívána široká nabídka aktivit, jejichž zkrácený výčet z uplynulých jarních měsíců vám

nyní nabízíme.
Březen je měsícem nového života. Přišlo jaro a s ním
počasí, které nás vytáhlo ven ke hře s míči či na honěnou.
Abychom se definitivně zbavili zimy, vyrobili jsme Moranu,
společně odnesli k potoku a po vodě poslali pryč s říkankou
na rozloučenou. Povídali jsme si o Zemi jako modré planetě
a nositelce všeho živého. U hádání, hlavy lámání jsme řešili
kvízy, rébusy a křížovky. První jarní den jsme přivítali písničkami a hrou na hudební nástroje.
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i letos jsme uspořádali exkurzi na OÚ Viničné Šumice. Srdečně nás přivítal pan starosta a ochotné paní úřednice nás
provedly kancelářemi. Ještě jednou touto cestou děkujeme.
A potom už nám otevřely své dveře tolik očekávané prázdniny.
Tamara Kalábová

Turistický kroužek 2013/2014
Poslední setkání turistů v roce 2013 proběhlo ve třídě.
Náplní hodiny bylo uzlování, práce s buzolou a prohlížení fotografií z minulých akcí. Pro zpestření jsme si zahráli také
Kimovu hru. Do přírody jsme opět vyrazili až v novém roce.
Za cíl první túry v roce 2014 jsme si vybrali jeden z nejvyšších bodů jižní části Drahanské vrchoviny – Kalečník. Zdolat
tento vrch se nás vydalo dvanáct.
Za spíše jarního než lednového počasí jsme vyšli Hradskou
ulicí, okolo Kopanin, přes Vysokou k Žalmanovu kameni. Odtud je to již kousek cesty na samotný vrch, který se nachází
v nadmořské výšce 533 m. Byla zde mlha a my jsme pospíchali na rozcestí pod Kalečníkem na svačinku. Vítovským
žlebem okolo studánky U Dudka jsme se snažili uniknout
stmívajícímu se lesu. Okolo šumické hájenky a Hradskou ulicí jsme ke škole scházeli již za tmy. Túra to byla ve srovnání
s předchozími náročnější. 12 km s převýšením 250 m všechny dokonale prověřilo. Zapálený turista se však nenechá odradit a zůstane nám věrný.
Kovalovice, místní část Stará Pošta
Při naší další akci jsme využili oschlých a schůdných polních cest a vydali jsme se ke Staré Poště. Samota, čítající
několik domů, patří do katastru obce Kovalovice. Zde jsme
si prohlédli stáj a ve výběhu pasoucí se koně. Posvačili jsme
na selském dvoře a pověděli si pár slov o historii tohoto místa, spjatého s Napoleonem a bitvou u Slavkova. Cestou domů
jsme si užívali zapadajícího sluníčka.

Dubnové činnosti probíhaly zcela jarně a velikonočně. Vysévali jsme osení, aranžovali vajíčka, zdobili školu. Formou
maňáskového představení „Franta Slušný“ jsme si ukázali
správné chování v dopravních prostředcích, u lékaře, v obchodech. Ostříží zrak nám měl připomenout bezpečnost
na chodníku i na silnici. „Hoř, ohníčku, hoř!“ – noc z 30. 4.
na 1. 5. je čarodějná a naše čarodějnice rejdily na košťatech
a plnily kouzelné úkoly. „Ptačí dovádění“ byl název projektu,
prostřednictvím kterého jsme se dozvěděli mnohé ze života
ptačí říše.
V květnu již celá příroda hýřila barvami a krásně voněla. Seznamovali jsme se s rostlinkami, hmyzem a naslouchali
zpěvu ptáků ve větvích stromů. Zdravotníci v akci nám ukázali ošetření drobného poranění. Nezapomněli jsme na naše
maminky a babičky a vyjádřili jim lásku a úctu malým dárečkem k jejich velkému svátku. Účastnili jsme se výtvarné
soutěže „Požární ochrana očima dětí“ a vyráběli věrné kopie
hasičských aut z odpadového materiálu. Naše obrovské snažení bylo oceněno odbornou porotou a zástupci hasičů nám
předali krásné věcné výhry a diplomy.
Červen již dýchal prázdninovým dobrodružstvím. Virtuální putování nás zavedlo na hrady, zámky, do lesů a hor, jeskyní i moří. Ušili jsme si výletní taštičky na sluneční brýle
či jiné drobnosti, z korálků jsme vyráběli šperky. Navštívili
jsme knihovnu, kde se nám s milým úsměvem věnovala paní
knihovnice Puklová. Děkujeme! Stejně jako každý rok, tak

Putování za studánkami
S příchodem jara jsme se zaměřili na poznávání studánkové stezky. Rozhodli jsme se podívat ke studánkám - Tři studýnky a U Dudka. K první jsme přišli od hájenky přes Malou
Vysokou. Po svačince jsme pokračovali lesem nazývaným
Bukovec do Vítovického údolí ke studánce U Dudka. Cestou zpět jsme obdivovali skalní útvary, které se v údolí nachází.
Žalmanova studánka
Krásná lesní cesta přivedla členy turistického kroužku
k Žalmanově studánce. Její voda nás příjemně občerstvila.
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U Žalmanovy boudy jsme si prakticky
vyzkoušeli určování azimutu.
Srnčí studánka
Další studánkou, kterou jsme se
rozhodli vyhledat, byla Srnčí nebo také
Kroupova. Na začátku naučné stezky
Rékoví jsme odbočili na „Prostředňák“,
po kterém jsme vystoupali až na vrstevnici vedoucí od Žalmanovy boudy
k hájence na Jezerách. Cíl naší cesty se
nachází v její těsné blízkosti. Na zpáteční cestě jsme chvíli poseděli u rybníčku
v Rékoví.
Pařezová studánka
Výprava k Pařezové studánce a Jelence byla poslední turistickou akcí zaměřenou na poznávání lesních studánek
v našem okolí. Svou délkou, 12 km, patřila v letošním roce k nejnáročnějším.
Je jen škoda, že se nezúčastnila většina
členů kroužku. Jelenice, u které se studánky nacházejí, nabízí řadu přírodních

zajímavostí. Mimo jiné studánky Habrovou a Na aleji, které jsme si z časových
důvodů nemohli už prohlédnout.
Pro zpestření činnosti jsme závěrečnou vycházku, spojenou s opékáním
špekáčků, naplánovali na „Sokolák“ do

MOBILNI SVOZ ODPADU
OBEC KOVALOVICE
Sobota 25. října 2014
Harmonogram svozu:
odpad

stanoviště

čas

Technické zabezpečení

Objemný odpad

Na Place vedle
restaurace

9.00-11.00

1 ks, kontejner 40 m3

Elektro odpad

Na Place vedle
restaurace

9.00-11.00

1 ks, kontejner 18 m3

Nebezpečný
odp.

Na Place vedle
restaurace

9.00-11.00

bedny na nebezpečný
odpad -odvoz valník

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

Vítovic. Žízeň jsme uhasili v místní restauraci.
Eva Jašková

Začal nový školní rok
Tak už nám to zase začalo! Děti si
kladou pořád stejnou otázku, proč jen
ty prázdniny tak rychle utečou? Ale my
dospělí víme, že i školní dny uplynou
jako voda, ani se nenadějeme a budeme
o rok starší. První školní den začal slavnostně. Paní učitelky a další zaměstnanci se společně sešli s dětmi, rodiči, prarodiči a přivítali především prvňáčky.
Naši hosté, pan starosta Josef Drápal,
pan starosta Milan Blahák a paní Z. Vlachová, je také přišli pozdravit a předali
jim dárky. V letošním roce usedne do
lavic v prvním ročníku dvacet dva dětí
z Viničných Šumic a Kovalovic. Přáli bychom si, aby jim mezi námi bylo dobře,
budeme se učit navzájem komunikovat,
naslouchat si a vycházet vstříc.
Milí žáčci, vážení rodiče a kolegyně,
dovolte, abych vám popřála úspěšné vykročení do nového školního roku.
Olga Růžičková

V PÁTEK 7. 11. 2014
v 17 hodin
se uskuteční tradiční

MARTINSKÝ

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Sraz u drogerie paní Blahové
průvod bude zakončen „Na Place“
opékáním špekáčků
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Zpráva o činnosti TJ Sokol Kovalovice
Prázdniny znamenají
pro cvičení a tréninky
vždy menší útlum, protože dostávají přednost jiné rekreační
aktivity. Výjimkou byl badminton, kde
tréninky žen i mužů probíhaly v nezměněném rozsahu i během prázdnin.
Letní období naopak znamená každoroční zvýšení provozu na hřišti
v souvislosti s provozem biotopu.
Oddíl nohejbalu se během prázdnin
více zaměřil na údržbu areálu. Členové
oddílu provedli nátěr opěrné zdi, dále
pak nátěry obou přístřešků a v současné době probíhá nátěr oplocení kurtu.
Od října se oddíl přestěhuje do tělocvičny ZŠ v Pozořicích.
Od září začali pravidelně cvičit naši
nejmenší pod vedením Jirky Stejskala.
V průběhu prázdnin absolvoval oddíl
nohejbalu poslední dva turnaje 16. ročníku Východní konference. Před těmito
turnaji byli Staří orli na druhém místě
s nejtěsnější ztrátou 1 bodu na Vinopu. Díky vítězství ve Vítovicích se jim
podařilo postoupit na první místo s náskokem 1 bodu. Před závěrečným turnajem v Královopolských Vážanech se
tak zdálo být všechno otevřené. Zásluhou velmi dobrého výkonu a zaváhání
Vinopy se nám podařilo suverénně zvítězit, takže jsme Východní konferenci
opět vyhráli s luxusním náskokem 9
bodů před druhou Vinopou.
Toto vítězství bylo již třetí po sobě,
což se dosud žádnému z družstev nepodařilo. V šestnáctileté historii Konference tak Kovalovice s osmi vítězstvími posílily svoji vedoucí pozici před
druhými Viničnými Šumicemi, které
získaly šest vítězství.
Během září se nám podařilo uskutečnit náš záměr, na který jsme se
připravovali několik let. Jednalo se
o opravu střechy nad tělocvičnou. Tato
oprava byla nutná hned ze dvou důvodů.
Hlavním důvodem byla skutečnost, že
v zimním období často docházelo k navátí sněhu na půdu a při jeho tání pak
k zatečení vody na podlahu tělocvičny,
což v jedné sezóně dokonce způsobilo
vzedmutí parket. Druhým, neméně význam důvodem byla skutečnost, že realizace této akce je základním předpokladem pro to, abychom mohli provést
zvýšení stropu v tělocvičně.
První zářijovou sobotu jsme provedli demontáž krytiny, její očištění a ulo-

žení. Během týdne provedla odborná
firma demontáž střešních latí a klempířských prvků, osazení parozábrany,
montáž nových latí a okapů. Zpětnou
montáž krytiny, kterou jsme plánovali
na následující víkend, nám zhatilo nepříznivé počasí, takže jsme byli nuceni
přesunout práce na další víkend. To už
nám počasí přálo, takže krytina byla
úspěšně položena. Následující sobotu
provedla odborná firma instalaci hřebenáčů.
Je třeba konstatovat, že se jednalo
o velmi náročnou akci, kterou se podařilo zvládnout díky hromadnému zapojení členů jednoty a jejich příznivců.
V obou termínech jsme zaznamenali
kolem 25 brigádníků. Za odvedenou
práci patří všem poděkovat.

Největší dík však patří Marku
Kousalíkovi, a to nejen za jeho odbornou technickou pomoc, ale především
za velmi výraznou finanční podporu,
bez které by bylo dost obtížné tuto náročnou akci realizovat.
V současné době se snažíme získat
další finance, abychom mohli dokončit
náš záměr. V případě dostatku finančních prostředků bychom chtěli instalovat zateplení a následně osadit nový
strop, včetně elektroinstalace. Po té
pak zlikvidovat strop původní. Jak je
patrno, čeká nás ještě mnoho práce,
proto budeme vděční za každý finanční, či materiálový příspěvek.
Miroslav Vlach
starosta TJ
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Co jste hasiči, co jste dělali…?
Zpráva o činnosti
SDH Kovalovice od
července do září 2014:
ČERVENEC
2. – 6. 7. Říčky (žáci)
Prázdninového soustředění na Říčkách se zúčastnilo 15 dětí, 5 vedoucích
a kuchař. Pětidenní pobyt na louce
„U mostu“ nám zpříjemnilo slunečné
počasí. Tradiční prázdninový program
jsme si letos zpestřili návštěvou mistrovství republiky mládeže v požárním
sportu, které se shodou okolností konalo v Brně v termínu našeho soustředění. Byl to pro nás pro všechny mimořádný zážitek vidět soutěže, kterých
se sami účastníme, ale na té nejlepší
úrovni. Ještě máme co dohánět…
SRPEN
24. 8. Velatice (muži)
Po letním období klidu jsme 24. 8.
zavítali na soutěž ve Velaticích. Naší
prioritou byla obhajoba loňského vítězství. Soutěže se oproti loňskému roku,
kdy se dostavily pouze 4 týmy, účastnilo celkem 6 družstev. Domácí tým začal zostra a my jsme věděli, že k prvnímu místu vede jenom bezchybný výkon
a vylepšení našeho loňského časového
rekordu. Možná právě tato skutečnost
vedla k přemíře snahy, která vyústila
v upuštění stroje na zem. Nejvíce pád
odnesl startovací spínač, díky němuž
se nedařilo dlouhé sekundy stroj nastartovat. I když se nám to nakonec
podařilo, věděli jsme, že se stupni vítězů je konec. Výsledný čas 2:26 nás
odsunul až na 4. místo. Z vítězství se
radoval domácí tým z Velatic, druhá
skončila Tvarožná a třetí Viničné Šumice. Za naše družstvo soutěžili: Petr
Jedlička, Patrik Lev, Tomáš Šmerda,
Michal Valter, Pavel Valter a Oldřich
Večeřa.
30. 8. Březník (muži)
V sobotu 30. 8. jsme se vydali do Březníku, kde probíhaly oslavy
120. výročí založení tamního sboru.
Za SDH Kovalovice absolvoval slavnostní průvod obcí náš soutěžní tým,
starosta sboru Stanislav Pernica, velitel sboru Vladimír Filip a řidič Pavel
Martauz. Po oficiálním zahájení oslav
přišla na řadu každoroční soutěž. Stejně jako ve Velaticích jsme nastupovali

jako obhájci loňského prvenství. Soutěžní pokus se nám relativně podařil.
Zprvu hrůzostrašně vypadající situace
u rozdělovače nakonec dopadla pouze
sprchou vody pro několik zúčastněných a výsledný čas 4:05 můžeme zařadit mezi ty povedené, byť na vítězství
to tentokrát nestačilo. I tak si druhého
místa vážíme. Vítězství vybojoval domácí Březník, na třetím místě se umístily Žabčice. Soutěže se účastnili: Petr
Jedlička, Patrik Lev, Marek Šmerda,
Tomáš Šmerda, Michal Valter, Pavel
Valter a Oldřich Večeřa.

31. 8. Tvarožná (muži)
Hned druhý den jsme se zúčastnili
soutěže ve Tvarožné, kde na fotbalovém hřišti probíhal sportovní požární
útok. Vzhledem k výkonnosti strojů našich konkurentů jsme nemohli pomýšlet na vítězství, ale stejně jako na každé
jiné soutěži jsme se snažili dosáhnout
co nejlepšího výsledku. S dosaženým
časem 26:96 jsme byli nakonec spokojeni, i když to znamenalo až 24. místo
z celkových 31 zúčastněných týmů.
Rozdíl ve výkonnosti strojů je patrný
při porovnání našeho výsledku s vítězným týmem z Tučap, který čas stlačil
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na 17:86. Na soutěži startovali: Petr
Jedlička, Patrik Lev, Tomáš Martauz,
Marek Šmerda, Michal Valter, Pavel
Valter a Oldřich Večeřa.

hrál. Naše družstvo tvořili: Petr Jedlička, Patrik Lev, Tomáš Martauz, Marek
Šmerda, Michal Valter, Pavel Valter
a Oldřich Večeřa.

ZÁŘÍ
14. 9. Mokrá (muži)
Po čtrnáctidenní přestávce jsme se
vydali do Mokré. Zde se 14. 9. konala podobná soutěž jako ve Tvarožné.
Oproti Tvarožné je ovšem požární útok
kratší o jednu hadici. I přes nepřízeň
počasí jsme chtěli navázat na výkon
z předchozí soutěže a pokořit další
z našich rekordů. Požární útok se nám
však vůbec nepodařil a navíc jsme byli
diskvalifikováni pro nesportovní chování. Skončili jsme tak na samém konci
výsledkové listiny. Z 20 týmů si nejlépe
vedl tým z Myslejovic, který soutěž vy-

20. 9. Žabčice (muži)
Poslední možnost, kdy jsme mohli
bojovat o vítězství, se nám naskytla 20.
9. v Žabčicích. Jedná se o soutěž s příjezdem, kdy tým po cestě plní ještě další úkoly. Letos v kategorii mužů soutěžily 4 týmy. Na trať jsme vyrazili jako
první, takže jsme nemohli kalkulovat
s výsledky soupeřů. Soutěžní pokus
se nám sice vydařil, ale drobná kaňka, v podobě deseti trestných sekund
za spadenou přilbu, nám dělala vrásky
na čele. Domácí tým totiž tento čas obvykle pokoří. V průběhu soutěže tomu
také vše nasvědčovalo. Žabčice však

Z naší knihovny
Milí čtenáři, ráda bych vám představila
nové knihy v naší knihovně.
Vyhnání Gerty Schnirch – K Tučková – autorka bestselleru Žítkovské bohyně. Román o odsunu brněnských Němců.
Pochod v noci 30.5.1945 končí v Pohořelicích. Gerta a některé ženy se zachrání při nucených pracích na Jižní Moravě.
Román o vině Čechů a Němců, o tom, zda je možné odpustit
a porozumět. Mimo to se stáváme svědky složitého vztahu
matky a dcery, nepochopení dvou generací.
V Měsíci máji – dvě povídky od Vlasty Javořické.
Seznam smrti a Kobra. Dva romány plné napětí od
Fredericka Forsytka.
Poslední aristokratka – autor Evžen Boček. Hrabě
F.A. Kostka s manželkou a dcerou Marií se vrací z Ameriky
do Čech, aby převzal rodové sídlo – zámek Kostku. V deníku
Marie, posledního potomka rodu, nenajdete sex, násilí ani
vraždy. Má jedinou snahu – pobavit čtenáře. Volné pokračování najdete v knize Aristokratka ve varu.
Vražda na mexický svátek – autorka Harrisová L. Další záhadný případ vyšetřuje bývalá jeptiška Christine Bennetová.
Lék na smutek – napsala Táňa Keleová. Na lékařku Mariku se valí jedna pohroma za druhou. Manžel umírá na rakovinu a krátce na to ztratí i jediného syna. Všechno pro ni
ztrácí smysl. Ale život pro ni má nová překvapení.
Zázraky se dějí – Koepckeová Juliana. Příběh podle
skutečné události. Měl to být začátek vánočních prázdnin.
Sedmnáctiletá Juliana jediná přežila havárii letadla, které se
zřítilo do peruánského pralesa. Po jedenácti dnech putování
pralesem se konečně dostala zpátky k lidem.
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doplatily na nesehranost při montování
sacího vedení a navíc byly stejně jako
my penalizovány deseti sekundami
za špatně uložené můstky. Ve výsledku
jsme tak domácí porazili o více než 20
sekund. Čas 3:30:92 nám přinesl letošní první výhru. K této skutečnosti se
asi hodí přirovnání - Pozdě, ale přece!
Na druhém místě se tedy umístil sbor
ze Žabčic, ze třetího místa se radovali
hasiči z Březníku. Vítězství vybojovali: Patrik Lev, Marek Šmerda, Tomáš
Šmerda, Michal Valter, Pavel Valter
a Oldřich Večeřa.
Stránky soutěžního týmu SDH Kovalovice:
www.sdhkovalovice.cz
Pavel Martauz (žáci)
a Oldřich Večeřa (muži)

Měsíc nad horami – Laureen Anne.
Lilian doprovází svého dědečka na Nový
Zéland, aby zde vybudovali hvězdárnu.
Ale dědečkův tajný dávný slib změní
celý její život.
Radši nekoukat – Ivanka Devátá má
dar vidět i v obyčejných věcech a událostech zajímavé náměty pro své fejetony. V této knize jich
shromáždila víc jak šedesát. Všechny jsou plné laskavého
humoru.
Prázdniny blbce číslo 13 – autor Kratochvíl Miloš. Tadeáš je prima kluk, ale učení mu do hlavy neleze a vysvědčení je pro něj noční můra. Štěstí, že ho čekají prázdniny plné
smíchu a legrace u babičky a dědy.
Deník mimoňky – Russellová R. Školačka Nikky Maxwellová si píše deník. Kamarádky, škola, kluci, školní noviny – zkrátka všechno, co prožívá.
Deník malého poseroutky – osmý díl potěší určitě
všechny malé čtenáře předchozích dílů. Tyto knížky jsou
stejně oblíbené jako Harry Potter.
Zombie z jeskyně, Záhadný duch, Palác stříbrných
panterů – autor Thomas Brezina. Jeho knihy byly přeloženy do 35 jazyků. Píše pro mládež knihy plné dobrodružství
a záhad. Čtenáři mohou řešit záhady v knihách s Klubem
tygrů pomocí superlupy.
Jak se zbavit , Mstivý Soni – Jiří Holub. Příhody dětí
z páté třídy, rodičů a učitelského sboru v jedné malé základní škole.
Pro úplně malé čtenáře jsou další Medovníčkova dobrodružství od Jana Lebedy. Také Pohádky o vílách a Pohádky pro malé smíšky od J. Sypala, budete rádi číst svým
dětem.
Přeji vám příjemné chvíle s knihou.
Připravila Milada Terberová
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Rok rodiny
DUCHOVNÍ OKÉNKO
Milí občané Kovalovic!
V tomto roce slavíme 20. výročí Mezinárodního roku rodiny, který
v roce 1994 vyhlásila OSN. Členské
státy byly vyzvány k tomu, aby se připojily ke slavení tohoto výročí. Na dny
5.-19. října svolal také papež do Říma
biskupy, aby se na synodě zabývali právě tématem rodiny, a naši biskupové
vyhlásili pro letošek u příležitosti jubilea Rok rodiny. Jeho hlavní akcí byla
Národní pouť rodin, která se konala
poslední srpnovou neděli ve Žďáře nad
Sázavou. Chtěl bych v této souvislosti
zdůraznit, že kompletní rodina, kterou
vytváří řádně uzavřený sňatek muže
a ženy a jejich ochotné přijetí dětí, je
základní stavební buňkou společnosti.
Nic v jakékoliv alternativní podobě nemůže tento skutečný poklad nahradit,
ačkoliv se na toto téma často vedou
sáhodlouhé diskuze. Stačí zdravý selský rozum a čisté srdce, aby to člověk
pochopil... O rodinu je také třeba pečovat jak zvnějšku (ekonomická podpora,
aktivity, spolupráce), tak zevnitř (péče
o vztahy, výchova). Bohužel rodinný
život prochází v současnosti velkou
krizí: Každé druhé manželství se rozvádí, velká část mladých lidí žije pouze
v tzv. volných svazcích a ani stát rodinu ekonomicky nepodporuje – z ekonomického hlediska je lépe se nebrat.
Politici často hovoří o rodině pouze
jako o ekonomické jednotce a tvrdí, že
zatěžuje stát… Je to velmi krátkozraký
pohled, který nepočítá s opravdovým
pohledem do budoucna a ani nebere
v úvahu vyšší hodnoty než je „má dáti
– dal“. Nebezpečí „zevnitř“ zase hrozí tam, kde se vytratí vzájemná láska
a úcta mezi manžely, kde vázne komunikace, vítězí sobectví a chybí věrnost
danému manželskému slibu. Mám radost, že i přes všechna úskalí je v naší
farnosti mnoho vícedětných rodin,
a že tyto rodiny jsou svědectvím, že
i v dnešní době to jde – nejen po ekonomické stránce. Všem rodičům, kteří
se nebojíte obětovat se pro své děti,
upřímně děkuji - jménem naší farnosti
i zdejší společnosti. Námaha vložená
do dětí se vrací jako odměna ve stáří!
Pečujme v našich rodinách o dobré mezilidské i mezigenerační vztahy a zastávejme se ve veřejné sféře rodinného
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života – ovoce tohoto úsilí poznáme do
budoucna!
Váš P. Pavel Lacina, pozořický farář
TISKOVÁ ZPRÁVA 27/1/2014:
oslavy 20. výročí Mezinárodního
roku rodiny
Asociace center pro rodinu ČR vyhlašuje k tomuto výročí motto
„Fandíme rodině“
a připojí se k oslavám svými aktivitami.
Proč je potřeba fandit rodině?
• Protože domácnost zaměstnaných rodičů hospodaří pouze s 61 %
příjmů na člena rodiny proti domácnosti bez dětí. Jedním z důvodù je, že
pracující rodiče investují do výchovy
dětí a současně se podílejí na financování důchodů současných seniorů

(na rozdíl od bezdětných, kteří neinvestují do dětí).
• Protože mnozí starší či nemocní
by mnohdy rádi zůstali v péči své rodiny. Rodina pečující o svého člena ale
potřebuje dostatečnou podporu, dostupné služby a možnost vhodně zkombinovat péči s výdělečnou činností,
aniž by ekonomicky strádala.
• Protože rodina je stále vysoce ceněna v žebříčku hodnot všech generací,
přestože společnost rodinu považuje jen
za soukromou sféru života jednotlivce.
• FANDÍME VŠEM, KTEŘÍ DO
RODINY INVESTUJÍ!
ACER – Asociace center pro rodinu
Sidlo: Průchodní 2, 602 00 Brno, IČO
26536234, DIČ 288-26536234
č. účtu: 173192805/0300 u ČSOB a.
s., pobočka Brno, Milady Horákové 6,
PSČ 601 79

O letošních prázdninách proběhl na faře týdenní farní tábor
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Tajenka - pohledy do historie
Římskokatolický kostel Panny Marie Bolestné ve Sloupě pochází z 18. století. Stavěn byl v letech 1751 - 1754 v rokoku boskovickým stavitelem Vavřincem Mertou. Půdorys kostela je ve tvaru želvy, což je mariánský ...(viz tajenka). Západní průčelí je ukončeno dvěma čtyřicetimetrovými věžemi.
VODOROVNĚ: A. Kryt; podvodní zvon; vyhrnovat.- B. Hrát kopanou; druh
ořechu; japonské jezero.- C. Američan (expresívně); bokem (slovensky); spojovací
čárka.- D. Remis v šachu; česká hora; vniknouti rýčem.- E. Tajenka.- F. Německý
filozof; bezlistý stonek; domácky Olga.- G. Vařená masa z vepřové hlavy a krku;
číslovka; opálení.- H. Filipínská váha; kožešinové zvíře; vydání.- I. Kontakty;
mužské jméno; pojednání.
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SVISLE: 1. Součást střechy; palivo.- 2. Scelovat pozemky.- 3. Opojit;
výtažky z bylin.- 4. Potom; smirkový
papír.- 5. SPZ aut Klatov; bicí hudební
nástroje; SPZ aut Svitav.- 6. Odborník na životní prostředí; opravna lodí.
7. Dravý pták; podnik v Tanvaldu.
8. Nádoba u studny; díra.- 9. Jméno
(francouzsky); rozechvěle.- 10. Značka
pro kus; vykládací karta; název římské
padesátky.- 11. Bývalá značka cigaret;
předložka.- 12. Druh mloka; psaná kopie.- 13. Zavádění acetylu.- 14. Karetní
hláška; stromořadí.

A

Pomůcka: Amiral, kate, Kosing,
Mucu, nom, Sulov, surýn.

B

Autor: Ing. Ladislav Majer

C

Tajenka z minulého čísla:
BLAŽOVICE

D
E

Vítáme
do života

F
G
H

Josef Šmerda
10. 6. 2014
Dorota Petrová 6. 7. 2014
Adam Dostál
15. 8. 2014

I

Naši jubilanti
ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD
Kotvrdová Ludmila
80
Koblihová Jarmila
80
Laichmann Karel
80
Bína Karel
75
Chládek Václav
70
Šmerda Vladimír
70
Trávníčková Božena
70
Valehrach Miroslav
65
Valehrachová Jiřina
60
Šmerda Stanislav
60
Filip Vladimír
60
Pernica Stanislav
60
Semerád Radko
60

Skautský tábor v Bukovince

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